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Vážení spoluobčané,
letošní mírná a teplá zima nám ušetřila nemalé finanční prostředky za údržbu místních komunikací a chodníků. Příznivé
počasí naopak nepřálo vyznavačům zimních sportů a také naše
děti si neužily mnoho radovánek spojených se sněhem. Ale jak to
chodí, někomu to vyhovuje a druhému zase ne.
Toto příznivé klima umožnilo nejen nám včas uklidit město a připravit se na turistickou sezonu, ale také stavební firmy si
pochvalovaly teplé počasí, nemusely dramaticky utlumovat svou
a činnost a s tím spojené každoroční propouštění zaměstnanců.
Dovolte mi krátké shrnutí úkolů a plánů pro letošní rok. Právě
to, co budeme dělat, Vás určitě zajímá více než povídání o počasí.
V současném období již probíhají dva velké projekty podpořené dotačními prostředky z Operačního programu životního
prostředí. První stavba je nepřehlédnutelná a všichni víme, že se
jedná o revitalizaci rybníku Celňák. Cesta k této dotaci byla složitá a dlouhá, získat peníze na odbahnění jsme se pokoušeli několik
let, první žádost v roce 2009 byla zamítnuta, druhá o dva roky
později již prošla, ale pro nedostatek finančních prostředků opět
na několik měsíců pozastavena a až na počátku roku 2013 nám byl
udělen pokyn k zahájení přípravy stavby. Termín dokončení této
akce je 30.6.2014, náklady se pohybují okolo 5 mil. Kč.
Další projekt, který je také už v plném běhu a bude v létě dokončen, je Obnova vegetačních prvků v zámeckém parku Linhartovy. Ani tento projekt se neobešel bez komplikací, zde však nebyly překážkou finance, ale památkáři společně s ochránci přírody.
Na jejich vyjádření jsem čekali víc než rok a hrozilo nebezpečí,
že přidělené dotační prostředky nestihneme včas vyčerpat. Vše se
nakonec podařilo vyřídit a dnes již probíhá výsadba nových dřevin přesně tak, jak stanovuje projekt.
Z vlastních finančních prostředků máme letos naplánovano
opravit část místních komunikací, vybrali jsme úseky, které již
rekonstrukci potřebují nejvíce. Jedná se o část Nádražní ulice
od mostu u tělocvičny po křižovatku s Osoblažskou ulicí, dále
o spojku mezi Dělnickou a Opavickou ulicí.

V místní části Linhartovy budou spraveny tři nejhorší úseky
včetně tkz. skákacího mostu, jehož název vyplynul ze současného
stavu. Ten, kdo tudy jezdí, určitě ví, o čem mluvím.
V březnu jsme již započali obnovu části zeleně na náměstí
ČSA, kterou sice mnozí, zejména starší občané kritizují, ale i k tomuto kroku jednou muselo dojít. I strom jednoho dne přeroste
a zestárne a musí být nahrazen novým. Také vhodnost výsadby je
potřeba lépe zvážit. Myslím, že jehličnany a zejména smrky patří
spíše do lesa než do centra města a není to jen můj názor, ale také
názor odborníků. Kácení stromů vzbudí vždy vlnu nevole, vzpomeňte na odpor při kácení kaštanové aleje na ulici Boženy Němcové. Dnešní výsledek mluví za vše, je vysazena krásná mladá alej
včetně nového veřejného osvětlení. Když už jsem u toho veřejného
osvětlení, tak letos budeme dále pokračovat s výměnou svítidel
ve vilové čtvrti, kompletní rekonstrukce včetně sloupů proběhne
na ulici Osvobození, kde bude součástí i nový chodník. Změny
doznala i Osoblažská ulice, která byla zčásti úplně nově nasvětlena
a zbývající úsek bude letos také obměněn včetně sloupů.
Pro naše děti máme v plánu rozšířit a doplnit stávající dětská
hřiště na Nádražní ulici a v parku Bedřicha Smetany. Nezapomínáme ani na seniory, nejvíce jich máme v domě s byty pro důchodce na Nemocniční ulici, který dostane během několika následujících měsíců nový kabát včetně tepelné izolace, což nejen zpříjemní
bydlení v tomto domě, ale také ušetří nějakou tu korunu v nákladech na vytápění.
Rokem 2014 začíná nové období pro čerpání dotací z Evropských fondů, na které se nyní připravujeme a budeme se snažit,
abychom byli přinejmenším stejně úspěšní jako v minulém období 2007-2013, které bylo pro naše město dobré. Cíle, kterých jsme
chtěli dosáhnout, se podařilo realizovat.
Za sebe i své spolupracovníky Vám přeji krásné a slunné jaro,
nový elán, pohodu a klid v běžném životě.
Luděk Volek,
starosta
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Páchník hnědý je silně ohroženým druhem
Zámecký park v Lihartovech je charakteristický zastoupením
mimořádně starých dřevin, je zde výskyt ekologicky velmi náročných druhů organismů, které jsou dlouhodobě vázány na vyhraněná stanoviště.Na základě entomologického průzkumu byl
v parku prokázán výskyt vzácného druhu brouka páchníka.
Brouk dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 vajíček do dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3 - 4 letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm.
Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal české rodové
jméno.Ve spolupráci s Agenturou pro ochranu krajiny a přírody
došlo ke změně v projektové dokumentaci na základě výskytu tohoto vzácného druhu brouka a stromy navržené k pokácení byly
pouze ořezány na torzo výšky cca 6-7 metrů. Tato torza budou
postupně několik let usychat. Po tu dobu bude pomalu brouk migrovat z usychajících stromů na nově vysazené vegetační prvky.
Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka
„Obnova vegetačních prvků zámeckého parku Linhartovy“, číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/11.11874

Změna dopravního značení v obci – dokončení.
Zastupitelstvo města na svém 20. jednání dne 21.11.2012 pod
číslem usnesení 12/20/481 schválilo „Koncepci dopravního značení v obci Město Albrechtice“.
Začátkem loňského roku byla provedena pasportizace svislého
dopravního značení na místních komunikacích v obci a následně byla provedena první etapa výměny svislého dopravního značení zahrnující „vilovou čtvrt“, ul.B.Němcové a lokalitu Hůrka,
ul. Odboje, Bezručovu.
Druhá a poslední etapa výměny svislého dopravního značení
bude provedena v letošním roce na ul. Celní, Jiráskova, Dělnická, Okružní, Č.Legií. Budou vyměněny, nevyhovující, vybledlé
či jinak zničené dopravní značky. I v této lokalitě bude upravena
přednost jízdy zprava.

Objednáno je i provedení vodorovného značení ve „vilové
čtvrti“, kde budou vyznačeny hranice křižovatek, upozorňující
řidiče na přednost zprava. Současně bude provedena obnova přechodů pro chodce na komunikacích ve vlastnictví obce.
Na základě požadavků občanů z místní části Biskupice bude
na začátku odbočky do Biskupic osazena svislá dopravní značka
„Slepá ulice“ a na začátku zástavby umístěny chybějící svislé dopravní značky upozorňující na začátek a konec místní části Biskupice. Samozřejmě bude vyměněna i zrezivělá a téměř nečitelná
trojúhelníková dopravní značka „Dej přednost v jízdě“.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Revitalizace rybníku Celňák.
Občané, kteří chodí na procházku na konec ulice Celní
a k rybníku, si jistě všimli probíhajících prací na úpravě rybníka.
K dnešnímu dni došlo k jeho celkovému odbahnění. Vytěžené sedimenty byly většinou použity na doplnění nátrží břehů, k úpravě
litorálního pásma a k doplnění a dosvahování břehů.
Připomínám, že stavbu provádí na základě řádného výběrového řízení a uzavřené smlouvy firma Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, s cenovou nabídkou 3,922.944,-Kč bez DPH. Práce
mají být ukončeny a předány objednateli nejpozději do 30.6.2014.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie, a to
prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4
– Optimalizace vodního režimu krajiny. Celkové uznatelné náklady na akci činní 5,103.000,-Kč, z toho dotace z Evropské unie
3,301.700,-Kč (65%), příspěvek ze SFŽP 255.000,-Kč (5%) a vlastní
prostředky města 1,531.000,-Kč (30%).
Věříme, že veškeré práce budou firmou provedeny ve stanovených termínech a dílo řádně objednateli předáno tak, aby rybník

mohl být napuštěn, zarybněn a sloužil dál pro rekreaci a sportovní rybolov.
Ing. Hynek Vavera,
tajemník
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Informace ze zastupitelstva města - výběr z programu:
29. zasedání zastupitelstva dne 21. listopadu 2013:

-

Zastupitelstvo města schválilo:
- partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu „Veřejné osvětlení v obcích Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska“
- OZV č.3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- OZV č.4/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
FK Avízo Město Albrechtice
Římskokatolická farnost
TJ Tatran Hynčice
Římskokatolická farnost
Golfový Club Nové Rudíkovy
Klub důchodců Město Albrechtice
SDH Město Albrechtice
Jezdecké centrum Město Albrechtice
Klub důchodců Hynčice
Český kynologický svaz
Sportovní klub Policie Bruntál
Zahrádkáři, obč. sdr. M. Albrechtice

30. zasedání zastupitelstva dne 11. prosince 2013:
Zastupitelstvo města schválilo:
- rozpočet města Město Albrechtice na rok 2014, dle předloženého materiálu, v členění na příjmy ve výši 54 120 106,- Kč
a financování 10 695 772,- Kč a výdaje ve výši 64 815 878,- Kč
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2014
v celkové výši 6 823 000,- Kč, kdy příspěvek na provoz pro
Mateřskou školu na rok 2014 je stanoven ve výši 1 773 000,Kč a investiční příspěvek ve výši 550 000,- Kč a příspěvek
na provoz pro Základní školu na rok 2014 je stanoven ve výši
4 500 000,- Kč.
- plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok
2014. Náklady na rok 2014 v plánu hospodářské činnosti jsou
ve výši 10 416 801,- Kč a výnosy ve výši 6 091 694,- Kč, ztráta
ve výši 4 325 107,- Kč.
31. zasedání zastupitelstva dne 19. února 2014:
Zastupitelstvo města schválilo:
- Směrnice č.1/2014 „Postupy pro zadávání veřejných zakázek
městem Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi“
-

poskytnutí Veřejné finanční podpory pro rok 2014 následovně:
220.000,-Kč
330.000,-Kč
54.204,-Kč
60.000,-Kč
3.000,-Kč
10.000,-Kč
22796,-Kč
20.000,-Kč
5.000,-Kč
48.000,-Kč
5.000,-Kč
5.000,-Kč
17.000,-Kč

Zastupitelstvo města pověřilo:
starostu a vedení města přípravou projektu výstavby rodinných
domů v Městě Albrechticích, lokalita K.Čapka, jako konkrétnějšího návrhu řešení po stránce finanční, převodech pozemků, realizaci stavby a návrhy smluv o smlouvách budoucích
32. zasedání zastupitelstva dne 19. března 2014:
Zastupitelstvo města schválilo:
snížení ceny a zveřejnění záměru prodeje domu Pod Hůrkou 3,
č.p. 704, Město Albrechtice včetně stavební parcely č. 1088/7
o výměře 72 m2 a trvalého travního porostu p.č. 1088/2 o výměře 2371 m2 vše v k.ú Město Albrechtice, obec Město Albrechtice,
okres Bruntál, za konečnou smluvní cenu 750 000,-Kč
podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ITC v územní
veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
výzvou č. 22 IOP Konsolidace IT a nové služby TC obcí

poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
95 000,-Kč
SZZ Krnov, př.org.
18 000,-Kč
Slezská diakonie, sociální asistence
12 000,-Kč
Slezská diakonie, raná péče
9 000,-Kč
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
62 000,-Kč
Slezská diakonie, chráněné bydlení
4 000,-Kč
finanční dar FK Avízu ve výši 40,- tis. Kč z rozpočtu Města
Město Albrechtice na dovybavení kabin fotbalového klubu

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá
dne 7. června 2014

Dětský den
s bohatým programem:
- pro děti zábavné odpoledne s Klauny z balónkova
- v odpoledních hodinách vystoupí skupina Kabát revival
Akce se uskuteční v parku Bedřicha Smetany od 13.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Rozpočet na rok 2014
Zastupitelstvo města Město Albrechtice na svém 30. jednaní konaném dne 11.12.2013 schválilo rozpočet města na rok 2014 - usnesení č. 13/30/652
Název položky
Daňové příjmy
Správní poplatky
Místní poplatky
Neinvestiční dotace správa
Ostatní neinvestiční dotace
Správa majetku- pozemky
Komunikace, chodníky
Autobusové nádraží, zastávky
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Vodní díla v přírodě - rybník
Kanalizace a ČOV
Školská zařízení
Knihovna
Kultura
Zámek Linhartovy- kultura
Zámek Linhartovy - běžný provoz
Park Linhartovy
Ostatní záležitosti ochrany památek
Kabelová televize
Zpravodaj
SPOZ
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Ostatní zájmové organizace
Nemocnice
Koupaliště
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Mezinárodní spolupráce
Správa majetku
Komunální odpad,sklo, plasty, papír, skládky
Sběrný dvůr
Kompostárna
Zpracování odpadu - příjem od Eko-komu, papír
Veřejná zeleň
Park B.Smetany
Veřejné prostranství - úklid , vánoční výzdoba
Zařízení pro nalezené psy
Komunitní plánování
Dobrovolní hasiči
Bezpečnost a veřejný pořádek
Správa- městský úřad
Zastupitelské orgány
Finanční operace
Fond zaměstnanců tvorba, převod
Fond zaměstnanců - čerpání
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Veřejná finanční podpora

Příjmy

Výdaje
39 200 000,00
194 300,00
2 163 500,00
3 417 400,00
1 387 068,00
150 000,00

710 000,00
18 000,00
12 000,00
270 000,00

1 000,00

1 100,00
292 633,00

11 000,00
65 000,00
50 000,00

167 430,00
7 823 739,00
480 500,00
100 000,00
6 753 540,00
4 831 000,00
1 352 000,00
6 846 900,00
559 615,00
243 000,00
613 150,00
1 155 568,00
2 745 780,00
43 400,00
247 715,00
75 000,00
141 000,00
95 000,00
2 100,00
1 000,00
3 000,00
484 000,00
1 755 215,00
483 500,00
3 318 840,00
294 000,00
610 000,00
160 620,00
165 536,00
2 516 000,00
1 649 922,00
673 555,00

210 000,00

1 500,00
90 000,00
7 000,00
1 105,00
31 500,00
410 000,00
5 426 000,00

Celkem:
financování - zapojení přebytku z minulých let
splátky půjček a úvěru
Celkem s financováním

54 120 106,00
13 074 988,00
-2 379 216,00
64 815 878,00
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1 845 632,00
380 500,00
592 040,00
62 000,00
332 366,00
769 200,00
150 000,00
9 392 959,00
2 153 056,00
1 116 500,00
410 000,00
220 000,00
1 000 000,00
64 815 878,00

64 815 878,00

Rozpočet na rok 2014
Investiční výdaje zahrnuté v rozpočtu pro rok 2014:
Park B. Smetany - nákup prvků na dětské hřiště
Koupaliště - řídící dávkovací deska pro plynný chlor
Koupaliště - zakrytí technologie, kóje pro chlór
Dům s byty pro důchodce - zateplení fasády
Chodníky - chodník ulice Hašlerova
Autobusové nádraží - proj.dokumentace,realizace úprava nadstřešení
Vodní hospodářství - úpravna vody - dávkovač fosfátů
- vodovod ul. Hašlerova - rozšíření
- vodovod okály Hynčice
- rozdělovací šachta ul. Osvobození
- PD kanalizace - pro stavební povolení
Park Linhartovy - venkovní historické světlo
Kabelová televize - další rozvody optické sítě
- zařízení k signálu na internet
Nebytové prostory - stavební úpravy NP č.2 nám. ČSA 15
Veřejné osvětlení - rozšíření VO ulice Úzká
Územní plánování - plán
Bezpečnost a pořádek - pořízení dalších 2 ks kamer
Komunikace - propustek aut.zastávka Hynčice
- nasvětlení přechodu ul. Osvobození
Pozemky - nákup nových
Celkem:

70 000,00
242 000,00
242 000,00
1 725 000,00
2 500 000,00
423 500,00
100 000,00
1 800 000,00
330 000,00
600 000,00
200 000,00
47 000,00
90 000,00
45 000,00
423 500,00
181 500,00
610 000,00
130 000,00
96 800,00
103 000,00
70 000,00
10 029 300,00

Plán hospodářské činnosti na rok 2014
Výnosy

Náklady

Kabelová televize
Internet v kabelové televizi
Nebytové prostory
Správa bytů
Byty Nemocniční 6
Kopírování
Pronájem smuteční síně
Lesní hospodářství
Vodárna, ČOV
Koupaliště
Režijní náklady, ostatní výnosy, úroky
Pronájem pozemků
Internet v knihovně
Pronájem parku

1 006 500,00
342 000,00
866 308,00
713 632,00
431 093,00
3 000,00
16 278,00
1 136 000,00
1 256 753,00
29 530,00
92 000,00
195 000,00
2 500,00
1 100,00

1 017 044,00
453 216,00
913 010,00
1 564 218,00
1 110 124,00
0,00
42 304,00
1 199 653,00
2 598 728,00
386 904,00
1 127 600,00
0,00
0,00
4 000,00

Celkem:

6 091 694,00

10 416 801,00

Hospodářský výsledek: ztráta

4 325 107,00

Rozepsaný rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu, kde Vám rovněž poskytneme informace k rozpočtu nebo na stránkách města.
Alena Bodnárová,
vedoucí finančního odboru
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Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Albrechticka
V pracovních skupinách a v řídící skupině se intenzivně pracuje na aktualizaci 1.střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka , který bude dokončen
v dubnu 2014. Plán je aktualizován
na základě zjištěných potřeb obyvatel Albrechticka a bude předložen
ke schválení jednotlivým zastupitelstvům obcí a měst Albrechticka.

V rámci projektu ,,Implementace a evaluace SPRSS (střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb) Albrechticka“ z OP
LZZ se uskutečnilo dne 15.04.2014 setkání u kulatého stolu, kde
se prezentovaly sociální služby podpořené v 1. SPRSS Albrechticka a proběhlo zhodnocení končícího projektu.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí soc. odboru

Divákům kabelové televize
Loňský rok znamenal pro naši „kabelovku“ přelom, který se
dotýká televizního vysílání i provozování internetu.
V případě provozování analogového televizního vysílání došlo
v dubnu 2013 k rozhodnutí snížit počet vysílaných analogových
programů z 23 na 10. Je potřeba si uvědomit, že v roce 2012 byl
provoz analogových vysílačů televizního signálu v celé ČR ukončen - vysílá se pouze digitálně! Jelikož na kabelové operátory se
nevztahovala povinnost ukončit analogové vysílání, bude v naší
kabelovce vysílání pokračovat do doby, než se analogová technologie pokazí. Proto s tímto faktem musí majitelé starých analogových televizorů počítat a být připravení na nákup set top boxu
nebo nového televizoru. Zároveň jsme si tímto rozhodnutím
uvolnili celé pásmo UHF, které používáme pro vysílání digitálních multiplexů.
Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že se v loňském roce těžiště vysílání přesunulo z analogového na digitální vysílání. Nyní
vysíláme 10 multiplexů pouze v pásmu UHF. Digitální vysílání
v ČR má obrovskou dynamiku. Projevuje se to v tom, že během
roku mnoho televizních stanic vznikne, ale také zanikne (Nova
HD, Z1, Pětka, TIP TV, Inzert...). Jeden z multiplexů je i multiplex 7, což je ostravský městský vysílač. Nejhorší na tom je to, že
si tento vysílač a multiplex zvolila Česká televize pro šíření svého nového programu ČT:D/ART a hlavně svých programů v HD
rozlišení. Jenomže vysílač pro naši oblast má povolení k vysílání
výkonem pouze 10 kW na 38. kanálu, což bezpečně pokryje signálem oblast z Ostravy po Opavu. V naší oblasti má totiž mezinárodně zkoordinovaný 38. kanál Polská republika, takže polský
vysílač má výkon desetinásobně vyšší. Proto se stává, že naše programy jsou zcela zarušeny polským vysílačem. V loňském roce se
zastavilo bláznovství na téma vysílací normy nového standartu
DVB-T2. Ono totiž není problém vysílat signál v normě DVB-T2,
ale nikdo jednoznačně neřekl, jaký kódový systém se pro vysílané programy použije. Navíc v letošním roce se na výstavě v Las
Vegas na stáncích výrobců televizorů objevilo velké množství
přijímačů s novým rozlišením Ultra HD. Proto je žádoucí, aby se
v ČR prosadila racionální úvaha o tom, že se přeskočí současný
standart Full HD a rovnou se přejde na novou generaci Ultra HD.

V loňském roce padlo rozhodnutí o kompletní změně technologie provozu internetu po koaxiálních kabelech. Rozhodli jsme
se pro standart Eurodocsis, který se během 18 let provozování
v kabelovkách dočkal své 3. generace. Výměna technologie neznamenala pouze výměnu modemů v domácnostech, ale kompletně přenastavení 80 zesilovačů v celém rozvodu TKR. Celá tato
výměna nabrala minimálně 3 měsíce zpoždění, poněvadž se vyskytl problém se zakázkovou výrobou speciálních dílů. Výrobce
si chybně přečetl zadání zakázky a vyrobil komponenty s odlišnými parametry. Následně se namontované komponenty musely
demontovat a poslat na reklamaci. Tyto problémy (časový skluz
a nestabilita dodávek) nás přinutily změnit plány úprav rozvodu
TKR tím, že jsme nakoupili 20 nových zesilovačů z Německa. Vynikajícími obchodními vztahy s našimi dodavateli jsme vyřešili
na konci loňského roku velký finanční problém, a to devalvaci
naší koruny, která způsobila nárůst cen o 8%. My jsme však nezaplatili navíc ani korunu. Za toto vstřícné gesto je potřeba našim
dodavatelům technologií poděkovat.
Finanční úspory v nákupech technologií nám umožňují promítnout slevy do koncových cen pro zákazníky a zároveň si vytvořit rezervu finančních prostředků pro rozšiřování nových
technologií – především optických kabelů. Internet po koaxiálních kabelech máme nově v nabídce v ceně 350,- Kč za rychlost
8Mbps. U internetu po optických kabelech se navýšila pro zákazníky rychlost na 12Mbps při zachování stejné ceny. Dále byly
od 1. března 2014 zřizovací poplatky pro internet zrušeny. Jako
jediní ve městě máme smlouvy pro poskytování internetu bez časově vázaných smluv a také bez výpovědních lhůt.
Máme za sebou rok 2013, který byl pro naši kabelovku rokem
digitalizace a velké zimní modernizace. Děkujeme za trpělivost
a pochopení při modernizaci, ale také reklamacích, které se během roku prováděly.
Bc. Vladislav Hlaváček

—6—

Stavební zákon 2014
S rokem 2013 vstoupil v účinnost nový stavební zákon. Přinesl rozsáhlé novinky zejména v územním plánování a ve stavebním řádu. Zároveň se zvýšily poplatky. Na co si musíte dát
nejvíce pozor?
Od 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Nový zákon č. 350/2012 Sb.
přináší rozsáhlé a podstatné změny původního stavebního zákona č. 183/2012 Sb., a to jak v části územního plánování, tak
i ve stavebním řádu.
Část první
1. V § 2 odst. 7 je nově definován pojem „zastavěná plocha pozemku“, která je dána „součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha
ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových
konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné plochy.“ Dále se specifikují zastavěné plochy objektů
polozastřešených a zastřešených.
2. Vkládá se nový §13a závazné kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecním stavebním úřadě, který stanovuje
závazné kvalifikační požadavky pracovníků stavebních úřadů. Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická
osoba, která má:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
„Úředník splňující kvalifikační požadavky podle tohoto zákona, ale nesplňující požadavky podle zvláštního předpisu, může
vykonávat činnost na úseku územního rozhodování a stavebního
řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího požadavky podle tohoto zákona a požadavky podle
zvláštního předpisu, maximálně však po dobu 18 měsíců.“
1. Zavádí se zcela nový pojem, a to v §78a – veřejnoprávní smlouva. Tato smlouva umožňuje, že stavební úřad může uzavřít
s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně
využití území a změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí. Dále se zde stanovuje obsah žadatele veřejnoprávní smlouvy pro předložení stavebnímu úřadu,
lhůty pro posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy a podmínkách souvisejících s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Rovněž
tak se uvádějí v §116 náležitosti a postup řízení veřejnoprávní
smlouvy, která může u staveb vyžadujících stavební povolení
nahradit stavební povolení.
2. V § 79 odst. 2 dochází k rozšíření staveb, které nevyžadují
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, jako např.
skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, stavby o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 25 m2 a výšky
5 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci, dále bazény do 40m2 na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci. V odst. 3 až 5 § 79 jsou
specifikovány případy, které se nevztahují na stavby dle odst.
2. Zároveň se doplňuje tento paragraf o nový odst. 6, podle
kterého se rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
nevyžadují pro stavební úpravy a udržovací práce.

3. Vkládá se § 94a, v němž se stanovují podmínky, podklady a postup řízení pro společné územní a stavební řízení na žádost
žadatele.
4. V § 95 se nově definují podmínky pro zjednodušené územní
řízení.
5. V § 96 - územní souhlas se rovněž definují podmínky pro
udělení územního souhlasu stavebního úřadu místo územního rozhodnutí a uvádí se, v jakých případech postačí pouze územní souhlas. Za § 96 se vkládá nový § 96a – společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Tento nový paragraf umožňuje stavebníkovi podat stavebnímu úřadu současně územní souhlas a ohlášení
stavebního záměru dle podmínek zákona.
6. Je nově definován § 101 – předkupní právo a §102 – náhrady
za změnu území. V těchto paragrafech jsou stanoveny podmínky předkupního práva k pozemku určeném územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu
a možnost náhrady za změnu území vlastníkovi pozemku či
stavbě.
7. Jsou pak v § 103 – stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací
práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Tento paragraf taxativně uvádí, které stavební záměry, udržovací práce,
stavební úpravy a stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V § 104 – jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující ohlášení, který taxativně uvádí druhy
staveb a prací nevyžadujících ani ohlášení stavebnímu úřadu.
8. V § 117 – oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora umožňuje stavebníkovi uzavřít smlouvu
s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace a zároveň je stavebník oprávněn provést stavbu vyžadující
stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem.
9. Dochází ke změně § 178 až 181 týkajících se přestupků fyzických osob, fyzických osob jako stavbyvedoucí, podnikajících
fyzických osob a právnických osob, které specifikují druhy
přestupků včetně sankcí za nedodržení.
Část čtrnáctá
V této části zákona – „změna zákona o správních poplatcích“
dochází k značnému zvýšení správních poplatků, a to v položkách:
- 17 – vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
na území (nově 500 Kč až 20 000 Kč)
- 18 – vydání stavebního povolení (300 Kč až 10 000 Kč)
- 19 – vydání rozhodnutí o vyvlastnění (5 000 Kč)
- 20 – místní šetření nebo ohledání na místě (500 Kč až
2 000 Kč)
Závěrem lze konstatovat, že přestože jistě cílem novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. bylo zjednodušení vyřizování územních a stavebních řízení se snahou zabránění korupčnímu jednání, novela přináší značné složitosti v investičním procesu pro
stavebníky, projektanty i pracovníky stavebních úřadů. Z hlediska usnadnění podnikání přináší novela negativní důsledky, které se promítnou jak ve lhůtách přípravy a realizace výstavby, tak
i ve zvýšených nákladech investiční činnosti.
Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

—7—

Předběžný program mezinárodního kulturního léta na rok 2014
5. dubna
Velikonoční jarmark
neděle 25. května 2014
Zahájení turistické sezony

5. července
Trojvernisáž
Výstava obrazů - Dáša Lukůvková - Krnov
Výstava fotografií – Jiří Zahradníček- Brno
Výstava polských výtvarníků

Trojvernisáž
Výstava obrazů
Martina Rožanská a Ladislav Steininger - Krnov
Květa Rychlá - Opava
Výstava fotografií polských výtvarníků

2. srpna
Trojvernisáž
Výstava obrazů - Marcela Václavíková - Ostrava
Výstava fotografií - František Gronostajský, Pavel Šlosárek - Krnov
Výstava polských výtvarníků

Nové expozice:
Kouzlo starého porcelánu
paní Mária Míšeňská – Rakousko
Expozice mapových pohlednic
pan Tomáš Grim - Praha
Expozice loutek
paní Šárka Váchová - Praha
Expozice Hurvínků a Spejblů paní Denisa Kirschnerová - Praha
Expozice fotoaparátů
pan Lubomír Wolf - Město Albrechtice
Expozice keramiky
paní Hana Pěchulová - Opava
Expozice Pražský hrad
zapůjčeno z poštovního muzea v Praze
Expozice sklářství
paní Marie Vavrečková,
manželé Slavkovští - Vrbno

23. srpen
Noční prohlídka zámku

Červen
Pasování na prvňáčky

6. září
Trojvernisáž
Výstava dřevěných reliéfů - Jarmila Haldová
Výstava ostravských studentů
Výstava polských výtvarníků
6. prosinec
Vánoční jarmark
13. prosinec
Vánoční koncert
Jaroslav Hrubý

Sběrný dvůr
Těžko tomu uvěřit, ale čas ubíhá tak rychle, že letos oslaví
Sběrný dvůr Město Albrechtice své třetí narozeniny. Touto cestou bych chtěl zrekapitulovat uplynulá léta a přiblížit náplň naší
práce.
Po otevření sběrného dvora pracovala v našich řadách jen malá
skupina lidí, která se starala kromě odpadů také o městskou zeleň. Na jakékoli jiné činnosti nezbýval čas ani prostor. Netrvalo
však dlouho a rozrostli jsme se o kompostárnu, která nás svou
technikou a účelem přiblížila o krok blíže k vám. Počet zaměstnanců vzrostl díky spolupráci s Úřadem práce, jelikož starosta,
pan Luděk Volek, vytvořil pracovní pozice pro dlouhodobě nezaměstnané. Náplň naší práce tvoří třídění odpadů, drobné opravy
v katastru města, správa městské zeleně a příležitostné práce, jako
například rekonstrukce veřejného osvětlení či úpravy terénů turistických stezek. Vedení městského úřadu však svou představu
o činnostech sběrného dvora a službách občanům dovedlo k dokonalosti teprve nedávno, a to „přikoupením“ zametacího vozu,
nákladního automobilu a tak i zprostředkování možnosti svozu
a separace BIO ODPADU.
Jako sehraný tým působíme na mnoha pracovištích a staráme
se o pořádek a čistotu v našem městě. Někteří z vás však občas nadělají více škody než užitku, a to díky nesprávnému třídění nebo
uložení odpadů, což je zarážející vzhledem k množství a přístupnosti kontejnerů. Neustále musíme vyjíždět k černým skládkám
a přeplněným zvonům,v nichž pravidelně nacházíme obsah, který tam NEPATŘÍ.

Proto prosím, třiďte odpad a ten, který nelze uložit na místa
k tomuto účelu určená, odvezte bezplatně do sběrného dvora.
Přijďte se podívat, jak pracují naši zaměstnanci a kolik práce denně vykonávají.
Doufám, že se situace zlepší a my všichni tak budeme moci žít
v čistém a upraveném městě, v Městě Albrechticích.
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Lukáš Anton,
vedoucí sběrného dvora

Rozpis svozu plastů, bioodpadu a komunálního odpadu
Plasty (pytlový svoz) – poslední sudý čtvrtek v měsících 2014
leden

23. 1. 2014

červenec

24. 7. 2014

únor

20. 2. 2014

srpen

21. 8. 2014

březen

20. 3. 2014

září

18. 9. 2014

duben

17. 4. 2014

říjen

30. 10. 2014

květen

29. 5. 2014

listopad

27. 10. 2014

červen

26. 6. 2014

prosinec

25. 12. 2014

Poznámky: kontejnery s plasty o objemu 1100 l budou vyváženy v průběhu pytlového svozu

Bio – každý sudý týden od 1.4.2014
První svoz:

31. 3. 2014

1. 4. 2014

21. 7. 2014

22. 7. 2014

14. 4. 2014

15. 4. 2014

4. 8. 2014

5. 8. 2014

28. 4. 2014

29. 4. 2014

18. 8. 2014

19. 8. 2014

12. 5. 2014

13. 5. 2014

1. 9. 2014

2. 9. 2014

26. 5. 2014

27. 5. 2014

15. 9. 2014

16. 9. 2014

9. 6. 2014

10. 6. 2014

29. 9. 2014

30. 9. 2014

23. 6. 2014

24. 6. 2014

13. 10. 2014

14. 10. 2014

7. 7. 2014

8. 7. 2014

27. 10. 2014

28. 10. 2014

Nádoby na bioodpad jsou odváženy v roce 2014 každý sudý týden
od 7.00 do 19.00 hodin takto:
PONDĚLÍ
K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S. Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká,
B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrkou, U Koupaliště, Zámecká, Krnovská, Osvobození, Hašlerova, V Sadě, Odboje, L. Janáčka, Nerudova,
Hynčice, Dlouhá Voda, Valštejn,Česká Ves, Žáry, Burkvíz
ÚTERÝ
P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční,
Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Vodní, Slezská, Úzká, Biskupice, Piskořov, Linhartovy, Opavice.

Svozy komunálního odpadu každý lichý týden v měsících 2014
ÚTERÝ DOPOLEDNE:
Biskupice, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy, Opavice
ÚTERÝ ODPOLEDNE:
Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera, Osoblažská, Č. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická, Okružní, Opavická,
Nemocniční, Jiráskova, Míru, nám. ČSA, Úzká, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození
STŘEDA:
Hynčice, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka, Nerudova, B. Němcové, Nábřežní, Pod Hůrou, U Koupaliště, Nerudova
ČTVRTEK:
K. Čapka, P. Nováka, Tyršova, Pod Lesem, Dvořákova, Na Pastuší, Palackého, Zahradní, S.Tůmy, B. Smetany, Polní, Krátká a všechny
nádoby o objemu 1 100 l
Iveta Adámková,
referent životního prostředí
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Euroregion Praděd/Pradziad
Zájmové sdružení právnických osob, obcí a měst okresů
Bruntál a Jeseník na české straně, obcí a měst Opolského Slezska
na polské straně, které se ve význačné míře podílí na rozvoji česko-polské spolupráce, zastřešuje přeshraniční aktivity na místní
a regionální úrovni.

projektu je dokument Strategie rozvoje česko-polské spolupráce
v Euroregionu Praděd/Pradziad na období let 2014-2020, vytvářející společnou platformu pro další spolupráci. V rámci tohoto projektu byl také zhotoven patnáctiminutový film o historii
a současnosti euroregionu.

Členové euroregionu a ostatní subjekty neziskového charakteru z území euroregionu mají možnost získávat dotace na společné
akce se svým protějším partnerem v rámci Fondu mikroprojektů.
Kontinuální výzva pro stávající programové období a možnost
podávat projektové žádosti končí termínem 31. 3. 2014.

Výstupy projektu byly prezentovány jak na společném setkání
partnerů a zpracovatelů strategie v Prudniku, tak na středních
školách v Rýmařově, Krnově a Jeseníku.

Uplynulé roky spolupráce přinesly stovky oboustranných projektů „people to people“ spojené přátelstvím a společným úsilím.
Projektem „Euroregion Praděd – společné cíle, společné záležitosti“ byla shrnuta dosavadní spolupráce a připravena koncepce
vymezující směry dalšího rozvoje příhraniční oblasti. Výstupem

Dokument i film jsou volně dostupné na stránkách
www.europraded.cz
Euroregion Praděd děkuje všem členům pracovních skupin,
kteří se podíleli na zpracování společné strategie na následující
období.

Masopustní veselí v mateřské škole
První březnový týden se nesl v mateřské škole v duchu lidových tradic - masopustního veselí. Děti se seznamovaly s významem masopustu, jeho zvyky, pranostikami. Vyráběly se masky
a výzdoba prostorů mateřské školy. Celé masopustní veselí vyvrcholilo v úterý 4. března, kdy průvod dětí v maskách dorazil
na náměstí. Po požádání a otevření náměstí panem starostou
jsme dostali právo k zahájení masopustního veselí. Děti předvedly pásmo písní, her, tanců a nesmělo chybět tradiční pochování
basy. A že byly děti šikovné, o tom svědčí velká návštěvnost nejen
rodičů dětí, ale také široké veřejnosti. Jaký by byl masopust bez
hodování? O to se postaral pan řezník Weisz se svými zabijačkovými pochoutkami.
Poděkování patří nejen zaměstnancům mateřské školy za přípravu masopustního veselí, ale také rodičům za nápadité masky
pro své děti, manželům Jedelským za zapůjčení rekvizit, obvodnímu oddělení Policie ČR a Městskému úřadu Město Albrechtice
za zajištění a podporu této akce.
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Co dělají zahrádkáři
Do plánu práce jsme letos poprvé zařadili výstavu rukodělných prací. Byl to jen pokus a měli jsme obavy, jak akce dopadne.
Námaha, kterou jsme vynaložili na propagaci a přípravu, byla
k našemu velkému překvapení odměněna. Exponátů se sešlo
hodně a většina z nich byly skutečně mistrovské výtvory, o čemž
se mohli přesvědčit i diváci kabelové televize, kde byla uvedena
obsáhlá reportáž. Věříme, že až se uskuteční další ročník výstavy,
najde si k nám cestu i více návštěvníků.
Pro potěšení členů a příznivců našeho hnutí jsme začátkem
dubna uspořádali členskou schůzi s dechovou hudbou a s tancem.
V květnu počítáme se zájezdem na jarní část zahrádkářské výstavy v Kroměříži, jehož součástí bude i návštěva zámku Raduň.
V letních měsících vyhlásíme už tradiční soutěž Rozkvetlé
město a v září uspořádáme také tradiční výstavu výpěstků. Už
nyní vyzýváme všechny občany, aby se do obou akcí aktivně zapojili a podělili se s námi o své zahrádkářské úspěchy.

Uvažujeme také o podílu zahrádkářů na úpravě prostranství
kolem pomníků v Parku Bedřicha Smetany, ale k tomu bude nutná těsná spolupráce s městským úřadem, která v minulém roce,
nikoliv naší vinou, vázla.
V plánu práce máme také rozvoj součinnosti se členy místních
zahrádkářských osad. Ačkoliv veřejná finanční podpora, kterou
nám poskytl městský úřad, není tak vysoká, jak jsme předpokládali, přesto budeme moci každé osadě poskytnout určitou částku
na konkrétní věc – opravu zařízení, zlepšení prostředí a podobně.
Podáváme přátelskou ruku a velmi by nás potěšilo, kdyby zmizela
skrytá nevraživost, se kterou na naše počínání pohlížejí někteří
osadníci.
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Za Zahrádkáře,obč.sdr. M. Albrechtice:
Z.Šlagorová, jednatelka

Soutěž
Městská knihovna Město Albrechtice vyhlásila soutěž pro děti:

O nejkrásnější knižní záložku
Knižní záložky jsou tradičním pomocníkem každého čtenáře.
Zkuste spojit fantazii se zručností a vytvořte svou záložku.
Můžete použít jakékoliv materiály a různé techniky.
Soutěž je určena i pro děti, které nejsou čtenáři knihovny.
Probíhá od února do konce května 2014 ve třech věkových kategoriích:
1. kategorie 1. – 3. třída
2. kategorie 4. – 6. třída
3. kategorie 7. – 9. třída
V Každé věkové kategorii budou nejkrásnější knižní záložky oceněny malým dárkem.
Všechny soutěžní záložky budou vystaveny v knihovně.
Dagmar Horáková,
vedoucí městské knihovny

Městský turistický okruh začíná žít
Městský
turistický
okruh začíná postupně
získávat svou konečnou
podobu. Zápisem ze dne
19. 12. 2013 se jednotlivé
subjekty, tzn. MěÚ M. Albrechtice, Místní správa
LČR a TO Albrechtický
puchýř zavázaly k určitým
povinnostem v oblasti materiálně technického zabezpečení, průběžné údržby, propagace atd.
K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že 1. fáze
vzniku MTO je plně zabezpečena.
Směrovky a informační
tabule již plní svou funkci
po celém cca 25 km dlouhém okruhu. Postupně se dokončuje soustava orientačních map,
které budou rozmístěny na strategických místech našeho města
(nádraží ČD, BUS, náměstí ČSA, rozhledna, zámek). Menší orientační mapy znázorňující celý okruh budou umístěny pro turisty v místech jejich odpočinků (hospůdky U kominíčka, U Rybníčka, Pod lipami, Mrazík, Pančava, Pod kinem). Na všech těchto
místech budou pro pěší turisty i cykloturisty připravena razítka
se symbolikou 5 základních míst tohoto turistického okruhu.
MěÚ M. Albrechtice jako zřizovatel má v těchto dnech hodně
starostí, aby turistický okruh byl na své slavnostní otevření dobře
připraven. 1. května v rámci hvězdicového výstupu na Rozhlednu, kterou tradičně pořádá KČT Krnov za spoluúčasti našeho Albrechtického puchýře bude Městský okruh částečně představen
turistům.
Slavnostní otevření se uskuteční v rámci oslav Dnů obcí
5. června 2014 (patronem je Mikroregion Krnovsko). Turistický oddíl v rámci těchto oslav, jejichž hlavní program proběhne
na hřišti TJ Avízo, připravuje 1. turistickou „puchýřskou 13“,

která bude kopírovat část MTO, a to: Opavice - burkvízská zatáčka - U boroviček – hradiště Burkvíz – Poutní hora - se startem
a cílem u hospůdky Mrazík. Kromě pohoštění a upomínkových
listů proběhne i setkání s turisty z celého okresu.
Další vybavení MTO proběhne v roce 2015, kdy město požádá
o některou z dotací v rámci projektů EU. Již dnes se zamýšlíme
nad tím, aby byla v určitých úsecích zachována určitá posloupnost, ať již křesťanská (naučná stezka Poutní hora), historická
(hradiště Lugsland a linhartovský zámek) nebo společenská (rozhledna).
Pokud kliknete na www.mesto-albrechtice.cz – Městský turistický okruh, dostanete se k zajímavostem nejen turistickým, ale
postupně i k informacím, které zajímají návštěvníky z širokého
okolí (ubytování, pohostinství, zajímavosti atd.)
Otevření této turistické stezky výrazně ovlivní propagaci našeho města, se všemi jejími kladnými aspekty. Jsme přesvědčeni,
že vycházky po vyznačených trasách přinesou všem občanům
zajímavé pohledy na město a příjemné zážitky během pobytu
v přírodě.
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Ing. Karel Handlíř

Přehled zásahů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Město Albrechtice
v letech 2009 – 2013
1. Zásahy u dopravních nehod
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Celkový počet

Počet dopravních nehod
21
27
21
17
13
99

Počet zraněných dospělých osob
20
36
25
18
13
112

Počet zraněných dětí do 15 let
0
1
4
2
2
9

Počet usmrcených osob
0
0
1
1
0
2

2. Akutní otevření uzavřených prostor
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Celkový počet

Počet událostí
0
0
3
1
2
6

Počet zachráněných dospělých osob
0
0
2
0
1
3

Počet zachráněných dětí do 15 let
0
0
1
0
0
1

Počet usmrcených osob
0
0
1
1
1
3

ing. Petr Křištof,
velitel JSDH Město Albrechtice
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Příběh Terezky, holčičky s postižením

Terezčina maminka vypráví: „Naše dcera se narodila před pěti
lety. Bylo to moc hodné miminko, ani ve snu by nás nenapadlo, že
může být něco v nepořádku. Asi v 9. měsíci věku nás začalo znepokojovat, že nedělá žádné pokroky.“ Neurolog Terezku vyšetřil
a začali s rehabilitací. Jenže vývoj stále nešel dopředu tak, jak by
měl. Následovala série vyšetření v nemocnici v Ostravě. „Bohužel
dosud neznáme přesné označení postižení a příčinu opožděné-

ho vývoje naší dcery. Stále rehabilitujeme, k Vojtově metodě jsme
přidali Bobatha, hipoterapii, hydroterapii, tejpování a snažíme se,
aby její vývoj šel stále kupředu.“ Proto také Terezka nastoupila
ve třech letech do speciální školky. „Díky školce jsme se dozvěděli
i o rané péči. Nejdříve jsem si ani nemyslela, že bychom službu
mohli potřebovat. Nedokázala jsem si představit, s čím by nám
mohla pomoci. Myslela jsem si, že vše, co potřebuji znát či zařídit,
zvládnu sama.“ Maminka přesto do Poradny rané péče MATANA zavolala a sjednala si s paní vedoucí schůzku.
„Bylo to velmi příjemné popovídání a i naše dcera se s poradkyní rychle spřátelila. Služba rané péče mě velmi mile překvapila,
konečně jsem měla možnost zjistit, v čem všem mi mohou pomoci. Jako velikou pomoc, kterou využívá naše rodina, bych uvedla
zejména půjčování pomůcek pro Terezku, ať už se jedná o hračky
či rehabilitační pomůcky, získávání kontaktů na různé organizace, získávání informací o různých akcích, které pořádá raná péče,
besedách, možnost účastnit se příměstských dětských táborů,
z čehož jsme byli nadšeni a těšíme se na další tábor! A hlavně popovídání si s pracovnicí rané péče o každodenních starostech
i radostech naší rodiny, která má postižené dítě. Často se nesetkáváme s tak hezkým přístupem a empatií. A další skvělá věc
na rané péči je ta, že poradkyně jezdí k nám domů.“
Poradkyně rodiny, Svatava Olejková, také vyzdvihuje důležitost práce s rodinou v domácím prostředí: „Terezka je ve svém,
spokojená a spolupracující.“ Pracovnice Poradny rané péče MATANA dojíždí do rodin, které mají dítě s odlišným či opožděným
vývojem, s postižením, s autismem. Děti jsou ve věku od narození
do sedmi let. Svatava Olejková dodává: „Přestože MATANA sídlí
v Krnově, vyjíždíme za rodinami na území poloviny Moravskoslezského kraje a na Jesenicko. Pokud máte doma děťátko s odlišným vývojem a hledáte informace, podporu, rady, můžete se
na nás obrátit. Raná péče je zcela zdarma.“
Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie – www.slezskadiakonie.cz, ranapecematana.webnode.cz, tel. 731 191 868,
ranapece@sdk.cz.
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GOLF CLUB Město Albrechtice
Začátkem roku 2012 vznikla myšlenka přiblížit golf také obyvatelům našeho regionu. S touto vizí byl založen Golf Club Nové
Rudíkovy (od 2013 Golf Club Město Albrechtice) jako občanské
sdružení, které přivedlo dohromady prvních několik nadšenců,
a původní idea mohla začít dostávat reálné rozměry. V červnu
roku 2012 byl již uveden do provozu první indoor GOLF CLUB
Město Albrechtice v mikroregionu Krnovsko a prvotní seznámení s golfem i pravidelný trénink již mohli občané a turisté nalézt
i ve Městě Albrechticích.

Golfový kroužek děti:
Úterý – 15:30 – 16:30
Pátek - 13:45 – 15:15 (První zájemci – probíhá od září
do května. Nábor do kroužku je celoroční, prázdninový
provoz bude upřesněn)
Golfový kurz dospělí:
Pátek – 18:30 – 20:00 (Bude probíhat pouze do konce
dubna. V případě zájmu alespoň skupiny 5 lidí budou
další lekce zavedeny)

Cílem Golf Clubu je zpřístupnit často prezentovanou luxusní
golfovou hru široké veřejnosti a dokázat, že hrát golf není výsadou, ale pouze novou formou trávení volného času v příjemném
prostředí. Naučit se hrát golf dobře a vytvářet kvalitní zázemí
k rozvoji této hry je možné i pro malé městské kluby, jakým je
právě Golf Club Město Albrechtice. Golf je vhodný pro všechny
generace a dá se hrát také jako rekreační lidová zábava pro celou
rodinu.

Otevření driving range Město Albrechtice
Otevření Golf Parku Město Albrechtice

4. 4. 2014
květen/červen

Golf Tour Město Albrechtice 1. turnaj

7. 6. 2014

Turnaj Rudíkovská jamka

5. 7. 2014

Již v červenci 2013 bylo otevřeno venkovní odpaliště pro trénink dlouhých ran, kde nechybí cvičné greeny i prostory na nácvik hry z písku.

Golf Tour Město Albrechtice 2. turnaj

Golf Club Město Albrechtice vznikl z přejmenování Golf Club
Nové Rudíkovy po roce fungování kvůli lepší orientaci veřejnosti na Město Albrechtice, kde toto občanské sdružení soustřeďuje
svou působnost.

Golf Tour Město Albrechtice 3. turnaj

4. 10. 2014

Turnaj v patování 1. kolo

1. 11. 2014

Turnaj v patování 2. kolo

6.12.2014

Nově se Golf Club Město Albrechtice stal 5. 2. 2014 členem
České golfové federace. Řadí se tedy mezi oficiální golfové kluby.
Tento krok je zásadní v rozvoji klubu a především v rozvoji golfu v Moravskoslezském kraji. Mohou se zde registrovat golfisté
z celé ČR a přitom hrát na hřištích ve své lokalitě.
Otevření Golf Parku Město Albrechtice je naplánováno na přelom měsíce května a června tohoto roku. Golf Park je veřejným
hřištěm, které nabídne 6 jamek a může si tam přijít zahrát i člověk, který golf nikdy nehrál. Nejsou zde vymezeny prostory pouze pro hráče s HCP, vítání jsou všichni.

2.8.2014

Turnaj GCMA (Golf Clubu Město Albrechtice)

6. 9. 2014

Novinkou je Golf Tour Město Albrechtice, která byla založena
v roce 2014. Je to soubor otevřených turnajů jak pro hráče s HCP,
tak pro amatéry. Každý turnaj pořádaný GCMA bude mimo standardních ocenění také bodově ohodnocen. Hráči získají za svůj
výsledek body, které se jim budou v průběhu roku postupně sčítat
a psát do celkového pořadí. Na posledním turnaji sezóny budou
body sečteny a vyhlášen celkový vítěz Golf Tour Město Albrechtice za aktuální rok.
Přijďte si vyzkoušet atmosféru golfu přizpůsobenou na míru
našeho města, rádi vás v albrechtickém golfovém areálu přivítáme.

Občanské sdružení GCMA pravidelně pořádá sportovní
a společenské akce, na které vás srdečně zve.

Golf Club Město Albrechtice o.s.

Základní kynologická organizace Město Albrechtice - Opavice
Základní kynologická organizace Město Albrechtice - Opavice,
s finanční podporou Města Město Albrechtice,
pořádá 2. ročník

Dne dětí a pejsků
Akce se uskuteční:
21. 6. 2014 od 10 hod v areálu našeho cvičiště
Všechny děti jsou zvány se svými pejsky, čeká na ně u nás bohatý soutěžní
program plný her a zábavy nejen s pejsky a pěknými cenami.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás, ZKO M. Albrechtice - Opavice
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Turistický oddíl „Albrechtický puchýř“
Akce turistického oddílu v roce 2014 - (počet km a účast):
Poř.č.:

Měsíc – datum:

Název akce:

cca km: Úč.:T/C

1/

Leden:

VI. Novoroční výšlap-Ch.Anna-rozhledna

9

2/

Březen:

Vol. termín dle počasí-kondiční vycházka

10

3/
4/

Duben :

12.4.
26.4.

Osoblažské pochody.
Otevírání turistického okruhu M.Al-ce.

11 Vlak
7-12-25

5/
6/

Květen:

10.5.
24.5.

Setkání u kapličky.
Amalín-Pelhřimovy-Chata ANNA-pasování

9
12 Vlak

7/
8/

Červen:

7.6.
21.6.

Lipová-Lesní bary – jiná trasa.
Pochod Petra Šolce.

11BUS
15 BUS

9/
10/

Červenec 12.7.
26.7.

K.Studánka-Ovčárna – Bílá Opava
Holasovice-Neplachovice-N. Dvůr, arboretum

12 BUS
11 BUS

11/
12/

Srpen:

16.8.
23.8.

K.Studánka – Sedlovka - Ludvíkov
Spálené – Heřmanovice

12 BUS
13 BUS

13/
14/

Září:

6.9.
20.9.

Rejvíz – Ondřejovice
Jelení-Bellama – valná hromada

11 BUS
6+11 BUS

15/
16/

Říjen:

4.10.
25.10.

Glogoviek-Biala-M.Al-ce-rozhledny
M.Al-ce-tur.okruh-Došlapná-Mrazík

12 BUS
9

1.1.

Poznámka: Do volných termínů budou zařazeny dodatečně vybrané akce
podle přání turistů jako reakce na akce v regionu Praděd.
Ing. Josef Jiřík

TJ TATRAN Hynčice
Okresní přebor mládeže v šachu
Obrovským úspěchem skončil Okresní přebor mládeže v šachu, který proběhl 22. března 2014 v Krnově. Daniel Bušos, Pavel Kohut a Daniel Galuška v kategorii mladších žáků ukořistili všechny medaile. Výrazně jsme se prosadili v sérii okresních
Velkých cen, kdy celkovými vítězi se ve svých kategoriích stali
Tomáš Grček a Daniel Bušos. Husarský kousek se povedl Janisi

Raptisovi, který na silném šachovém turnaji v Prudniku ziskem
6,5 bodu nechal za sebou silnou polskou konkurenci z 10 oddílů.
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Blahopřejeme
Šachový oddíl
TJ Tatran Hynčice

FK AVÍZO Město Albrechtice
V závěru roku 2013 náš klub uspořádal několik mládežnických turnajů, také tradiční
turnaj v nohejbalu a fotbalový turnaj O pohár
starosty. Stále se daří udržovat poměrně velký
zájem, nejen členů či hráčů našeho fotbalového
klubu, ale i široké veřejnosti.
I úvod letošního roku se nese v duchu příprav na jarní část sezony 2013/2014. Kromě trénování v tělocvičně jsou odehrána přátelská utkání a také turnaje, a to jak pod záštitou OFS, tak také pod krajským fotbalovým svazem. Pochvalu
si zaslouží naši dorostenci, kteří po úspěchu o přeborníka OFS,
postoupili do krajského kola. Ani tady neudělali ostudu, a tak
nový trenér T.Kropáč musí být s dosavadními výkony a výsledky
spokojen.
Koncem února 2014 proběhla valná hromada klubu a byl doplněn výkonný výbor, resp. došlo ke změně na postu předsedy, jímž
byl zvolen p.Roman Boček.
Výbor si také velmi váží práce správce p.Oliveriuse, a tímto mu
velmi děkuje za jeho pracovní činnost a hlavě pomoc při rekonstrukci kabin.
V rekonstruovaných prostorách kabin proběhla výměna vybavení na podkladě získané dotace v rámci Osoblažského regionu. Poděkování putuje k p.Kopečnému a truhlářství p.Fofa, kteří
výrobu nábytku prováděli a instalovali.
Co se jednotlivých týmů týká, muži „A“ jsou doposud v půli
sezóny 2013/2014 v I.B třídě na 12.místě a podařilo se nám posílit
na zbytek sezóny o hráče Přecechtěla z Orlové, Laníka z Vysoké a Karlíka,Charalamdise ze Zlatých Hor, z Úvalna Baczkeho.

Mužskému „B“ patří prozatím 6.příčka a vzhledem k odstoupení několika týmů v III.okresní třídě začíná jarní část soutěže až
koncem dubna 2014 a nově tento tým vede p.Petr Kmínek. Dorostenci hrající KS staršího dorostu, patří jim nelichotivé předposlední místo v této soutěži a nový trenér Tomáš Kropáč bude mít
plné ruce práce, aby se podařilo výsledky zlepšit.První náznaky
zlepšení a pochvalu si dorostenci zaslouží za úctyhodný výsledek v turnaji o přeborníka Okresního fotbalového svazu Bruntál
a postup do kola krajského. Ani zde vůbec neudělali ostudu a tak
tento výsledek je nadějí pro jarní část sezóny. 11.místo v krajském
přeboru patří starším žákům. I zde došlo ke změně trenéra, nově
tyto kluky vede Jirka Mlčoušek společně s Radkem Kalou. Jiří
Hudeček vede mladší žáky a ti hrají stejnou soutěž, jako starší.
Jsou prozatím ve středu tabulky na 6 .místě. V neposlední řadě
je nutno vzpomenout naše nejmenší fotbalové naděje – přípravku. Ta hraje okresní přebor starších přípravek a jsou prozatím
na 12. místě. O jejich první fotbalové krůčky se starají pp. R. Boček a L. Včelný.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena domácí utkání FK Avízo
v jarní části 2013/2014 a také připomínáme nabídku možnosti
zakoupení permanentek - u sekretáře klubu p. Olejniczaka –
tel.: 603 148 556
Za připomenutí také stojí 41.ročník Štítu Albrechtic, který se
uskuteční dne 28.6.2014 v Albrechticích v Jizerských Horách.
Závěrem FK Avízo děkuje Městu Město Albrechtice za výraznou podporu, a to hlavně za grant,který je využit pro mládež.
Dále velmi děkujeme všem našim sponzorům, fanouškům a příznivcům FK Avízo Město Albrechtice.

Rozlosování domácích zápasů
FK Avízo Město Albrechtice
Jaro 2014

den

datum

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

29.3.2014
12.4.2014
26.4.2014
10.5.2014
31.5.2014
21.6.2014

den

datum

neděle
neděle
neděle
neděle

27.4.2014
11.5.2014
1.6.2014
22.6.2014

MUŽI „A“ - I.B třída
čas začátku
domácí
utkání
15:30
FK Avízo
16:00
FK Avízo
16:00
FK Avízo
16:30
FK Avízo
17:00
FK Avízo
17:00
FK Avízo
MUŽI „B“ - III.třída
čas začátku
domácí
utkání
14:00
FK Avízo
14:00
FK Avízo
14:00
FK Avízo
14:00
FK Avízo

hosté
Jindřichov
Slavoj Bruntál
Velké Heraltice
Dolní Moravice
Chlebičov
Otice

hosté
Hošťálkovy
Rusín
Holčovice
Jindřichov B

den
neděle
neděle
neděle
čtvrtek
neděle

den
den
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

DOROST - krajská soutěž
čas začátku
domácí
datum
utkání
29.3.2014
10:00
FK Avízo
12.4.2014
10:00
FK Avízo
26.4.2014
10:00
FK Avízo
10.5.2014
10:00
FK Avízo
31.5.2014
10:00
FK Avízo
21.6.2014
10:00
FK Avízo

hosté
Budišov n.B
Hradec n.M.
Rýmařov
Strahovice
Vrbno p.P.
Svinov

sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota

ŽÁCI st. a ml. - krajský přebor
čas začátku
domácí
datum
utkání
30.3.2014 10:00/11:45 FK Avízo
13.4.2014 10:00/11:45 FK Avízo
27.4.2014 10:00/11:45 FK Avízo
8.5.2014
10:00/11:45 FK Avízo
1.6.2014
10:00/11:45 FK Avízo

hosté
Brušperk
Český Těšín
Kopřivnice
Nový Jičín
Kravaře

PŘÍPRAVKA (5+1) - okresní přebor
čas začátku
domácí
hosté
datum
utkání
12.4.2014
13:30
FK Avízo
Slavoj Bruntál A
26.4.2014
13:30
FK Avízo
Rýmařov
1.5.2014
10:30
FK Avízo
Stará Ves
10.5.2014
14:00
FK Avízo
H.Benešov
31.5.2014
14:00
FK Avízo
Olym.Bruntál
21.6.2014
14:00
FK Avízo
Jindřichov

Miroslav Olejniczak,
sekretář FK AVÍZO
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Noví občánci
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nové občánky Města Albrechtic v měsíci:
říjnu 2013
Matyáš Stýskala
Jason Richard Boglis
Šimon Wolf
Jaroslav Křištof

listopadu 2013
Tomáš Menzel
Sarah Marie Kováčová
Tomáš Polách

prosinci 2013
Ivana Hasilová
Natálie Zurynková
Daniel Štefanik
Sofie Štefaniková
Ondřej Josef Menzel

lednu 2014
Michael Tesár
Nela Gebauerová
Sára Chovancová
Helena Soldánová

Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu 2014
Eva Koziotová, Vincenc Anders, Ing. Radan Čtvrtníček, Jana
Michková, Josef Klepáč, Ludmila Frýdlová, Miroslav Janda,
Zdeňka Bernatíková, Marta Niesnerová, Marie Bouřová, Milan
Soušek, Zbyněk Píca, Ilona Červíková, Lubomír Kala, Antonín
Mužík, Drahoslava Gřundělová, Žofie Mojová, Mária Menzelová,
Stanislav Stareček, Květuše Enochová, Milada Kaletová, Oldřich
Brada, Vlasta Vidermanová, Alena Václavíková, Libuše Kalmusová, Jan Šrubař
Jubilantům v měsíci únoru 2014
Jiří Tichavský, Květuše Škrobánková, Roman Skopal, Jarmila
Zlámalová, Jaroslav Zlámal, Mária Mánková, Jana Měrková, Oldřich Fiala, Jiří Franek, Zdeněk Lederer, Ludvík Škrabal, Dagmar
Kadlíková, Peter Huťan, Mária Barbořáková, Ludmila Parmová,
Vítězslav Strakoš, Jindřiška Poláková, Ludmila Šenková, Marie
Konečná, Libuše Lukešová, Adela Andělová
Jubilantům v měsíci březnu 2014
Helena Pečivová, Jindřich Hubert, František Kubala, Miroslava Včelná, Bohuslav Niesner, Karel Kubík, Josef Přibyla, Zdeněk
Kováč, Ivo Santarius, Irena Havelková, Jaroslav Hořelka, Alena
Nováková, Ing. Josef Jiřík, Radim Mazánek, Marcela Solawová,
Josef Michálek, Marta Kuzníková, Emílie Aberlová, Emanuela
Dudková, Jaroslav Marek, Zdeněk Chamrád, Libuše Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 2014
Jiří Klega, Hana Piskořová, Petr Chovaniok, Jiří Gojný, Jan Lukeš, Jiří Bartoš, Petr Páleníček, Michal Turek, Mgr. Martina Tesařová, Petr Hrnčíř, Jaroslav Krátký, František Měkýš, MUDr. Ladislav Mezník, Jana Halászová, Karel Krákora, Josef Šafránek,
Šárka Romanidisová, Tomáš Ševčík, Jiří Moravec, Stanislav Pavlica, Jan Handlíř, Karla Ziklová, Naděžda Badinková, Jiřina Šerá,
Jaroslava Kalová, Jozef Tornóczi, Anna Vojtásková
Jubilantům v měsíci květnu 2014
Alena Morgensternová, Zdeněk Mokráš, Jiří Hula, Zdenka
Šťastná, Jan Krkoška, Antonín Jurčík, Zdeno Paník, Eva Chovanioková, Jiřina Koudelková, Oto Ivanič, Zdeněk Gavlas, Zdeňka
Kostrošová, Achileas Stefanidis, Alena Mikulincová, Jindřiška
Franková, Anastasie Karchová, Ludmila Musálková, Milan Šlagor, Jiří Berger, Anna Krátká, Ludvík Hasil, Jana Ulmová, Alena
Drienovská
Jubilantům v měsíci červnu 2014
Jiří Král, Ludmila Cikánková, Marie Lhotková, Emil Penn,
Jiří Faifka, Jiří Michalčík, Ing. Petr Lexa, Dagmar Zoubková,
Mgr. Hana Košuličová, Anna Bezdědová, Mgr. Hana Macková,
Anna Šimíková, Olga Hudecová, Marie Němcová, Olga Pavlitová, Blanka Tkadlečková, Jan Badinka, Ladislav Polok, Jarmila
Radoňová, Marie Vitásková, Svatoslav Veselý, Marie Mašková,
Miroslava Pavloková, Božena Koždoňová, Richard Sobota, Petr
Pejčoch, Ing. Jan Koždoň, Jaroslav Cága, Marie Šimíková, Milan
Jurečka, Jan Jahoda, Marie Holubová, Miroslav Šedivý, Jan Šperl
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Přehled společenských akcí v Městě Albrechticích
DUBEN
• Posezení s hudbou
Sobota 12. dubna 2014, ZŠ Hašlerova
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice

• Den dětí a pejsků
Sobota 21. června 2014, cvičiště Opavice
Pořádá Základní kynologická organizace
Opavice

• Osoblažské pochody
Sobota 12. dubna
Pořádá TO Město Albrechtice

• Tenisový turnaj pro mládež
Pátek 27. června 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice

• Otevírání turistického okruhu Město
Albrechtice
Sobota 26. dubna 2014
Pořádá TO Město Albrechtice

ČERVENEC
• Den s fotbalem
Sobota 5. července 2014
Pořádá AVÍZO Město Albrechtice

• Poslední pohádkové cvičení
Středa 30. dubna 2014, tělocvična ZŠ
Město Albrechtice
Pořádá TJ Město Albrechtice

• Trojvernisáž
Sobota 5. července 2014
Pořádá zámek v Linhartovech

• Instruktáž floristiky
Termín bude upřesněn
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice

• Ovčárna - Švýcárna - Bělá
Sobota 12. července
Pořádá TO Město Albrechtice

KVĚTEN
• Oslava 1. máje
Čtvrtek 1. května 2014, park B. Smetany
Pořádá KSČM

SRPEN
• Trojvernisáž
Sobota 2. srpna 2014
Pořádá zámek v Linhartovech

• Setkání u kapličky
Sobota 10. května 2014
Pořádá TO Město Albrechtice

• Přehlídka dechových hudeb
v Komprachticích
Neděle 3. srpna 2014, Komprachtice PL
Pořádá Město Město Albrechtice, Město
Komprachtice

• Zájezd Kroměříž
Termín bude upřesněn
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
• Amalín - Pelhřimov - Chata ANNA pasování
Sobota 24. května 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• Zahájení turistické sezóny na zámku
v Linhartovech
Sobota 24. května 2014
Pořádá zámek v Linhartovech

• K.Studánka - Sedlovka - Ludvíkov
Sobota 16. srpna 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• Noční prohlídka zámku
Sobota 23. srpna 2014
Pořádá zámek v Linhartovech
• Tenisový turnaj Lady Cup
Sobota 23. srpna 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice

ČERVEN
• Den dětí
Sobota 7. června 2014
Pořádá Město Město Albrechtice, TJ
Město Albrechtice

ZÁŘÍ
• Tenisový turnaj K+K Cup
Sobota 6. září 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice

• Lipová - Lesní bary
Sobota 7. června 2014
Pořádá TO Město Albrechtice

• Trojvernisáž
Sobota 6. září 2014
Pořádá zámek v Linhartovech

• Pasování na školáka
Termín bude upřesněn
Pořádá MŠ Město Albrechtice

• Tenisový turnaj smíšených dvojic
Sobota 13. září 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice

• Zahájení soutěže „Rozkvetlé město“
Červen – srpen2014
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice

• Jelení Bellama – valná hromada
Sobota 20. září 2014
Pořádá TO Město Albrechtice

• Pochod Petra Šolce
Sobota 21. června 2014
Pořádá TO Město Albrechtice

• Výstava zahrádkářských výpěstků
22. až 24. září 2014
Pořádají Zahradkáři Město Albrechtice
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ŘÍJEN
• Glogoviek - Biala - M.Al-ce - rozhledny
Sobota 4. října 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• Dubí stezka – Koláčkobraní
Sobota 18. října 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
LISTOPAD
• M.Albrechtice - tur. okruh - Došlapná
– Mrazík
Sobota 9. listopadu 2014
Pořádá TO Město Albrechtice
• Memoriál L.Juráně
Sobota 29. listopadu 2014
Pořádá AVÍZO Město Albrechtice
PROSINEC
• Adventní setkání u vánočního stromu
Pátek 5. prosince 2014
Pořádá Město Město Albrechtice
• Turnaj stolního tenisu pro seniory
Pátek 5. prosince 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice
• Vánoční jarmark
Sobota 6. prosince 2014
Pořádá zámek v Linhartovech
• Mikulášský turnaj mladších žáků
Sobota 6. prosince 2014
Pořádá AVÍZO Město Albrechtice
• Vánoční koncert
Sobota 13. prosince 2014
Pořádá zámek v Linhartovech
• Turnaj Rotary Cup o pohár starosty
města
Sobota 13. prosince 2014 v tělocvičně ZŠ
M.Albrechtice
Pořádá TJ Město Albrechtice
• Turnaj stolního tenisu pro mládež
Čtvrtek 18. prosince 2014
Pořádá TJ Město Albrechtice
• Vánoční turnaj v nohejbale
Sobota 20. prosince 2014
Pořádá AVÍZO Město Albrechtice
• Fotbalový turnaj O pohár starosty
Pátek 26. prosince 2014
Pořádá AVÍZO Město Albrechtice
• Vánoční koncert s ohňostrojem
Pondělí 29. prosince 2014, kostel
M. Albrechtice
Pořádá Město Město Albrechtice

Informační servis
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, starosta 777 781 191, místostarosta 777 781 901
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
– odpady a životní prostředí 554 637 399 Adámková
– vodovodní řad 731 157 690 Berkovec
Informace – psi: na stránkách města www.mesto-albrechtice.cz
v sekci městský úřad – nalezení psi – jsou nově zveřejňovány informace o nalezených psech.
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@knihovnamestoalbrechtice.cz
Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
Sobota
Telefon 554 653 065
Česká spořitelna
Pondělí
8.30 – 12.30
Úterý
8.30 – 12.30
Středa
8.30 – 12.30
Čtvrtek
8.30 – 12.30
Pátek
8.30 – 12.30
Telefon 554 652 528

8.00 – 12.00
8.00 – 10.00

13.00 – 17.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
13.30 – 16.00

ČMSS, a. s.(Liška), Telefon 605 765 541
Česká pojišťovna, a. s., Oldřich Zelinka, Tel.: 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Zelinková
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
Út
8.00 – 12.00 tel. 554 690 518

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 12.00

13.00 – 15.00

tel. 554 690 522

Interní ambulance
St
8.00 – 11.30

12.30 – 15.00

tel. 554 690 518

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
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 – 16.30

LEWISIE – Zdravotnické potřeby, Nám. ČSA 16
Po – Pá
8:30 – 12:00 13:30–16:30
So
9:00 – 11:00
TUTY potraviny, Ulice Míru 128
Pondělí
6.30 – 18.00
Úterý
6.30 – 18.00
Středa
6.30 – 18.00
Čtvrtek
6.30 – 18.00
Pátek
6.30 – 18.00
Sobota
6.30 – 12.00
Neděle
7.00 – 11.00
Sběrný dvůr, Tel. : 777 781 195
Provozní doba
Letní provoz : od 1.4. do 31.10. běžného roku
Úterý:
8:00 – 18:00 hod
Čtvrtek:
13:00 – 18.00 hod
Sobota:
8:00 – 12:00 hod

Rychlá záchranná služba 112 nebo 155

Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518
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Placená reklama

TKR Město Albrechtice informuje
V měsíci březnu byla spuštěna nová technologie
připojení internetu v síti TKR ve všech částech města.
Nová technologie umožňuje vyšší rychlosti
a lepší stabilitu připojení.

Poskytujeme připojení pomocí optické sítě města
v bytových domech na ulici Nádražní, Lázeňská,
Poštovní a Osoblažská.

Od 1. března 2014 dochází ke změně rychlostí a poplatků
za internet po koaxiálních kabelech takto:

- rychlost připojení až 12 Mbps
- cena 330 Kč / měsíc
- připojení domácnosti ZDARMA

- měsíční poplatek 350 Kč
- rychlost stahování až 8 Mbps
- pro nové zákazníky připojení domácnosti ZDARMA

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
554 637 368

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