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Vážení spoluobčané,
většinou v prvním čísle zpravodaje píši o tom, co nás v průběhu roku čeká, ale rozhodl jsem se napsat o tématu, které mě
a doufám i většinu z vás trápí v současné době asi nejvíce. Téma
zní NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A JEJICH TŘÍDĚNÍ.
Během posledních dvou let jsme v našem městě vytvořili podmínky, které nám mohou mnohá města závidět a jezdí se k nám
dívat, co jsme dokázali. Na jedné straně vytváříme dokonalé podmínky a chlubíme se moderním sběrným dvorem a kompostárnou a také dostatečnou sítí sběrných míst pro tříděný odpad (papír, plast, sklo a nově i oděvy), ale na straně druhé žádný efekt.
Množství odpadů, které končí v popelnicích se téměř nemění
a tonáž neklesá. Táži se tedy: Má smysl honit se za dotacemi a posunout nás na úroveň moderního města, když většině občanů je
to lhostejné? Dlouhodobě ve statistikách zaostáváme, a to nejen
v celorepublikových, ale v rámci okresu Bruntál jsme mezi městy
na posledním místě. Co se týče množství vytříděného odpadu,
tak například v Krnově občané vytřídí 34,45 kg na osobu a rok,
v Bruntále 37,29 kg, Horní Benešov 29,05 kg, Vrbno pod Pradědem 44,79 kg a u nás jen pouhých 23,77 kg. Z celkového počtu 69
obcí okresu Bruntál jsme na 42 místě, což považuji za nedostatečné a ostudné.
Od letošního roku vyšla novela zákona o odpadech, kde zákon
dovoluje navýšení stávající sazby z 500 na 1.000 Kč za osobu a rok.
Naše zastupitelstvo rozhodlo na prosincovém zasedání částku ponechat a nenavyšovat. Očekáváme tedy, že se opravdu začne více
odpad třídit a v popelnicích bude končit opravdu jen odpad, který
tam patří. Upozorňuji, že budou také probíhat kontroly a pokud
budou zjištěny nedostatky, nádoby nebudou vyvezeny. Také jsme
se rozhodli zaměřit se na občany s nepřirozeným počtem nádob.
Proč například některé čtyřčlenné rodině stačí na 14 denní cyk-

lus jedna nádoba a někde jsou třeba tři? Zamysleme se, ale hlavně
konejme. Pokud nenastane obrat, může se stát, že pro rok 2014 se
poplatek zvýší. Jako příklad nejbližšího okolí uvedu Karlovice 20,28 kg = 50. místo, kde třídí odpad obdobně jako my, tedy málo
a už od letošního roku platí 900,- Kč za osobu a rok.
Komunální odpad lze rozdělit na směsný a tříděný. Směsný
odpad obsahuje řadu využitelných složek jako je sklo, papír, plast,
bioodpad, textil, elektro odpad, atd. A proto je právě na nás, tyto
„oddělitelné“ složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů
pro tříděný odpad. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem. Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze
které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo
na skládkách. Důvody proč třídit jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme
zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme počet skládek.
A proč tedy netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy (nemám k tomu podmínky, není kam třídit,
nemá to cenu) – stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám,
nikdy jsem to nedělal atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem
všeho je, když někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí již
vytříděný odpad. I přesto, že je osvěta ohledně třídění odpadů
poměrně rozsáhlá, najde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale
proč to alespoň nezkusit - pro dobrý pocit, že jsme něco udělali
pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?
Třiďte odpad.
Má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický.
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Luděk Volek,
starosta

Informace ze zastupitelstva města
20. zasedání zastupitelstva dne 21. listopadu 2012:
Zastupitelstvo města schválilo:
- inominátní Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zám- ku Linhartovy, mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, Město Albrechtice a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov

navýšení rezervního fondu na vodu, a to na 2,-mil.korun,
z položky fasáda Domov s byty pro důchodce, zbytek částky
z této položky, 400 tis.Kč uložit do rezervy města

21. zasedání zastupitelstva dne 12. prosince 2012:
Zastupitelstvo města schválilo:
- rozpočet města na rok 2013 v členění na:
- příjmy ve výši 56 200 133,- Kč
- financování - 49 976,- Kč
- výdaje ve výši 56 150 157,- Kč.

návrh investičních výdajů z rozpočtu města pro rok 2013 je
uveden v následující tabulce:

Park Bedřicha Smetany

145 000,00

projektová dokumentace zahradní stavba v parku

Koupaliště

206 000,00

zakrytí technologie

Chodníky

2 500 000,00

chodník u Měšťanského domu

150 000,00

studie k chodníku v Hynčicích

Autobusové nádraží

97 000,00

Vodní hospodářství

600 000,00
400 000,00
50 000,00

Zámek Linhartovy
Park Linhartovy

chodník u komunikace I/57 (Hašlerova ulice)

200 000,00

50 000,00

545 000,00
43 000,00
2 000 000,00

projektová dokumentace na rekonstrukci
práce na dokončení vrtu
projektová dokumentace k vrtu
vybudování šachty na rozdělení vodoměrů Hynčice, M. Albrechtice
projektová dokumentace k šachtě
vybudování sociálního zařízení
venkovní osvětlení parku - 1 lampa
rekonstrukce parku - dle projektu z dotace

Kabelová televize

126 000,00

Bytové hospodářství

207 000,00

Plynofikace bytu nám. ČSA 7

633 000,00

II.etapa Nerudova 6

339 000,00

rekonstrukce nám. ČSA 15

726 000,00

rekonstrukce šatny FK Avízo - stavební úpravy, voda, kanalizace

206 000,00

nový rozvaděč ul. Českých Legii

182 000,00

zapouzdření vrchního vedení (Celní,Jiráskova)

Nebytové prostory
Veřejné osvětlení

Územní plánování
Měšťanský dům nám. ČSA

rozvody optické sítě kabelové televize a internetu - další ulice

103 000,00

rozšíření VO o 3 svítidla Osoblažská k Dakonu

700 000,00

změna územního plánu

1 751 400,00
72 600,00

stavební realizace přestavby na nebytové prostory I. NP
projektová dokumentace II. NP

Bezpečnost a pořádek

500 000,00

kamerový systém

Správa

200 000,00

program k základním registrům

Komunikace

61 000,00

rozšíření programu Geosense

500 000,00

nákup osobního automobilu

67 000,00
3 003 800,00

-

-

nasvětlení přechodu ul. Osvobození
nákup zametacího auta

Pozemky

70 000,00

nákup nových pozemků

Investiční transfer

117 810,00

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2013
v celkové výši 7 578 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2013 je stanoven ve výši 1 753 000,- Kč a in-
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vestiční příspěvek ve výši 1 345 000,- Kč. Příspěvek na provoz
pro Základní školu na rok 2013 je stanoven ve výši 4 480 000,Kč.

Informace ze zastupitelstva města
-

neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2013 ve výši
176 650,- Kč dle přílohy:

příspěvek sdružení I/ 57

18 000,00

příspěvek Okresní knihovně Bruntál

70 000,00

příspěvek Euroregion Praděd

16 000,00

Sdružení obcí Osoblažska

17 850,00

příspěvek Svazu obcí a měst

11 500,00

příspěvek Mikroregion Krnovsko

43 300,00

Celkem:
-

-

záměr realizace akce: „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“ a smlouvu s fi ARBOX - nature service s.r.o., IČ:
29390516, Tyršova 215/23, Město Albrechtice, na akci: „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“ na zajištění projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci včetně studie
proveditelnosti

-

změnu rozpočtu města roku 2013 - rozpočtové opatření č.
1/2013 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 439 148,- Kč a výdajů
zvýšení o 68 233,- Kč, financování se snižuje o 370 915,- Kč

-

poskytnutí grantů v sociální oblasti pro rok 2013 následovně:

176 650,00

plán hospodářské činnosti města na rok 2013. Náklady na rok
2013 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 8 873 489,- Kč
a výnosy ve výši 6 085 207,- Kč, ztráta ve výši 2 788 282,- Kč.

22. zasedání zastupitelstva dne 20. února 2013:

Help-in, o.p.s. Bruntál
SZZ Krnov, př.org.
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
-

Zastupitelstvo města neschválilo:
- finanční příspěvek Studiu STA – studentská tisková a televizní agentura o. s., z rozpočtu města Město Albrechtice
- nabídku insolvenční správkyně JUDr. Jany Brhalové ve věci
úpadce Vladislava Lazara na odkoupení polorozpadlého areálu na Nerudově ulici - bývalá pila.
Zastupitelstvo města vydalo:
- OZV č.1/2013, kterou se ruší OZV č. 3/2000 o chovu a držení
zvířat.
- OZV č.2/2013 o pohybů psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města schválilo:
- záměr realizace projektu: „Rozšíření separace a svozu bioodpadů v Městě Albrechticích“ a smlouvu s fi. Desacon Zlín
s.r.o., Okružní 4550, Zlín, IČ: 29299462, DIČ: CZ29299462
a smlouvu na zpracování žádosti pro SFŽP

poskytnutí Veřejné finanční podpory pro rok 2013 následovně:
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
Dechová hudba Město Albrechtice
Klub důchodců Hynčice
Občanské sdruž. Přátel speciální školy
Sportovní klub Policie Bruntál
ZO Českého zahrádkářského svazu
ZO Českého svazu včelařů

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá dne 1. června 2013

DĚTSKÝ DEN
s bohatým programem:
- pro děti zábavné odpoledne s kouzelníkem
- v odpoledních hodinách vystoupí zpěvák Marek Ztracený
- večer bude k tanci a poslechu hrát DJ Roman Pastorek
Akce se uskuteční v parku Bedřicha Smetany od 13.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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150.000,- Kč
30.000,- Kč
70.000,- Kč
16.000,- Kč

222.000,- Kč
330.000,- Kč
54.204,- Kč
88.000,- Kč
3.500,- Kč
25.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
33.000,- Kč
44.420,- Kč
3.000,- Kč
7.000,- Kč
15.940,- Kč
0,- Kč

Ing. Jitka Hanusová,
místostarostka

Změna dopravního značení v obci
Zastupitelstvo města na svém 20. jednání dne 21.11.2012 pod
číslem usnesení 12/20/481 schválilo Koncepci dopravního značení v obci Město Albrechtice.

Fyzická osoba doprovázející psa na veřejném prostranství má
tyto povinnosti:
-

Proč obec k navržené koncepci dopravního značení přistupuje?
Pasportizací svislého dopravního značení na místních komunikacích (jedná se o komunikace ve vlastnictví obce) bylo zjištěno, že většina svislého dopravního značení je v neutěšeném stavu.
Stačí se projít po jednotlivých ulicích v městě a sami zjistíte, že
ne všechny dopravní značky odpovídají předpisům. Někde úplně
chybí, případně je značení neúplné, vybledlé a rezavé. Navíc je
ze strany občanů požadavek na celkové zklidnění dopravy, a to
snižování rychlosti na místních komunikacích z důvodu bezpečnosti chodců a dětí.
Tento nevyhovující stav svislého dopravního značení je potřeba napravit při respektování požadavků občanů na bezpečnost
chodců a dětí. Koncepce dopravního značení tyto požadavky
zahrnuje. Je v ní navrženo zrušení svislého dopravního značení na místních komunikacích a výměna a doplnění dopravního
značení na výjezdech z místních komunikací na komunikace I.
až III. třídy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje. Jedná se o komunikace ul.Opavická, Nádražní,
Osoblažská, Nemocniční, Hašlerova, Osvobození, Krnovská, K.
Čapka a Nerudova.
Co to bude pro řidiče znamenat? Řidiči při vjezdu na komunikace, kde není upravena přednost dopravním značením, budou
muset dávat ,,PŘEDNOST ZPRAVA“ (tzv. pravidlo pravé ruky).
Jedná se o základní pravidlo v silničním provozu na pozemních
komunikacích, které jsme se učili již na základní škole, popř.
v autoškole. Tím dojde k částečnému zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců a dětí.

-

na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze
na vodítku a současně se zabezpečením psa tak, aby pes neohrožoval okolí pokousáním, např. nasazením náhubku
na veřejných prostranstvích, je možný pohyb psů pouze
s identifikační známkou
znečistí-li pes exkrementy veřejné prostranství je povinnost
toto znečištění ihned odstranit
na veřejných prostranstvích se zakazuje výcvik psů

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.
Přesné znění obecně závazné vyhlášky, včetně příloh s výčtem parcelních čísel pozemků specifikující veřejné prostranství
a prostory kde je psy zakázáno vodit, je uveřejněno na webových
stránkách města, popřípadě je vyhláška uložena na sekretariátě
městského úřadu k dispozici každému zájemci k nahlédnutí.

Návrh Koncepce dopravního značení v obci byl kladně projednán jak s Dopravním inspektorátem v Bruntále, tak i s Městským
úřadem v Krnově, odborem dopravy a silničního hospodářství.
Výměna a obnova dopravních značek bude probíhat postupně
po ucelených etapách. V letošním roce 2013 bude provedena první etapa zahrnující „vilovou čtvrť“, ul.B.Němcové a lokalitu Hůrka. Řidiči, kteří budou do oblasti, kde přednost v jízdě nebude
upravena dopravním značením, vjíždět, budou na nově vzniklou
situaci (po určitý čas) upozorněni dopravní značkou. Další etapy
budou následovat.

Pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města na svém 22. jednání dne 20.2.2013 vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích, která upravuje pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích v obci a povinnosti fyzické osoby, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou.
Fyzickou osobou se rozumí vlastník psa, jeho chovatel či osoba
doprovázející psa.
Veřejným prostranstvím jsou rozuměny např. chodníky, ulice,
cesty, náměstí a jiné veřejně přístupné plochy. Veřejné prostranství je v příloze č.1 k vyhlášce přesně dané výčtem parcelních čísel
pozemků.
Dále vyhláška specifikuje prostory, kam je psy zakázáno vodit. Jedná se např. o dětská hřiště, pískoviště. I tyto plochy jsou
specifikované v příloze č.2 k vyhlášce a v terénu budou označeny
cedulemi s příslušným piktogramem.
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Ing. Hynek Vavera,
tajemník

Změna místního poplatku za komunální odpad
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (cílem
nové právní úpravy je odstranit nerovnost v tom, že poplatek dosud neplatily osoby, které bydlí v rodinných domech
a bytech a nejsou v nich hlášeny k pobytu).

Novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích přinesla od 1.1.2013 změnu místního poplatku za komunální odpad
- byl rozšířen okruh poplatníků
- byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za placení poplatku
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba
- která má v obci trvalý pobyt
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů (zahrnuje cizince s povoleným
trvalým pobytem, cizince s dlouhodobým vízem, cizince
s povolením k dlouhodobému pobytu, cizince s povolením
k přechodnému pobytu)
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců (občané zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska)
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců (cizinci s uděleným azylem)

Společná odpovědnost za placení poplatku:
- za zaplacení poplatku je odpovědný jeho zákonný zástupce,
(lze provést vymáhání poplatku na zákonném zástupci).
Výše uvedení poplatníci mají ohlašovací povinnost k uvedenému poplatku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je uveřejněna na stránkách města Město Albrechtice www.mesto-albrechtice.cz v sekci „Předpisy města“.
Ing. Věra Vaverová,
referent finančního odboru

Upozornění nájemcům hrobových míst
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, kteří ukládají urny
s ostatky svých zemřelých na hřbitovech v Městě Albrechticích,
Hynčicích a Linhartovech, že jsou povinni podle Řádu veřejného pohřebiště (čl. VI, bod 2) tuto skutečnost hlásit provozovateli pohřebiště, t.j. Městu Město Albrechtice, odbor finanční –
tel.: 554 637 394. Informace jsou potřebné pro úplnou evidenci
hrobových míst v počítačovém programu.

Při ohlášení je nutno uvést: jméno a příjmení 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 finančního odboru

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka
Komunitní plánování pokračuje plněním 1. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Albrechticka.
V pracovních skupinách a řídící
skupině jsou zpracovávány metodiky monitoringu a vyhodnocování
SPRSS a metodiky aktualizace plánu. Byl sestaven plán monitoringu
a jmenován monitorovací tým, jehož náplní bude kontrola plnění jednotlivých aktivit a opatření 1.SPRSS
Na základě 1. SPRSS Albrechticka bylo vyhlášeno poptávkové
řízení pro zájemce o provozování registrovaných sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Komise
doporučila podporu v rámci SPRSS Albrechticka organizaci Charita Krnov na provozování služby ,,domov pro seniory“. Samotná
realizace proběhne v případě, že Charita Krnov zajistí v roce 2013
potřebné finanční prostředky na přebudování prostorů v Charitním domě České katolické charity v Městě Albrechticích.

Další poptávkové řízení bylo vyhlášeno pro zájemce o provozování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež ve věku 6-20 let. Podporu získala Slezská diakonie,
která bude provozovat službu ve Městě Albrechticích 2x týdně.
1x týdně bude služba poskytována v Holčovicích, Jindřichově
a Třemešné.
Dále bylo vyhlášeno poptávkové řízení pro zájemce o provozování služby občanská poradna. Podporu získal HELP-IN, o.p.s.,
který bude provozovat službu v Městě Albrechticích minimálně
2x měsíčně.
V pracovní skupinách se postupně naplňují naplánované aktivity.
V rámci Města Albrechtic došlo k rozšíření časové dostupnosti
pečovatelské služby. Služba je poskytována i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech.
Ing. Hana Rousová,
vedoucí sociálního odboru
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Strom splněných přání
Díky Nadaci Terezy Maxové dětem a nákupnímu centru Forum Nová Karolina v Ostravě se podařilo zajistit 90 vánočních
dárků pro děti ze sociálně slabých rodin na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku a 11 dárků pro děti z azylového
domu Chana v Bruntále.
Na podzim loňského roku jsme byli kontaktováni Nadací Terezy Maxové dětem a byla nám nabídnuta možnost účastnit se
této úžasné akce. Děti ze sociálně slabých rodin, se kterými naše
služba spolupracuje, měly za úkol nakreslit svá přání na obrázek.
Začátkem prosince se pak v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina v Ostravě uskutečnil Vánoční koncert splněných přání. Na koncertu vystoupil Ostravský dětský sbor, dětský
sbor ArcellorMittal, kapela EZYWAY a večer sopranistka Eva
Dřízgová-Jirušová za doprovodu Komorního orchestru Camerata.
V průběhu koncertu osobně převzala Tereza Maxová pro svou
nadaci od Forum Nová Karolina dar ve výši 300 tis. Kč, jehož část
bude použita také na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.

Od 2. do 17. 12. byl v centru vedle vánočního stromečku umístěn stánek s názvem Strom splněných přání, kde byly k nahlédnutí obrázky a přání dětí z pěstounských rodin sdružených v rámci
o.s. Filadelfie – Přístav Oldřichovice či dětí ze sociálně slabých
rodin, se kterými spolupracuje Slezská diakonie. Návštěvníci centra pak podle obrázku mohli zakoupit pro děti dárky v hodnotě
500 Kč. Jejich větší část byla pořízena přímo nákupním centrem
Forum Nová Karolina.
Díky Nadaci Terezy Maxové dětem, Forum Nová Karolina
a štědrosti a ochotě návštěvníků centra jsme mohli předat před
Vánocemi dárky 101 dětem z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska, Rýmařovska a Bruntálska. Pro některé z nich to byl jediný
vánoční dárek.
Mgr. Katrin Surovková,
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov
Slezská diakonie

Nový územní plán města Město Albrechtice
Město Město Albrechtice zahájilo v devátém měsíci 2011 přípravu nového územního plánu města Město Albrechtice podepsáním smlouvy s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.. Poslední územní plán byl pro město zpracován a odsouhlasen v roce
1996, respektive změna č.1 v roce 2006 a změna č.2 v roce 2010.
Do konce roku 2012 byly dokončeny rozbory a průzkumy
stávajícího stavu v území a v letošním roce bude zpracován návrh nového územního plánu pro město. V termínu od prosince
2013 až do února 2014 bude tento návrh projednáván s fyzickými
i právnickými osobami. Pro naše město včetně místních částí vykonává působnost ve věcech územního plánování Městský úřad
Krnov, odbor regionálního rozvoje. Pořizovatelem územního
plánu je město Město Albrechtice.

Upozorňujeme fyzické i právnické osoby, že chystaná změna
územního plánu se může dotknout zájmu všech vlastníků nemovitostí v katastru města a okolních místních částí. Proto se můžete seznámit se současným stavem a navrhnout změny do nového
územního plánu již v tomto roce, a to na Městském úřadě v Městě Albrechticích, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Samostatný návrh nového územního plánu bude projednáván až
v roce 2014.
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Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Novela stavebního zákona
Velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn
a (od 1. ledna účinným) zákonem č. 350/2012 Sb..

- ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000,- Kč
- ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč
- ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
3000,- Kč
- Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000,- Kč
- Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104
odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000,- Kč
- Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3) 500,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000,- Kč
- Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
500,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby
1000,- Kč
- Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500,- Kč
- Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických
požadavků na bezbariérové užívání staveb 5000,- Kč

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost Novela stavebního zákona.
Pro stavebníky je důležitá především změna sazeb při stavebním
a územním řízení.
Výběr nových sazeb u nejčastěji prováděných úkonů naleznete
níže.

Územní rozhodnutí, územní souhlas
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání
rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci 1000,- Kč
- ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000,- Kč
- ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč
- ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
1000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše
5000,- Kč
- ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) (např. penziony)
20000,- Kč
- ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
300,- Kč
- ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) (např.
malý rybník) 3000,- Kč
- Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
1000,- Kč
- Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000,- Kč

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně
stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu
ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého
pobytu.

Poznámky

Poznámky
- Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb,
které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených
v jednotlivých písmenech této položky.
- Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
- Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků
stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě
této položky a položky 18 - (položka 18 je část Stavební povolení).

Stavební povolení

- Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní
smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých
písmenech této položky.
- Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní
úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených
v příslušných bodech této položky a položky 17.

Místní šetření nebo ohledání na místě
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
500,- Kč

Osvobození

- Vydání stavebního povolení
- ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě
pro rodinnou rekreaci 5000,- Kč
- ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000,- Kč
- ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
500,- Kč
- ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových
garáží 1000,- Kč
- a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč
- ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad
rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1000,- Kč

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření
nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání
na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího
katastr nemovitostí České republiky.
Ing. Dušan Vopelka,
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Termíny svatebních obřadů na rok 2013
Rada města schválila úředně stanovené termíny k uzavírání manželství u matričního úřadu Město Albrechtice na rok 2013, a to dvě
soboty v kalendářním měsíci, v časovém rozmezí od 10.00 hodin do 14.00 hodin:
leden 2013:

19.01.2013

červenec 2013:

13.07.2013, 20.07.2013

únor 2013:

09.02.2013, 23.02.2013

srpen 2013:

03.08.2013, 24.08.2013

březen 2013:

09.03.2013, 23.03.2013

září 2013:

07.09.2013, 21.09.2013

duben 2013:

06.04.2013, 20.04.2013

říjen 2013:

12.10.2013, 26.10.2013

květen 2013:

11.05.2013, 25.05.2013

listopad 2013:

09.11.2013, 23.11.2013

červen 2013:

08.06.2013, 22.06.2013

prosinec 2013:

07.12.2013, 14.12.2013

Tyto termíny jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny od správního poplatku.
Za svatby konané mimo tyto termíny (stanovené dny a hodiny schválené Radou města Město Albrechtice) se bude vybírat správní
poplatek 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oddávající:

starosta – p. Luděk Volek
místostarostka – Ing. Jitka Hanusová
členové městského zastupitelstva – p. Miluše Kaletová a p. Zdeněk Břicháček

matrikářky:

Vlasta Lednická a Jana Helienková

Nejen divákům kabelové televize
Na přelomu loňského a letošního roku jsme rozšířili programovou nabídku i o zatím poslední multiplex č.4, čímž máme
v této chvíli osazených 36 kanálových pozic - počítáme TV i rádia. Rozšiřovat počet kanálů nejde do nekonečna. Toto množství
kanálů přetěžuje zesilovače, které se dostávají do nestabilního
režimu. Jediná cesta, jak tuto nemilou situaci do budoucna vyřešit, je snížení počtu analogových programů na 12. Je potřeba si
uvědomit, že signál pro staré (analogové) televizory vysílače v našich končinách nevysílají 2 roky. Naší jedinou prioritou je pouze
a jenom digitální vysílání. Předpokládáme, že 10 analogových
programů vyřadíme během měsíce května. O podrobnostech budou uživatelé starých televizorů informováni na infokanálu města. Několik analogových kanálů chceme dále vysílat až do dožití
stávající analogové technologie v naší hlavní stanici. Pokud dojde
k nějakému závažnějšímu poškození kanálových procesorů pro
analogové vysílání, tak je nebudeme opravovat.
Moderní digitální technologie prošly na přelomu roku zatěžkávací zkouškou. Velmi silný vítr panující kolem Vánoc a Nového
roku důkladně prověřil zavěšení našich antén. Obrovská parabolická anténa, zesílená loni dalším držákem, bez problémů vydržela. Ovšem anténu určenou pro příjem pozemního digitálního signálu vítr vytrhl ze zdi. Anténu jsme přesunuli na méně zranitelné
místo, ale trvalo dlouhé dva týdny, než se podařilo vyřešit příčinu
chyby jednoho parametru digitálního signálu. Tento technický
problém se podařilo vyřešit až nákupem nových komponent pro
příjem digitálního signálu. Dále bychom chtěli v květnu otestovat
standardní technologii EURODOCSYS, kterou se šíří internet
v kabelových rozvodech. Ceny technologií EURODOCSYSu klesly na takovou úroveň, že se vyplatí i pro náš malý rozvod TKR.
Námi používané technologie stále trpí velkou poruchovostí. Přestože se jedná o technologie kanadských a finských firem, samotná
výroba probíhá v Číně! V loňském roce jsme uvedli do provozu
rozvody optických kabelů pro bytové domy na ulicích Nádražní,
Lázeňská a Osoblažská. Optické kabely jsou nyní technická špička, kterou se zatím nepodařilo překonat.

A nyní bychom si ze zkušeností provozování rozvodů udělali
malého rádce pro spotřebitele.
Během posledních 6 měsíců dochází k bouřlivé změně v počtech programů ve 4 českých multiplexech. Velké mediální
společnosti nasadily nové programy – Smíchov, Telka, Prima
ZOOM, program Pětka po 3 měsících vysílání zkrachoval, Šlágr
TV na začátku vysílání předpokládal zkušební vysílání pouze
do dubna tohoto roku. Zároveň se začátkem vysílání programu
Telka bylo ukončeno šíření programu ČT1 HD, které měl multiplex 4 jako testovací vysílání. Česká televize nasadí nový program
pro děti 31. srpna 2013 – měl by se jmenovat ČT-D. Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité, aby vaše nové televizory disponovaly funkcí automatické aktualizace naladěných programů. Mnozí
uživatelé ani neví, že si musí své televize neustále dolaďovat, aby
mohli sledovat nové programy. Mnohem důležitější je skutečnost,
že velké mediální společnosti chtějí mít svou vlastní síť vysílačů.
To by nebyl tak velký problém jako to, že chtějí vysílat v nové normě DVB-T2!!! Takto uvažuje TV Nova a také Česká televize řeší
podobný problém. Dnes je veřejnoprávní multiplex 1 už zaplněný a program ČT-D se tam již nevejde. Ideální možnost na testy
DVB-T2 byla loni v době olympiády, kdy radiokomunikační společnosti měly připraveny vysílače v Praze, Plzni a Ostravě. Státní
úřad ČTÚ však tento test nepovolil, a tak se přistoupilo na variantu II. - vysílání v rozlišení Full HD po dobu londýnských her.
A jaký závěr z toho vyplývá?
Bez ohledu na to, zda-li používáte kabelovku nebo ne, je důležité myslet na budoucnost. Přesně před rokem také nikdo netušil,
že se bude u nás vysílat i čtvrtý multiplex a navíc s rozlišením Full
HD. Aby se vám nestalo, že si nyní koupíte novou televizi a ono
za rok se začne vysílat v nové normě DVB-T2. Jak se potom budete tvářit na to, že vaše zbrusu nová televize nebude po roce umět
pracovat s novou normou DVB-T2?!
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Bc. Vladislav Hlaváček

SROVNÁNÍ: Cena vody, zdražení a výše účtu v roce 2013
oblast
Turnov
Liberec
Ústí nad Labem
Frýdlant
Hradec Králové
Chrudim
Plzeň
Plzeň - Sever
Kladno, Mělník, Kralupy
Beroun
Blansko
Žďár nad Sázavou
Moravská Třebová
Zlín, Luhačovice, Napajedla
Sokolov
Třebíč
Jihlava
Pardubice
Rychnov nad Kněžnou
Břeclav
Jičín
Šumperk
Mladá Boleslav
Olomouc
Huzová
Město Albrechtice
Znojmo
Prostějov
Nymburk
Cheb
Praha
Vsetín
Vyškov
Jablonné, Ústí nad Orlicí
Ostrava
Uherské Hradiště
Karlovy Vary
Přerov
Moravskoslezský kraj
Náchod
Hodonín
Brno
Kroměříž
Havlíčkův Brod
Jeseník
Trutnov
Horní Město
Litomyšl

cena/m3
90,85 Kč
88,99 Kč
88,99 Kč
88,71 Kč
88,04 Kč
87,94 Kč
87,89 Kč
87,86 Kč
87,63 Kč
86,37 Kč
86,14 Kč
84,40 Kč
84,20 Kč
84,01 Kč
83,98 Kč
83,44 Kč
82,04 Kč
80,00 Kč
79,90 Kč
79,33 Kč
78,95 Kč
78,80 Kč
78,56 Kč
78,53 Kč
78,37 Kč
78,20 Kč
77,53 Kč
75,82 Kč
75,64 Kč
75,33 Kč
74,35 Kč
74,29 Kč
73,37 Kč
72,45 Kč
71,66 Kč
71,41 Kč
70,66 Kč
70,50 Kč
70,28 Kč
68,07 Kč
67,98 Kč
67,61 Kč
67,42 Kč
66,87 Kč
64,86 Kč
63,71 Kč
62,94 Kč
52,76 Kč

provozovatel
Veolia
Veolia
Veolia
Frýdlantská VS
Veolia
Energie AG
Veolia
Veolia
Veolia
Energie AG
Vodárenská
Vodárenská
Energie AG
Veolia
Veolia
Vodárenská
Vodárenská
VaK Pardubice
Energie AG
VaK Břeclav
VHS Jičín
Ondeo
VaK M.Boleslav
Veolia
VaK Bruntál
Služby obce
Vodárenská
Veolia
VaK Nymburk
Chevak Cheb
Veolia
VaK Vsetín
VaK Vyškov
VaK Jablonné
Ondeo
Slovácké VaK
Ondeo
VaK Přerov
Aqualia
VaK Náchod
VaK Hodonín
Ondeo
VaK Kroměříž
VaK H. Brod
VaK Jesenická
VaK Trutnov
VaK Bruntál
Vodovody

zdražení
11,07 %
6,83 %
6,83 %
5,26 %
5,82 %
3,78 %
5,32 %
5,21 %
3,59 %
4,21 %
5,81 %
8,62 %
8,65 %
0,88 %
5,57 %
5,75 %
7,88 %
3,8 %
0%
3,4 %
3,95 %
6,31 %
4,48 %
3,77 %
5,81 %
0%
7,75 %
3,69 %
0,89 %
0,88 %
12,06 %
2,78 %
4,81 %
11,5 %
6,81 %
3,12 %
2,97 %
5,22 %
5,81 %
4,15 %
6,1 %
5,15 %
4,1 %
2,89 %
2,87 %
9,9 %
4,87 %
0,88 %

roční účet
10 969 Kč
11 238 Kč
10 615 Kč
11 203 Kč
10 630 Kč
10 387 Kč
10 702 Kč
10 698 Kč
11 425 Kč
11 261 Kč
11 482 Kč
9 833 Kč
9 945 Kč
9 628 Kč
10 336 Kč
9 721 Kč
9 558 Kč
9 449 Kč
9 647 Kč
10 575 Kč
9 533 Kč
9 630 Kč
10 242 Kč
9 597 Kč
10 801 Kč
7 540 Kč
10 335 Kč
9 265 Kč
9 862 Kč
9 271 Kč
11 420 Kč
8 514 Kč
9 780 Kč
8 557 Kč
9 876 Kč
9 842 Kč
8 697 Kč
8 615 Kč
9 686 Kč
8 219 Kč
9 062 Kč
9 012 Kč
7 727 Kč
7 791 Kč
7 926 Kč
7 692 Kč
8 675 Kč
6 232 Kč

Pozn.: Cena vody za 1 m3 (1 000 litrů neboli kubík) je součtem vodného a stočného, zahrnuje DPH a platí pro rok 2013. Zdražení
uvádíme oproti loňsku. Roční účet platí pro průměrnou čtyřčlennou domácnost, při jeho výpočtu jsme zohlednili krajskou spotřebu
za rok 2011 (údaje pro rok 2012 ještě nejsou známy). Zdroje dat: Vodarenstvi.com, ČSÚ a www.cenyenergie.cz
Průměrná cena vodného a stočného je pro rok 2013 - 77,43 Kč.
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Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Pro kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Řádek
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
6.
7.
8.
A
B
C
D
E
F
9.

Příjemce V+S: Služby obce s.r.o.
(IČ 25844067) Město Albrechtice

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná
jedn.
2
3
Materiál
mil.Kč
- surová voda podzemní + povrchová
mil.Kč
- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
mil.Kč
- chemikálie
mil.Kč
- ostatní materiál
mil.Kč
Energie
mil.Kč
- elektrická energie
mil.Kč
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)
mil.Kč
Mzdy
mil.Kč
- přímé mzdy
mil.Kč
- ostatní osobní náklady
mil.Kč
Ostatní přímé náklady
mil.Kč
- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku
mil.Kč
- opravy infrastrukturního majetku
mil.Kč
- nájem infrastrukturního majetku
mil.Kč
- poplatky za vypouštění odpadních vod
mil.Kč
- ostatní provozní náklady externí
mil.Kč
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
mil.Kč
Finanční náklady
mil.Kč
Výrobní režie
mil.Kč
Správní režie
mil.Kč
Úplné vlastní náklady
mil.Kč
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
mil.Kč
Pořizovací cena provozního maj.
mil.Kč
Voda pitná fakturovaná
mil.m3
Voda odpadní odv. fakturovaná
mil.m3
Voda srážková fakturovaná
mil.m3
Voda odpadní čištěná
mil.m3
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Kč/m3
Nákladové položky

Vodné
Kalkulace
4
0,650
0,380
0,000
0,010
0,260
0,907
0,764
0,143
0,769
0,748
0,021
0,984
0,000
0,300
0,324
0,000
0,330
0,030
0,000
0,195
0,570
4,075
143,74
0,12
0,117

34,83

Stočné
Kalkulace
5
-0,255
0,000
-0,320
0,000
0,065
0,522
0,522
0,000
0,673
0,668
0,005
1,490
0,000
0,181
0,939
0,030
0,250
0,090
0,000
0,050
0,540
3,020
131,17
0,13
0,078
0,021
0,255
30,50

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Řádek
1
10.
11.
11.a
11.b
12.
13.
14.
15.

Text

Měrná
jedn.
3
mil.Kč
mil.Kč
%
mil.Kč
mil.Kč
mil.m3
Kč/m3
Kč/m3

2
Úplné vlastní náklady - ÚVN
Kalkulační zisk
- podíl z ÚVN
- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku
Celkem ÚVN + zisk
Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková
CENA pro vodné, stočné
CENA pro vodné, stočné + DPH

Vypracoval: Berkovec
Kontroloval: Mielicová
Telefon: 731157690
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Kalkulace

Kalkulace

4
4,075
0,167
4,10%
0,000
4,242
0,117
36,25
41,69

5
3,020
0,124
4,09%
0,000
3,143
0,099
31,75
36,51

Zámek v Linhartovech
Zámek v Linhartovech opět otevře své
brány pro veřejnost 25. května v 10 hodin
a všichni se mohou těšit na nové expozice
a zajímavé akce.
Při slavnostním zahájení letošní sezóny si návštěvníci prohlédnou nové
obří dětské výtvarné práce. Zámecké
chodby v prvním patře zaplní fotografie
polských umělců. V hlavní výstavní síni
bude výstava obrazů pani Jany Eichlerové. V přízemí budou k vidění zajímavé
obrazy pana Jindřicha Stanii.
V dalších měsících se vám představí výtvarníci od nás i ze zahraničí. Nebude také chybět již tradiční“ pasování
na prvňáčka“. Koncert skupiny Alchemy se stává tradicí a i v letošním roce
si ke spolupráci přizvali další zajímavé
hosty. Srpnové loučení s prázdninami
obohatíme opět velice zajímavou noční
prohlídkou. Závěr roku zpestří vánoční
jarmark a vánoční koncert.
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit nové expozice pod názvem „Krása
stavebnice Merkur“, „Dětský svět dřevěných hraček“, „Roztomilá pimprlata
loutek a loutkových divadel“.
V minulých letech jsme zde měli velice úspěšnou expozici poštovnictví, zapůjčenou z poštovního muzea ve Vyšším Brodě a letos se uskuteční výstava s názvem Známková tvorba. Expozice
Poštovního muzea v Praze představuje českou a československou
známkovou tvorbu . Dokumentují vše, počínaje výtvarnými návrhy, přes liniové rozkresby, rytecké a tiskové desky, otisky rytin,
zkusmé tisky.

Stálou expozicí nadále zůstává keramika pana Kutálka, zámecká obrazárna a expozice šicích strojů.
Veškeré podrobnosti o termínech chystaných akcí jsou uvedeny na našich webových stránkách www.zameklinhartovy.cz.
Jaroslav Hrubý,
kastelán

Plán akcí na sezonu 2013
23. březen
Tradiční velikonoční jarmark

3. srpna – trojvernisáž
výstava velkoplošných obrazů - Zdeněk Věrčák - Kunín
výstava fotografií - Aleš Foltýna – Trojanovice
výstava polských výtvarníků, fotografů

25. května - slavnostní zahájení - Turistická sezona 2013
výstava obrazů - Jana Eichlerová - Krnov
výstava obrazů - Jindřich Stania - Opava
výstava fotografií - polští fotografové

17. srpna
koncert skupiny Alchemy

nové expozice
- stavebnice Merkur
- loutky a marionety
- dřevěné hračky
- známková tvorba

24. srpna
tradiční noční prohlídka
7. září – trojvernisáž
výstava keramiky - Jaroslav Hrubý, obrazy přátel - výtvarníků
výstava fotografií - Jiří Sebera – Krnov
výstava polských výtvarníků, fotografů

červen
pasování na prvňáčky - školka M. Albrechtice
pasování na prvňáčky - školka Krnov

5. října výstava polských výtvarníků, fotografů

6. července - trojvernisáž
výstava obrazů - Jiří Bernard - Praha
výstava fotografií - česko-polské příhraničí z ptačí perspektivy
výstava obrazů - polští výtvarníci

7. prosince
Tradiční vánoční jarmark
14. prosince
vánoční koncert
Jaroslav Hrubý,
kastelán
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Co je nového v Harmonii Město Albrechtice?
Harmonie, příspěvková organizace
Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85
PSČ 794 01
Pracoviště: DOZP Město Albrechtice, Nemocniční 2, 793 95 Město Albrechtice
Občany Města Albrechtic jistě zajímá, jak pokračuje II. etapa
transformace bývalého Krajánku na ulici Bedřicha Smetany. Dne
31.12.2013 byla ukončena náročná rekonstrukce původní budovy a tato byla předána Harmonii. Vznikly zde 4 bytové jednotky
v 1. a 2. poschodí pro 16 obyvatel. 1 byt je pro 4 uživatele, kteří
budou bydlet ve 2 jednolůžkových a 1 dvoulůžkovém pokoji. Součástí bytu je společný obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení.
Do těchto bytů se budou klienti stěhovat pravděpodobně až
v letních měsících, protože muselo být vypsáno nové výběrové
řízení na vybavení bytů nábytkem. V současné době bydlí uživatelé v náhradních prostorách ve 3. poschodí nemocnice v Městě
Albrechticích.
V přízemí jsou vybudovány sociálně terapeutické dílny pro 30
uživatelů. V současné době se již stěhují původní dílny z Domu
služeb do nově vybudovaných prostor na ulici Bedřicha Smetany.
Provoz v těchto dílnách bude zahájen 1. dubna 2013 a budou zde
zaměstnáni lidé s handicapem z oblasti Albrechticka a Krnovska.
Rekonstrukce budovy bývalého Krajánku byla zahájena v dubnu
2012, je financována Evropskou unií a slouží ke zkvalitnění života našich handicapovaných spoluobčanů, kteří se již na svůj nový
domov velmi těší.
Mgr. Miloslav Juráň

Zimní speciální olympiáda 2013
I v letošním roce se členové sportovního oddílu SK Nováci
Město Albrechtice zúčastnili zimní speciální olympiády v Horní
Malé Úpě v Krkonoších. Letošní termín byl od 6. do 11.ledna, tradičně od neděle do pátku. Zimní olympiáda obsahuje tyto sporty:
sjezdové a běžecké lyžování, snowbording a florhokej. My jsme
se již tradičně zúčastnili soutěží v běžeckém lyžování a mezi 250
sportovci z více než 40 sportovních oddílů jsme se určitě neztratili.
Za náš oddíl se letošní olympiády zúčastnili již zkušení borci z chráněného bydlení Harmonie Ivo Chodurek, Vilém Gabčo,
Ladislav Kantor a Marian Křenek. Jediným nováčkem byl René
Horváth z Krnova. Trenéry a zároveň doprovodem po celou dobu
konání her byli Miloslav Juráň a Josef Svoboda. Přihlásili jsme
se na tratě od 500m do 3km a věřili, že aspoň v Krkonoších bude
dostatek sněhu na trénink a závody.
Po dlouhé pětihodinové cestě autem nás hory přivítaly jen sněhovým popraškem, naštěstí však hned následující noc připadlo
20 cm čerstvého prašanu a my se mohli věnovat běžeckému tréninku. Bydleli jsme opět ve Sportcentru, odkud jsme měli blízko
do centra dění, na stravu jsme docházeli do penzionu Družba.
Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem všech družstev a pak již mohly začít sportovní boje ve všech disciplinách.
V běžeckém lyžování museli všichni závodníci absolvovat kvalifikaci na 1 km a dle dosažených časů byli pro závody rozdělení
do výkonnostních kategorií po 8 závodnících přibližně stejné výkonnosti. V následujících dnech už šlo o medaile. Všichni naši závodníci zasluhují pochvalu za bojovnost a velmi dobré výsledky.
Na tratích 500m, 1km a 3km získali naši borci celkově 6 medailí,
z toho 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové. Vyvrcholením her jsou
ve čtvrtek tradičně štafety 4x 1km, které se staly zaslouženým
triumfem pro nás. Potřetí za sebou jsme ve své kategorii zvítězili a dovršili tak „štafetový zlatý hattrick“ a na letošní olympiádě
získali 2 zlatou medaili. Celkovým počtem 7 medailí jsme byli

o 3 medaile úspěšnější než v loňském roce, což zasluhuje ocenění
a poděkování všem závodníkům. Přesné výsledky jsou uvedeny
v příloze.
Kromě zážitků na běžkách jsme se však v Krkonoších stihli
věnovat i zábavě a dalším doprovodným programům. Na pokoji jsme každý večer měli hodnotící porady a potom vyráželi
za ostatními kamarády na společné diskotéky. V tělocvičně našeho Sportcentra jsme si navíc zahráli volejbal, nohejbal i fotbálek
a největším zážitkem pro kluky pak byl hodinový pobyt ve společné velké vířivce. Po cestě domů jsme stihli i tradiční smažený
sýr s pivečkem na oslavu a slíbili si, že budeme i doma pokračovat
v tréninku. Vždyť i příští rok chceme na zimní olympiádě patřit
mezi nejlepší a navázat na letošní úspěšnou sezonu.
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Mgr. Miloslav Juráň,
trenér
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Základní umělecká škola Město Albrechtice
Základní umělecká škola Město Albrechtice Vás srdečně zve
na své plánované akce.
Koncert filmové a seriálové hudby proběhne v sále ZUŠ v měsíci květnu a v polovině června se uskuteční již třetí ročník Zahradní slavnosti za účasti hostů z celého regionu.

Přesné termíny budou včas zveřejněny, proto sledujte webové
stránky školy www.zusmestoalbrechtice.cz
Martin Kachlík,
ředitel ZUŠ

Činnost hasičů v roce 2012
Na začátku tohoto roku vznikl návrh na redukci množství
techniky, kterou hasiči disponují. Návrh spočíval v prodeji CAS
24 LIAZ, RAZ Nissan Patrol, PV3S a CAS 32 T 148. Za utržené
peníze se měla koupit starší cisterna po opravě CAS 32 T 815 a tím
by jednotka disponovala pouze čtyřmi vozidly místo sedmi. Návrh byl projednán obecním zastupitelstvem a dán souhlas s tímto
návrhem. Uvedená vozidla byla nabídnuta k prodeji prostřednictvím internetu. Do září se podařilo prodat CAS 24 LIAZ, RZA
Nissan Patrol a PV3S za celkovou sumu 970 000,- Kč. Po tomto prodeji jsme začali hledat námi požadovanou cisternu. Jednu
jsme si byli prohlédnout až na Slovensku u Martina. Navštívili
jsme i dvě firmy v ČR, které se zabývají opravou a prodejem hasičské techniky. Na základě tohoto bylo vypsáno výběrové řízení
na dodávku CAS 32 T 815 po opravě podvozku a s novou nástavbou dle našich požadavků. Dodávka vozidla za cenu 999 000,Kč byla výsledkem vítězství ve výběrovém řízení. Vozidlo bylo
předáno 30.12. 2012 a do výjezdu zařazeno 15.2. 2013. Po tomto
datu byla vyřazena CAS 32 T 148 15 000. Takže k dnešnímu dni
disponuje jednotka touto technikou:

28.4. 2012 jsme se zúčastnili druhého ročníku krajské soutěže
dobrovolných jednotek ve vyprošťování z havarovaných vozidel
konané v Hlučíně, kde jsme obsadili v rámci kraje 10. místo z 25
účastníků a v rámci okresu Bruntál druhé místo. V létě jsme prováděli jednu ukázku ve vyprošťování v polských Komprachticích
a druhou 25.8. v Holčovicích na 10. výročí založení mezinárodní
policejní asociace (IPA) Město Albrechtice. Na základě mezinárodní dohody o pomoci mezi Českou a Polskou republikou jsme
se zúčastnili s profesionální jednotkou ze stanice Krnov a profesionální jednotkou ze stanice v Prudniku nácviku společného
zásahu při dopravní nehodě dvou osobních vozidel ve Vysoké.
Ověřovali jsme reálné dojezdové časy jednotek, taktické postupy a především schopnost spolupráce a komunikace při takovém
druhu zásahu mezi polskými a českými jednotkami.

- CAS 30 T 815 Terno 6 x 6
- rok výroby 2009, obsah 9 000 l vody
- CAS 32 T 815 6 x 6
- rok výroby 1990, v roce 2012 oprava podvozku a nová
nástavba o obsahu vodu 9 000 l vody
- TA Mercedes Sprinter
- rok výroby 1995
- AP 27 T 148 – plošina
- rok výroby 1978
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Ing. Petr Křištof, velitel jednotky

Dům dobré vůle Žáry
Vážení spoluobčané, dne 20. února 2013 jsme oslavili rok, co
do našeho zařízení nastoupil historicky první uživatel sociální
služby. Dovolte proto, abychom Vám představili naši společnost
a zařízení, které provozujeme. Společnost MANEMI je obecně
prospěšnou společností, která je vedená u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou O 284, se sídlem ve Městě Albrechticích, Opavice č. 37, s datem vzniku společnosti od 2. března 2010.
Dnem 1. 12. 2011 se stala zřizovatelem sociální služby, domova
se zvláštním režimem, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Dům dobré
vůle Žáry. Sociální službu poskytujeme v rekonstruované bývalé
léčebně, která je pamětníkům známá jako budova Děvín.
Našimi uživateli jsou osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí a taky s ostatními typy demencí, jakou je např. poúrazová
demence, demence po předávkování léky, pooperační demence,
alkoholová demence apod. Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu a z důvodu
těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Naším klientem se může stát člověk od věku 55
let s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu našich uživatelů je režim
a provoz při poskytování sociální služby přizpůsoben jejich specifickým potřebám.
V prostorách domova se nachází 1-lůžkové, 2-lůžkové a 3-lůžkové pokoje, kapacita zařízení je 29 osob, což se přibližuje rodinnému zázemí. Je to nesmírně důležité zejména u klientů s pokročilou formou Alzheimerovy choroby, kteří mají strach z kontaktu s cizími lidmi. Prostřednictvím poskytované sociální služby
v našem zařízení vytváříme pro klienty komplexní nabídku podle jejich přání a potřeb, přihlížejíce
na jejich aktuální zdravotní stav.
Mimo jiné je naše práce s klienty
taky vymezená v rámci aktivizačních činností, které spočívájí v nácviku a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností: individuální cvičení,
skupinové cvičení, podpora a pomoc
v zájmových aktivitách: kreslení,
modelování, vystřihování, lepení,
hraní společenských her, pracovní
terapie na zahradě, muzikoterapie.
Platby za pokoj se pohybují podle
typu, za 1-lůžkový pokoj zaplatí uživatel 200,- Kč na den, za 2-lůžkový
uhradí 180,- Kč na den a za 3-lůžkový je cena 160,- Kč na den. Cena
za stravu se odvíjí podle typu diety, od 140,- Kč do 160,- Kč na den.

Cena za službu se proto pohybuje od 9.300,- Kč do 11.160,- Kč
za 31 dnů pobytu. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem.
Na každém pokoji se nachází kuchyňský kout se zabudovanými
spotřebiči, s chladničkou a mikrovlnkou. Na pokoji se nachází
rychlovarná konvice, televize, postel s polohovatelnými rošty
a antidekubitními matracemi, senior křeslo, skříně a noční stolek. Součástí pokoje je taky sociální zařízení - WC a sprchový
kout. Příspěvek na péči náleží zařízení v plné výši. V případě, kdy
je zájemce bez příspěvku, tuto náležitost mu pomáhá vyřídit naše
sociální pracovnice.
Tým našich zaměstnanců tvoří 24 osob, v přímé péči pracuje
18 zaměstnanců včetně zdravotních sester, které poskytují veškerou ošetřovatelskou péči. Zaměstnanci se pravidelně proškolují
a zúčastňují se pravidelných supervizí. Spolupracujeme s lékaři,
kteří do našeho zařízení pravidelně za uživateli dojíždějí.
Žádost o poskytování sociální služby si může dát každý občan,
který spadá do naší cílové skupiny, s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. V případě zájmu o poskytování sociální služby
v našem zařízení se můžete obracet přímo na naši sociální pracovnici, p. Šárku Mohilovou, Dis. na telefonním čísle 595 170 379,
nebo na e-mailové adrese socialni@manemi.cz. Všem ochotně
odpoví na dotazy, případným zájemcům dodá tiskopisy. Můžete
si taky domluvit osobní návštěvu. Rádi Vás domovem provedeme a pevně věříme, že se nám podaří zbourat fámy a mýty, které o našem zařízení na veřejnosti kolují. Vše potřebné naleznete
i na webových stránkách organizace www.manemi.cz.
PhDr. Beáta Bakošová,
ředitelka

Informace z města
Město Město Albrechtice pořádá dne 15. června 2013
přehlídku dechových souborů za doprovodu mažoretkových formací

NA SPOLEČNOU NOTU V ČESKO  POLSKÉM POHRANIČÍ
Akce se uskuteční na náměstí od 15.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
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V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdeme,…
V tomto duchu uspořádala mateřská škola v Městě Albrechticích Masopustní veselí pro celou veřejnost.
Masopust (anebo také šibřinky, fašank či ostatky) má v našich
zemích dlouhou tradici. V minulosti býval oficiálním svátkem
hodování, během něhož bylo možno dosyta se najíst, neboť pak
následoval čtyřicetidenní půst. Masopust začínal na Tři krále
a končil den před Popeleční středou, tedy bohatým bujarým masopustním úterým, jehož vyvrcholením bylo masopustní veselí.
V úterý 12. února se odebral od mateřské školy průvod masek, který za zpěvu lidových písní a říkanek putoval na náměstí.
K zahájení masopustního veselí jsme museli požádat písní „My
jsme se k Vám přišli ptáti, smíme-li tu tancovati“ pana starostu o slavnostní otevření náměstí a zahájení masopustního veselí.
Masky zvířátek pak prošly masopustní branou a nastalo to pravé
veselí. Pásmo lidových písní a říkadel okouzlilo celou veřejnost.
Vyvrcholením celého veselí bylo pochování naší basy. Smutečního proslovu se ujal pan „Pronóbus“ a za zvuku smutečního pochodu jsme se s ní všichni rozloučili. Truchlili jsem malou chvíli,
jídlem jsme se zasytili. Byl tu ovar, tlačenka, nakrájená do tenka.
Poděkování patří všem dětem a jejich rodičům za zhotovení
krásných masek, p. Jorgosovi – řeznictví Osoblaha za bohaté ob-

čerstvení, Městskému úřadu Město Albrechtice, p. Jedelskému
a p. Kozelskému za zapůjčení rekvizit.
Dagmar Lapuníková,
ředitelka MŠ

Co dělají zahrádkáři?
Ačkoliv je venku ještě zima, pěstují za okny v truhlících ze semínek papriky, rajčata, květiny a další přísadu pro pozdější výsadbu do skleníků, fólníků a na záhony.
Také ZO ČZS v Městě Albrechticích se připravuje na nastávající sezonu. Už 11. 4. se bude konat členská schůze, na 7. 5. připravujeme zájezd do Věžek a Kroměříže na zahrádkářskou výstavu,
během května a června vyhlásíme další ročník soutěže o nejlépe
upravené okno, balkon, terasu a odpočinkový kout pod názvem
„Rozkvetlé město“. V plánu práce máme i výstavu zahrádkářských výpěstků a po dohodě s pracovníky městského úřadu pře-

vezmeme do péče okolí pomníků v městském parku. Hodláme
nadále spolupracovat s klubem důchodců, s dechovým orchestrem a s turistickým oddílem TJ.
Chtěli bychom, aby naše činnost byla rozmanitá a zajímavá
a rádi bychom do svých řad získali mladé lidi, kteří by přinesli
nové nápady a iniciativu.
Všichni členové ZO ČZS děkují městským zastupitelům, kteří
vyhověli naší žádosti a poskytli na naši činnost veřejnou podporu.
Za ZO ČZS Zd. Šlagorová

Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Vysoká pocta albrechtickým šachistům
V pondělí 28. ledna 2013 proběhlo v Bruntále v hotelu Slezan slavnostní vyhlášení 10-ti nejlepších sportovců a 1 kolektivu
za sportovní výkony roku 2012. Velké pocty se dostalo našemu
druholigovému šachovému družstvu, které bylo vyhodnoceno za své překvapivě výborné výsledky a může se těšit titulem:
Nejlepší okresní družstvo roku 2012. Byla oceněna i naše práce
s mládeží.
Nebývá zvykem, aby se tento sport takto prosazoval. Jsme
přesvědčeni, že toto ocenění blahodárně zapůsobí na okresní šachovou veřejnost a hlavně na mládež, u které se v poslední době
značně zvedá zájem o tuto překrásnou hru. Slavnostního aktu se
zúčastnil předseda ŠO a kapitán mužstva Mirek Hrbáček a starosta města Luděk Volek.
šachový oddíl
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Tělovýchovná jednota Město Albrechtice
Šachový turnaj mládeže Prudnik – Rudziczka
V sobotu 2. března 2013 se naši mladí šachisté zúčastnili letošního polského turnaje, jehož pokračování pak následovalo 9.
a 16. 3. I když kvůli jarním prázdninám jsme neodjeli kompletní,
splnil turnaj své hlavní poslání. Byla to příprava na OP mládeže
a získání prvních zkušeností našich „nováčků“ na velkých turnajích.
Zajímavá byla předškolní kategorie (roč. 2006 a výše): 1,5 bodové zisky Elišky Bušosové , Bereniky Galuškové a hlavně 3,5 bodový zisk Jakuba Přibyly jsou velmi nadějné.
V kategorii 7 - 9 let, která byla zastoupena 27 účastníky z devíti
polských a tří českých oddílů, příjemně svým výkonem překvapili naši hráči: Lukáš Přibyla se 4,5 body (8.místo) a Janis Raptis se
4.0 body (12.místo).
V kategorii 10 – 12 let nás reprezentovali dnes již zkušení šachisté Pavel Kohut a Daniel Bušos. Oba ze ziskem 4 bodů obsadili v tvrdé konkurenci 6. a 7. místo. Obrovským překvapením
byl výkon Vojty Bachleta, kterému 2. místo uteklo doslova mezi
prsty. Přesto jeho 8. místo se 4 body je vynikající. Pro většinu našich mladých šachistů to byl první velký turnaj v jejich šachové
zájmové činnosti.
Ing. Karel Handlíř,
šachový oddíl

Založení šachového senior clubu
Probíhá turnaj o pohár Radka Václavíka. Hrací den středa od 15,00 hod. v kavárně pod kinem. 13. dubna se uskuteční utkání seniorských mužstev M. Albrechtice - Krnov
a za 14 dní odveta v Krnově. K utkání byli nominování:
Bernátek, Pospíšil, Václavík, Kučera, Gavlas a Vyhlídal Fr.
Všichni zájemci jsou zváni.
Ing. Karel Handlíř,
šachový oddíl

— 19 —

FK AVÍZO Město Albrechtice
Závěr roku 2012 byl ve znamení několika
již tradičních halových turnajů. Mikulášského
klání mladších žáků 1. 12. 2012 se zúčastnilo 7
mužstev a naši žáci obsadili konečné 5. místo.
Dne 15. 12. 2012 uspořádal FK Avízo Vánoční
turnaj starších žáků za účasti 8 mužstev. Starší
žáci FK Avízo byli rozdělení na 2 skupiny A, B
s celkovým umístěním týmu A – 2. místo, týmu B – 7. místo. Zde
je nutno vzpomenout nejlepšího hráče turnaje, Jana Hrabovského. Další turnaj byl již pro hráče starších ročníků, a to 16. ročník
O pohár starosty města Město Albrechtice. Za účasti 10 mužstev
si nejlépe vedli 1. Bistro u Křížků, 2. ENZO Team a 3. Olympia
Bruntál. Posledním tradičním turnajem roku 2012, byl nohejbalový 17. ročník. Po sehrání 48 utkání vypadalo pořadí takto: 1.
Nejlepší u nás, 2.Restaurace Gól, 3.Tolerantní.
Na jarní sezónu 2013 probíhala příprava všech družstev obvyklým způsobem – v tělocvičnách místních škol, při příznivém
počasí i venku a družstva se účastnila halových turnajů. V závěru
příprav pak bylo sehráno několik přátelských utkání se střídavými výsledky.
Obsazení jednotlivých mužstev trenéry zůstalo téměř beze
změn, pouze na postu vedoucího mužstva a asistenta trenéra mužů“A“ výbor FK nově schválil p. Dudíka.
Dne 25. ledna 2013 proběhla valná hromada, na které byl zvolen nový výbor FK Avízo, ve složení:
Ivan POLÁCH, Roman BOČEK, Gustav SANTARIUS, Petr
BÁRTEK, Miroslav OLEJNICZAK. Nově byl do revizní komise
zvolen na post předsedy Josef Zikl. Také do OV FAČR byl nově
zvolen Roman Boček.

hrají 2. nejvyšší soutěž v kraji. Ti starší si pod vedením trenéra
Lhotky prozatím udržují úctyhodnou 2. pozici a gólově se prosadili Pospíšil L - 12,Hrabovský-9 a Zetek-6 branek. Mladší žáci
jsou prozatím na 11. příčce, ale trenér Hudeček věří v sílu mužstva a postupu k těm vyšším. V neposlední řadě je nutno připomenout krásné dosavadní 2. místo našich nejmladších fotbalistů – přípravky. Toto umístění je nad očekávání trenéra Kmínka
a „střelců“ do soupeřových brankových sítí Kvasnici-21 a Hvíždě
-18 gólů.
Cílem v jarní části soutěží, je zajistit minimálně výsledky
z podzimu a udržet všechny rozehrané soutěže. V domácích
utkáních k těmto výsledkům určitě pomohou naši fanoušci, k jejichž spokojenosti zajišťuje občerstvení R.Bočková se svými pomocnicemi a s propagací si vždy poradí Rostislav Král.

Výsledky jednotlivých mužstev:
Aktivně máme v kraji 4 mužstva ( muži“ A “, dorost, starší žáci
a mladší žáci). Co se okresu týče, zde máme aktivní 2 mužstva
(muži“B“ a přípravka)
U mužů „A“ zhodnotil podzimní výkony trenér Santarius pozitivně. Mužstvo se nachází prozatím na 8. místě a brankově se
na výsledcích nejvíce zasloužili Burda-5, Burián-4 a Kyška se 3
brankami. Muži „B“jsou po podzimu prozatím na 4. místě. Největší pozornost samozřejmě patří našim mládežnickým oddílům.
Dorostenci jsou prozatím šestí, o brankové trefy se nejvíce zasloužili Boček-9, Moravec-7 a Drahotušský s 5 brankami. Žáci

Rozpis domácích zápasů jaro 2013:
23.3. 10:00

dorost

Město Albrechtice – Slavoj Bruntál

23.3. 15:00

muži“A“ Město Albrechtice – Slavoj Bruntál

06.4. 10:00

dorost

06.4. 15:30

muži“A“ Město Albrechtice - Jindřichov

07.4. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Brušperk
(mladší od 11:45)

20.4. 10:00

dorost

Město Albrechtice – Polanka

20.4. 16:00

muži“A“ Město Albrechtice – Chlebičov

21.4. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Ostrava-Jih
(mladší od 11:45)

04.5. 10:00

dorost

Město Albrechtice – Odry

04.5. 16:30

muži“A“ Město Albrechtice – Jakartovice

05.5. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Havířov A
(mladší od 11:45)

08.5. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Kopřivnice
(mladší od 11:45)

18.5. 10:00

dorost

Město Albrechtice – Studénka

18.5. 17:00

muži“A“ Město Albrechtice – Chomýž

19.5. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Český Těšín
(mladší od 11:45)

01.6. 10:00

dorost

Město Albrechtice – Vrbno p.P.

01.6. 17:00

muži“A“ Město Albrechtice – Úvalno

02.6. 10:00

žáci

Město Albrechtice – Budišov n.B.

Město Albrechtice – Rýmařov
(mladší od 11:45)

Pozn.rozpis mužů „B“ a přípravky, nebyl do uzávěrky článku znám
V polovině roku 2013 (22.6.2013), se koná jubilejní 40. ročník
Štítu Albrechtic, tentokrát v Albrechticích u Českého Těšína, kde
náš tým určitě nebude chybět.
Další důležité datum je 25. květen 2013 všechny vás již nyní
zveme na DEN S FOTBALEM.
Všem mužstvům přejeme úspěchy v utkáních, fanouškům
a příznivcům albrechtického fotbalu kvalitní podívanou. Městu
Město Albrechtice a všem sponzorům, děkujeme za významnou
podporu.
Miroslav Olejniczak,
sekretář
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Blahopřejeme
Jubilantům v měsíci lednu 2013
Jiří Horák, Jaruška Kutá, Anna Lapšanská, Ladislav Schilk,
Karla Maderová, Verona Hrochová, Ladislav Kodrla, Rudolfa
Kostelná, Rostislav Drastich, Rudolf Kvasnica, Ing. Karel Handlíř, Ivan Vojáček, Zdeňka Přibylová, Božena Polanská, Marie
Bouřová, Zbyněk Píca, Pavla Kublová, Bohumír Sotorník, Jaroslava Šprinzová, Pavla Kalavská, Ing. Stanislav Beneš, Ing. František Gajdoš, Dagmar Chvístková, Miloslav Horáček, Jiřina Fofová, Josef Michálek, Šárka Volná, Mgr. Irena Santariusová, Marie
Smějová, Marie Švrčková, Zdeňka Zlámalová, Stanislav Kopal,
Gustav Santarius, Karel Bernát, Božena Skotálková, Josef Holub,
Petr Zlámal, Dušan Perdula, Marie Vláčilíková
Jubilantům v měsíci únoru 2013
Lubomír Novák, Josef Mahn, Božena Křištofová, Lubomír
Platoš, Zdeněk Kadlík, Dana Kroupová, Marie Musálková, Irma
Pavlíková, Anna Handlířová, Josef Veselý, Drahomíra Topičová,
Michal Greguš, Vlasta Spívalová, Jiří Foldyna, Katina Koblihová,
Bronislava Vávrová, Miroslava Svobodová, Miroslava Masopustová, Marie Hlavičková, Ludmila Parmová, Anežka Jurošková,
Milada Lorencová, Miluše Krátká, Vlasta Klapalová, Jana Fedorová, Libuše Stanislavová, Hana Bělunková, Mgr. Gustav Santarius, Miroslav Hula, Ludmila Velebová, Gejza Kelemen, Marie Koleňáková, Štěpán Frančák, Vlasta Gavlasová, Jiřina Kravczyková,
Josef Matoušek, Miroslava Baláková, Vlasta Jantošová, Růžena
Šerychová, Anna Ostravská, Ladislav Tarabík, Jenovéfa Sedláčková
Jubilantům v měsíci březnu 2013
Naděžda Seidlová, Veronika Krkošková, Pavel Svoboda, Kristína Slepčíková, Vladimír Kučera, Václav Hubka, Jiří Boháč,
Františka Pokorná, Pavel Křištof, Marie Fialová, Josef Vyhlídal,
Andrej Solawa, Anna Kolarovčeková, Marcela Kodrlová, Josef
Liška, Anežka Přibylová, Petr Marek, Ivana Stolariková, Ludmila
Šrubařová, Irena Mičíková, Milan Dlouhý, Ing. Rudolf Mlynarčík, Tomáš Suchánek, Ing. Jaroslav Hýža, Marie Piskláková, Alžběta Frenclová, Jana Horáčková, Jana Mlčoušková, Jiřina Neuwirthová, Dagmar Krátká, Kamila Byrdová, Alois Pokluda, Květa
Lapková, Hana Jordánová, Miroslav Bařina, Oldřich Cága, Věra
Romanidisová, Marie Zelenková, Josef Pavlík, Emanuela Dudková, Marie Bulková, Bohumil Pavel, Zdeněk Chamrád, Libuše
Vykopalová

Jubilantům v měsíci dubnu 2013
Petr Chorovský, Oldřich Kuřec, Bohuslav Szkowron, Irena Jordánová, Mgr. Dagmar Nováková, Radomír Drlík, Bedřich Thurz,
Bohunka Lipová, Ivana Kopalová, Rudolf Hrabovský, Jaroslava
Huňková, Ludmila Hanzlíková, Vlasta Timcová, Marcela Žáčková, Blažena Jurčíková, Rudolf Brada, Jana Červíková, Anna
Schreiberová, Jiří Matějka, Božena Měrková, Anna Vymlátilová,
Jaroslav Zápalka, Jana Fofová, Helena Krchová, Stanislav Patík,
Věra Hančilová, Jiřina Zelingrová, Lenka Busiu, Emilia Lovásová, Jaroslav Hlaváček, Zdeněk Baláš, Jaroslav Vyroubal, Lubomír
Wolf
Jubilantů v měsíci květnu 2013
Květoslav Červík, Terezie Herodková, Božena Šobrová, Dieter Herodek, Zdeněk Masopust, Anna Mrkvová, Radomíra Petreková, Ing. František Vyhlídal, Helena Klepáčová, Alois Gross,
Martin Kožiak, Věra Zahradníková, Jolana Jantošová, Josef Zikl,
Ladislav Junášek, Zdeňka Ševčíková, Růžena Fuksová, Oldřich
Kopečný, Marta Kovalová, Anna Kotrlová, Anna Jarošová, Anastasie Karchová, Helena Bryndová, Ing. Jan Rosner, Květoslava
Vondráková, Květoslava Koudelková, Malvína Klímková, Anna
Vojkůvková, Jana Janošcová, Milan Páník, Jaroslava Michalčíková, Libuše Hanusová, Irena Křehlíková, Jozef Segeč, Jarmila
Bernátová, Eliška Hrabcová, Hilda Kocveldová, Zora Rosnerová,
Rudolf Němčík, Věra Kotulková
Jubilantům v měsíci červnu 2013
Jaroslav Křištof, Jana Kadlecová, Ludmila Cikánková, Jindra
Sedlářová, Vlasta Cágová, Olga Michnová, Eva Pavelková, Dagmar Zoubková, Oldřich Zelinka, Danuše Fialová, Luděk Vrba,
Jaromíra Sosíková, Alžběta Štefková, Jaroslav Koláček, Miroslav
Ondrusz, Jozef Kostroš, Jaroslav Žák, Marie Michálková, Věra
Blažková, Anna Hrbáčková, Marta Šrubařová, Evička Varechová,
Marie Vitásková, Hana Odvršová, Marie Kupčoková, Marie Mašková, Miroslav Petrek, Jan Vrátný, Marie Špačková, Iveta Chovanioková, Eva Pustková, Matěj Hlaváček, Rudolf Brada, Marie
Koutská, Jana Koleňáková, Zdenka Dostálová, Ludmila Hrubá,
Jozef Bodnár, Bohuslava Bezděková, Anna Bradová, Helena Svobodová, Marie Holubová, Vítězslav Krejčí, Marta Synková, Světlana Menzelová, Amálie Kyselá, Zdeňka Domková

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

Karolína Návratová
Jessica Helen Kaňa
Damien Janů
Matyáš Lancman
Leontýna Murová
Sofie Holinková
Jakub Konečný
Matyáš Kozelský
Julie Podešvová
Samuel Halász
Julie Galuszková

nar. 31.10.2012
nar. 21.11.2012
nar. 13.12.2012
nar. 21.12.2012
nar. 27.12.2012
nar. 11.01.2013
nar. 17.01.2013
nar. 17.01.2013
nar. 03.02.2013
nar. 18.02.2013
nar. 22.02.2013
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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

Poruchová telefonní čísla městského úřadu
- kabelová televize a internet 775 905 138 Holub,
777 781 194 Hlaváček
- veřejné osvětlení 777 781 197 Vávra
- svoz komunálního a separovaného odpadu, životní prostředí
554 637 365 Adámková
- vodovodní řad 731 157 690 Berkovec

Interní ambulance
Út
12.30 – 14.30
St
8.00 – 12.00

12.30 – 14.30

tel. 554 690 518

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

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

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

tel. 554 690 522

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

Telefon 554 637 360
starosta 777 781 191
místostarosta 777 781 901
podatelna@mesto - albrechtice.cz

Pošta Město Albrechtice
Pondělí až pátek
8.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 10.00
Telefon 554 653 065

Gynekologie
Po, Čt
7.00 – 14.30

Ortopedická ambulance, MUDr. Zuzana Juráňová
Úterý
8.00 – 15.00
LÉKÁRNA U JANA
Po – Pá
8.00 – 12.30

13.00 - 17.00

13.00 – 16.30

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

13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

ČMSS a.s.(Liška)
Telefon 605 765 541

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

Česká pojišťovna a.s.
Oldřich Zelinka
Tel. : 603 779 775
Kontaktní místo: Prodejna Klenoty Alice Zelinková

Zimní provoz: od 1.11.do 31.3.běžného roku
Úterý:
8:00 – 17:00 hod
Čtvrtek:
13:00 – 17.00 hod
Sobota:
8:00 – 11:00 hod

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
8.00 – 15.00 tel. 554 690 518
Soukromá ortopedická ambulance MUDr. Jiří Sztefek
Pá
8.00 – 14.00 tel. 554 690 518
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Rychlá záchranná služba 112 nebo 155

PŘEHLED SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2013 V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH
SVOZOVÉ DNY V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH
PRO ROK 2013 - KOMUNÁLNÍ ODPAD

SVOZ NÁDOB NA BIOLOGICKÝ ODPAD
PRO ROK 2013

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
Svozy budou prováděny od 15. dubna do 30. listopadu

ÚTERÝ DOPOLEDNE
Biskupice, Piskořov, Česká Ves, Žáry, Burkvíz, Linhartovy,
Opavice

PONDĚLÍ
Burkvíz, Žáry, Č. Ves, Odboje, 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, V Sadě, Krnovská,
Osvobození, Hašlerova, Hynčice, Dlouhá Voda, Valštejn,
L. Janáčka, Nerudova

ÚTERÝ ODPOLEDNE
Hašlerova, Odboje, P. Bezruče, Nádražní, J. Wolkera,
Osoblažská, Č. Legií, , Poštovní, Lázeňská, Celní, Dělnická,
Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, nám. Míru,
nám. ČSA, Úzká, Vodní, Slezská, Krnovská, Osvobození

ÚTERÝ
Linhartovy, Opavice, Biskupice, Piskořov, P. Bezruče, Nádražní,
J. Wolkera, Osoblažská, Čs. Legií, Poštovní, Lázeňská, Celní,
Dělnická, Okružní, Opavická, Nemocniční, Jiráskova, Míru,
nám. ČSA, Vodní, Slezská, Úzká

STŘEDA ODPOLEDNE
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,
Úzká, Nerudova

Z důvodu státních svátků bude 1. svoz v dubnu(14. týden)
a svoz v říjnu ( 44. týden) prováděn v úterý a středu tak, že
v uvedených týdnech je pondělní svoz přesunut na úterý
a úterní svoz je přesunut na středu.

ČTVRTEK ODPOLEDNE
Hynčice, V Sadě, Dlouhá Voda, Valštejn, L. Janáčka, Nerudova
PÁTEK
všechny nádoby o objemu 1 100 l

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTO ALBRECHTICE
TERMÍNY VÝVOZU PLASTŮ
V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2013

Hašlerova 808/32 (telefon 777 781 195)
Provozní doba

24. ČERVENCE
21. SRPNA
18. ZÁŘÍ
30. ŘÍJNA
27. LISTOPADU
Termín vývozu v prosinci bude upřesněn.

Letní provoz: od 1.4. do 31.10. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 18:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 8:00 hod – 12:00 hod
Zimní provoz: od 1.11. do 31.3. běžného roku
Úterý:
8:00 hod – 17:00 hod
Čtvrtek: 13:00 hod – 17:00 hod
Sobota: 8:00 hod – 11:00 hod

Nádoby na separaci bioodpadů
V letošním roce bude zahájen svoz biologicky rozložitelného
odpadu od občanů města.
Město Město Albrechtice nabídlo občanům možnost propůjčení nádob na separaci bioodpadů v našem městě. Občané si tyto
nádoby mohou vyzvednout ve sběrném dvoře v době provozu úterý, čtvrtek a sobota. Ti, kteří zatím nádobu nemají, se mohou
přihlásit ve sběrném dvoře u p. Antona, kde jim bude nádoba
oproti podpisu vydána.
Propůjčení nádob a také jejich svozy jsou zdarma.
Termíny svozů budou avizovány na úřední desce a v kabelové
televizi.
Iveta Adámková,
odbor životního prostředí
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Placená reklama

Zájemci o placenou inzerci a reklamu – telefon 554 652 637.
Uzávěrka příštího čísla 31. 5. 2013.
Vydává Město Město Albrechtice. Odpovědný redaktor Dagmar Horáková tel. 554 652 637, e - mail: knihovna@knihovnamestoalbrechtice. cz.
Jazykový redaktor Zdenka Šlagorová, člen redakční rady Ing. Jitka Hanusová tel. 777 781 901, mistostarosta@mesto - albrechtice. cz.
Náklad 1400 ks. Neprodejné. Sazba, tisk: RETIS GROUP s. r. o., Nádražní 2, Krnov, www. retisgroup. cz.
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