ANDĚLOHORSKÉ
LISTY

Kontakty
www.andelskahora.info
Městský úřad: 554 737 030
Miroslav Novotný (starosta):

603 496 194

starosta@andelskahora.eu

Jiří Snášel (místostarosta):

777 233 349

mistostarosta@andelskahora.eu

Iveta Mrázková:

554 725 714/712

uctarna@andelskahora.eu

Ing. Jitka Eichlerová:

724 179 586

podatelna@andelskahora.eu

Petr Svozil
723 150 590
(technicko-hospodářský pracovník)
ID datové schránky Andělská Hora:
Tenisové kurty (Jiří Snášel):
Poruchy elektrické energie:
Veřejné zakázky:

dd3bytd
777 233 349
800 850 860
https://tenderarena.cz/profily/andelskahora

Úřední hodiny MěÚ

Pokladna

Pondělí Středa Čtvrtek -

Pondělí Středa Čtvrtek -

7:00 – 12:00/ 12:30 – 16:00
7:00 – 12:00/ 12:30 – 16:00
7:00 – 10:30

7:00 – 12:00/ 12:30 – 15:30
7:00 – 12:00/ 12:30 – 15:30
7:00 – 10:30

Knihovna

Bezplatný poslech rozhlasu

Pondělí 13:00 – 17:00
V červenci a srpnu je knihovna uzavřena

Tel: 725 354 790

Pošta Andělská Hora

Důležitá telefonní čísla:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek -

Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Hasiči: 150
Tísňové volání: 112
Zdrav. informační centrum: 553 777 777
(tato služba je k dispozici 24 hodin denně)

8:00 – 12:00
14:00 – 16:00
8:00 – 12:00
14:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Narozeniny v měsíci srpnu
Bohumil Smutný

90 let

Alice Vavříková

77 let

Helena Lukaštíková

69 let

Josef Krajčovič

68 let

Božena Francová

66 let

Jiří Lajmar

66 let

Stanislav Kubičík

62 let

Mirko Pokuta

62 let

Darina Pokutová

60 let

Oslavencům přejeme všechno nejlepší!

Vítáme nového občánka…
Valentýn Bujnoch, Andělská Hora, č.p. 538

Bezplatné právní poradenství pro občany Andělské Hory
a Pusté Rudné
Poskytování právních služeb bude probíhat na MěÚ Andělská Hora v zasedací místnosti
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
Termín poradny v měsíci srpnu bude 8. 8. 2022

Odvoz odpadu
PAPÍR

pondělí

8. a 22. 8. 2022

PLASTY

úterý

9. a 23. 8. 2022

SKLO

pátek

12. a 26. 8. 2022

SMĚSNÝ ODPAD

úterý

2., 16. a 30. 8. 2022

MěÚ Andělská Hora informuje

Volby do zastupitelstev obcí 2022 a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek
23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

Informace pro občany
Seznam voličů
Stálý seznam voličů vede město Andělská Hora pro voliče, kteří jsou v Andělské Hoře a její
místní části přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit u
Ing. Jitky Eichlerové, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů i jeho dodatku.
Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!!!
Informace pro občany - Státní občané České republiky
Právo volit do zastupitelstev obcí má státní občan České republiky, alespoň ve druhý den
voleb (tj. 24. 09. 2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tomto městě přihlášen
k trvalému pobytu.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu
volby mohou občané osobněna na MěÚ v Andělské Hoře u Ing. Jitky Eichlerové nebo
telefonicky – kontakt 724 179 586, 554 737 030.
Informace pro občany- Cizinci
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit
do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý
den voleb (tj. 24. 9. 2022) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen
k trvalému popř. přechodnému pobytu.
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgické království, Bulharská
republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika,
Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské

království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta,
Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spolková republika
Německo, Španělské království a Švédské království), kteří splňují podmínky pro přiznání
volebního práva.
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému
seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a
žádat nemusí.
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat na Městském úřadě,
Andělská Hora č.p. 217 u Ing. Jitky Eichlerové, a to již v současné době, nejpozději však do
21. září 2022.
Žádost může být podána písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel
domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum
narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu popř. přechodného pobytu (adresa)
v ČR.
Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách
do zastupitelstva města Andělská Hora nemůže!

Překážkami výkonu volebního práva jsou:





zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu
Informace Ministerstva vnitra ČR
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu PČR, ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 13. dubna 2022)
požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský
průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů ve volebním obvodu
senátu, kde jsou volby vyhlášeny.


S E N Á T
Vymezení volebního obvodu č. 64 pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky - Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál
Andělská Hora, Bílčice, Bohušov, Brantice, Bratříkovice, Brumovice, Bruntál, Břidličná,
Budišov nad Budišovkou, Býkov-Láryšov, Čaková, Čermná ve Slezsku, Dětřichov nad
Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dolní Životice, Dvorce, Heřmanovice,
Hlavnice, Hlinka, Holasovice, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice,
Hošťálkovy, Jakartovice, Janov, Jezdkovice, Jindřichov, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice,
Krasov, Krnov, Kružberk, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lhotka u Litultovic, Lichnov,
Liptaň, Litultovice, Lomnice, Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Město Albrechtice,
Mezina, Milotice nad Opavou, Mladecko, Moravice, Moravskoslezský Kočov, Neplachovice,
Nová Pláň, Nové Heřminovy, Nové Lublice, Oborná, Osoblaha, Petrovice, Razová, Roudno,
Rudná pod Pradědem, Rusín, Rýmařov, Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice,
Sosnová, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré Město, Staré Těchanovice, Stěbořice,
Svatoňovice, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná, Tvrdkov, Úvalno,
Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Velké Heraltice, Vrbno pod Pradědem, Vysoká,
Zátor.

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu


Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu ČR na voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz lze podat
osobně na MěÚ v Andělské Hoře u Ing. Jitky Eichlerové, nejpozději do 21. září 2022 do
16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR




v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je
osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ v Andělské Hoře k rukám Ing.
Jitky Eichlerové, nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - doručit na MěÚ
v Andělské Hoře nejpozději do 16. září 2022 do 16:00 hodin

Termíny
 13. 4. 2022 - začátek podávání žádostí
 16. 9. 2022 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
 21. 9. 2022 - v 16:00 hodin konec lhůty pro osobní podání žádosti

Výsledky voleb


naleznete na stránkách ČSÚ www.volby.cz

Vážení voliči, jestliže budete hlasovat na voličský průkaz, připravila jsem pro Vás na webových
stránkách našeho úřadu www.andelskahora.info – sekce VOLBY 2022 tyto tiskopisy: Žádost o vydání
voličského průkazu, plnou moc a žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Za MěÚ Andělská Hora, Ing. Jitka Eichlerová

Vážení spoluobčané,
letos jsme opět společně oslavili svátek svaté Anny. Tak jako každoročně, i tentokrát se
vypravilo procesí poutníků křížovou cestou památnou alejí do kostela svaté Anny na
Anenském vrchu. Tam proběhla nádherná mše za doprovodu p. Mgr. Leoše Sekaniny
a p. Mgr. Krátkého, kteří doprovázeli při mši p. Mgr. Karla Rechtenberga. Děkuji za krásnou
atmosféru. Dále také musím poděkovat p. Janu Markovi za přípravu a podílení se na
organizaci pouti, děkuji také p. Mgr. Kateřině Bujnochové za krásné květiny a paní Kateřině
Němcové za napečení chutných koláčků. Velké díky také patří našim hasičům pod vedením
p. Petra Černoty, kteří nás nasytili a napojili, zároveň nás i dopravili na uvedenou akci.
A nakonec patří velké díky také našim pracovníkům, kteří nachystali celou akci a následně
také vše uklidili.

Při mši svaté se podařilo od poutníků
vybrat celkem 6688,- Kč. Tyto prostředky
budou použity v případě potřeby na opravy
či úpravy v kostele sv. Anny.

Všem moc děkuji.
Miroslav Novotný – starosta

Město Andělská Hora
a Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku
Vás zvou na

POSVĚCENÍ SOCHY
ARCHANDĚLA MICHAELA

v neděli 14. srpna 2022 v17 hodin
v parku nad školou
v Andělské Hoře

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

POZOR na falešné bankéře!
Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu.
Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik desítek či stovek tisíc
korun!
K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel
volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její
finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na
zabezpečený účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To
znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně policie.
Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční hotovost,
případně si ještě sjednal úvěr a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před
vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu
vložit. Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti svého
tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na falešného policistu, který doporučí
s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli
vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou
finanční hotovost.
Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním aktivitám, aby se tyto
informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto
aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah
informovanosti však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.
V médiích například proběhlo:
Rozhovor v Českém Rozhlase:
https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory8765326
Článek na webu Policie ČR:
Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky

por. Bc. Miroslav Kolátek
oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

