DUBEN 2017

Proč slavíme Velikonoce ?
Velikonoce v naší tradičně ateisticky založené společnosti jsou pojímány spíše
jako svátky jara a s tím souvisí i tradice, které se v průběhu času různě vracejí.
Tradičními znaky jsou zdobená a malovaná velikonoční vajíčka, a velikonoční
zajíček. Velikonoce předznamenávají příchod jara, kdy se v přírodě vše probouzí
a vzniká nový život. Pro české prostředí je tradiční pletená pomlázka z vrbového
proutí, kterou se omlazují dívky a ženy. To pochází ze slovanských zvyků.
Krásné jaro, příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje
Ing. Jaroslav Novák, starosta obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Albrechtice
Starosta obce Albrechtice podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolává řádné zasedání
zastupitelstva obce Albrechtice, které se bude konat v pondělí

24. dubna 2017 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Albrechticích čp. 145, I. patro
Program:
 Rozpočtová opatření
 Finanční záležitosti
 Majetkoprávní záležitostí
 Smluvní záležitosti
 Došlé žádosti
 Vstupy členů zastupitelstva
 Vstupy veřejnosti k projednávaným bodům
INFORMACE PRO OBČANY:
Informace pro veřejnost jsou prezentovány na úřední desce obce, webových stránkách obce
a samozřejmě ve zpravodaji nebo na vývěskách po obci. Fyzická úřední deska obce je
umístěna naproti budovy čp. 145 (obecní úřad). Elektronická úřední deska je na
internetových stránkách obce: www.ou-albrechtice.cz/ sekce úřední deska. V obci může být
pouze jedna úřední deska. Údaje o obci: Obec Albrechtice, Albrechtice čp. 145, 563 01
Lanškroun. Identifikační číslo obce: 00581003. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a
zaměstnankyně obce zařazená do obecního úřadu. V obci není rada obce a tajemník obecního
úřadu. Tyto činnosti vykonává ze zákona starosta obce. Na obecní úřad je možné zasílat
písemná podání na adresu: Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice čp. 145, 563 01 Lanškroun
nebo mailem: urad@ou-albrechtice.cz. Obec má datovou schránku pro zasílání elektronické
pošty: 79ga3f5.

Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice
Do zpravodaje jsou vloženy výpisy z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne
19.12.2016 a 28.2.2017. Tyto výpisy jsou upraveny v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Do úplných znění usnesení nebo zápisů z jednotlivých zasedání
zastupitelstva je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Albrechticích, v rozsahu podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, v platném znění.

Rozpočet na rok 2017
Závazné ukazatele rozpočtu byly schváleny dne 28.2.2017 zastupitelstvem obce
Albrechtice. Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný: Příjmy i výdaje jsou stanoveny
ve výši 5 862 000 Kč. Schválený rozpočet je zveřejněn na úřední desce obce.
Rozpočet lze označit jako plán na rok. V rozpočtu jsou mandatorní výdaje na provoz
obce, na zastupitelstvo, obecní úřad, mateřskou školu, veřejné osvětlení, odpadové
hospodářství, komunální služby, veřejnou zeleň a další výdaje podle smluvních
povinností, např. příspěvek na provoz prodejny v obci. Jsou naplánovány investice a
nákupy, např. prodloužení cyklostezky u motorestu, výkup pozemků pro chodníky,
oprava střechy na budově OÚ, nákup techniky na údržbu zeleně, instalace nového
dopravního značení podle pasportu dopravního značení, včetně měřičů rychlosti, a
dopravních zrcadel, dále vybudování rozhlasu po obci a protipovodňových
informačních prvků. Budou opraveny další křížky a boží muka. Protože dnes jsou
všechny akce administrativně náročné, bylo smluvně zajištěno zpracování pasportu
dopravního značení a místních komunikací, rozpracovaný je územní plán obce a
lesní hospodářský plán, stejně tak projekt protipovodňových opatření, který
administruje erudovaná firma. Převážná část těchto rozpočtovaných nákladů je kryta
z daňových příjmů v rámci celostátního přerozdělení daní, dále z místních poplatků a
nájmů, ale také z dotací. Je požádáno o dotaci z kraje na provoz prodejny v obci, na
opravu střechy OÚ. Z programu DSO Mikroregion Severo Lanškrounsko je požádáno
o příspěvek na opravu křížků a božích muk. Z MŽP – dotace EU na rozhlas a
protipovodňové opatření.
Domácí kompostéry
protože se množí Vaše dotazy ve věci pokračování v akci pořízení domácích
kompostérů, zjistili jsme z veřejných zdrojů, že zasedání výběrové komise v rámci
předmětné 40. výzvy proběhne 20.4.2017 a rozhodnutí řídícího orgánu bude
10.5.2017. O aktuálním stavu Vás budeme neprodleně informovat.
Venčení psů po obci
Psa máme doma převážně pro radost, ale také se musíme o psy starat, a to krmit je
a venčit je. Podél komunikací po obci, i na dalších veřejných prostranstvích, je téměř
nastláno exkrementy od psů. Bylo to jistě i dříve, ale určitě ne v takovém rozsahu.
Je doba vysekaných trávníků u každého domu, a proto se venčení psů na vlastním
pozemků neprovádí, zavede se pes na obecní pozemek k silnici nebo k sousedovi na
zahradu. Vysázet keře na volně přístupném veřejném prostranství je zcela zbytečné,
keříky žloutnou a hynou, protože jsou využívány jako patník pro psy. Proto
apelujeme na majitele psů, aby venčili své psy pouze na vlastním nebo pronajatém
pozemku, přinejmenším by suvenýr po svém pejskovi měli uklidit.

Lednice, pračky, televize, mikrovlnky, baterie apod. můžete odkládat
na obvyklém místě do vyhrazené plochy za obecním úřadem
v Albrechticích.
Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z
podnikatelské činnosti
SVOZY PLASTŮ DO KONCE ROKU 2017:
3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.
Obecní pozemky – kontrola užívání
Upozorňujeme občany, pokud užívají vědomě obecní pozemky, bez smlouvy nájemní
nebo pachtovní, aby si podali žádost na obec k sjednání užívacího práva.
Komise pro pozemky projde obecní pozemky a provede soupis parcel, které jsou
neoprávněně užívány občany bez smlouvy. Následně bude projednáváno na
zasedání zastupitelstva obce nebo vyměřen místní poplatek za užívání veřejného
prostranství.
Ohlédnutí za Maškarním karnevalem pro děti 2017,
který se konal v sobotu 25.2.2017 na sále SKC Albrechtice. Již tradičně hojná účast
dětí v maskách, malých pohádkových bytostí, kde převažovaly princezny, víly,
čarodějové a čarodějnice, nechyběl princ, rytíř a různí bojovníci, a hlavně byla vidět
dobrá nálada, dětský úsměv a spokojeně vypadající rodiče. Děti soutěžily a za
soutěže dostaly malý dáreček. Obec Albrechtice a sponzoři finančně přispěli
k nákupu drobných balíčků a cen pro děti. Každoročně se akce pořádá hlavně
pro Mateřskou školu v Albrechticích, proto celý výtěžek z této akce ve výši 5199 Kč
byl předán do mateřské školy a bude použit pro kulturní vyžití dětí v mateřské škole,
na koncerty a výlety. Poděkování patří všech, kteří se přičinili na uskutečnění akce,
osazenstvu mateřské školy, a také sehrané partě lidí z obce, kteří ve svém volném
čase nezištně pomáhají s pořádáním akcí pro druhé, a přesto musí snášet nechutné
narážky od některých jedinců z obce. Pokud by v obci nebyli tito obětaví lidé,
ochotní udělat něco pro druhé, nebylo by v obci nic, téměř žádná akce pro děti
nebo pro dospělé. Zůstali by jen škarohlídové a závistivci, číhající za záclonami
oken, aby sledovali, co se děje u sousedů nebo vymýšleli pomluvy. Takovým
jedincům je dobré položit otázku, „Co jste udělali pro druhé lidi v obci vy ?“ Odpověď
si můžete sami doplnit.

proběhne ve středu 10. května 2017 od 9.30 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00
do 16.00 hodin. Od 24.4.2017 je možné si v MŠ Albrechtice vyzvednout formuláře
pro zápis.
Obec Albrechtice ve spolupráci s SDH Albrechtice, p.s.
pořádají v sobotu 29. dubna 2017 od 18.00 hodin
za bývalou školou v Albrechticích

Občerstvení zajištěno.

Tříkrálová sbírka 2017 - výtěžek 9 275 Kč.
Poděkování patří koledníkům a manž.
v Albrechticích.

Bilerovým

za

organizaci

Zájezd na muzikál Mefisto do Prahy, divadlo Hybernia, 2.6.2017
Vítání občánků – květen/červen 2017
Zájezd na Štít Albrechtic 2017 – setkání obcí v Albrechticích nad Orl. 6/ 2017
Příprava koncertu na sv. Annu v kapli – Pouťový koncert – červenec 2017
Výroba adventních věnců – listopad 2017
Mikuláš a vánoční strom – prosinec 2017
Betlémské světlo 2017

Vítáme nové občánky
Sebastiana Matějku, nar. 25.12.2016
Petra Mareše, nar. 7.2.2017
Františka Jiřího Koláře, nar. 17.2.2017
Matouše Bilera, nar. 6.4.2017
Vzpomínáme
Dne 4.1.2017 zemřel ve věku 68 let pan Jiří Jáneš.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun,
v počtu 200 výtisků, distribuce zdarma, zpravodaj sestavila Jaroslava Ficnerová,
tel. 465322560, urad@ou-albrechtice.cz., www.ou-albrechtice.cz

sbírky

