
    ALBRECHTICKÝ                                                                                     

ZPRAVODAJ

   

 

Příjemné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, v  novém  roce  radost  z  malých                 

i  velkých  věcí  v  životě, pevné zdraví, spokojenost, hodně  osobních  úspěchů.   

Těšíme se  na  další  spolupráci.  

                                                                                         Ing. Jaroslav Novák, starosta obce  

 

Výpisy z usnesení zastupitelstva 31.10.2018 a 10.12.2018 

31.10.2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Albrechtice po volbách, které proběhly          

5. a 6.10.2018. Bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva, kteří si zvolili starostu, místostarostu, finanční a 

kontrolní výbor.  Starostou obce byl opětovně  zvolen Ing. Jaroslav Novák, stejně tak místostarostou je   

Ing. Zdeněk Tejkl, předsedou Finančního výboru je Mgr. Martin Biler, Ph.D., předsedkyní Kontrolního 

výboru je Blanka Chládková Šemberová. Ostatními členy zastupitelstva jsou  Šárka Burešová DiS., Alois 

Filip  a  Petr Mareš, který postoupil jako náhradník za  Zdeňku Frišovou, která se mandátu vzdala. 

Usnesení jsou v příloze zpravodaje. Nové zastupitelstvo se sešlo podruhé 10.12.2018.  

 

Splatnost místních poplatků v roce 2019: 

Místní poplatek za odpady 2019:   500 Kč na poplatníka, splatnost najednou nebo ve 
dvou splátkách. Splatnost do 28.2.2019, druhá splátka do 31.7.2019 
Hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na č. ú. 9724611/0100 
Variabilní symbol: 1340xxx (xxx=číslo popisné) 
Místní poplatek ze psů 2019:   100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč. 
Splatnost do 28.2.2019, platí se za psa staršího 3 měsíců. 
Hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na č. ú. 9724611/0100 
Variabilní symbol: 1341xxx (xxx=číslo popisné)  
Na popelnice se budou vylepovat po zaplacení samolepky s vyznačením roku 2019, 
svozová  firma nás požádala o informování občanů, aby staré samolepky sundali 
z  popelnic pro přehlednost. Kdo zaplatí  úhradu převodem na účet  obce  vyzvedne  si 
samolepku na obecním úřadě. 
Příspěvek ke třídění odpadů 

Zastupitelstvem obce Albrechtice  bylo schváleno 10.12.2018  ponechání  poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (zkráceně za odpady)  ve výši 500,-Kč na poplatníka, poplatek se prozatím nebude 

zvyšovat. 



V obci je několik kontejnerů na třídění odpadů: papír, sklo, nad Agrotechnou místo pro 

ukládání bioodpadu,  je možné odevzdat olej z kuchyňského zpracování do speciálních 

popelnic. Provádí se svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů a svoz plastů. Nově je u 

obecního úřadu kontejner na ošacení a obuv. I přes to  jsou plasty, polystyren (což je také 

považováno za plast), kovy, dřevo, papír, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad, ošacení a 

mnoho dalších odpadů vhazováno do kontejneru, a za toto vše, co je v kontejneru se platí. 

Elektrické kabely, spotřebiče,  lze zdarma zlikvidovat,  jako elektroodpad,  jsou vhazovány do 

kontejneru. Papír, plasty, polystyren, sklo,  jsou vhazovány do popelnic a kontejneru mezi 

netříděné odpady, které potom stojí obec  peníze, stačilo by je vytřídit a vhodit do vhodného 

kontejneru na tříděný odpad nebo plasty dát do pytle pro svoz plastů. Navíc obec podle 

množství vytříděných odpadů dostává odměny za třídění.   

Kontejner je určen pouze pro odkládání velkoobjemového komunálního směsného 

odpadu z domácností! Nevhazujte plasty, polystyren, papírové krabice a odpad, který lze 

třídit jinak (druhotné suroviny). 

Kontejner neslouží k odkládání odpadů od podnikajících subjektů! Nevhazujte 

nebezpečný odpad - barvy, pneumatiky, lepenku, chemikálie, elektrické spotřebiče, eternit  

Velké kusy a nábytek nechte ležet vedle kontejneru. Na staré ošacení využívejte kontejner 

u obecního úřadu.  

Proto patří velké  poděkování  občanům, kteří odpady třídí a přistupují  k likvidaci  odpadů 

z domácností  zodpovědně.   

 
Zvýšení ceny vodného od 1.1.2019 

Podle Tiskové zprávy Vodovodů a kanalizací a.s. Jablonné nad Orlicí se zvyšuje cena vodného od 1.1.2019 

na  41,06 Kč za jeden m3. 

 

Vzpomínáme 

Jiří Šamalík, zemřel 6.11.2018 ve věku  64 let 

Jaroslava Vávrová,  zemřela 2.12.2018, ve věku 71 let  

Betlémské světlo si můžete vyzvednout v neděli 24.12.2018 od 14.00 do 15.00 

hodin v kapli sv. Anny v Albrechticích.  

 

Skupinky koledníků pro Tříkrálovou sbírku 2019 projdou obcí Albrechtice 

 od 4.1. do 6.1.2019.  

  

Poděkování 
Rodina Vávrová děkuje za  květiny a velkou účast  občanů při posledním rozloučení s naší maminkou  
paní Jaroslavou Vávrovou. Poděkování patří také paní Barlovičové  za  péči o kostel. 
 
 
Kreativní odpoledne pro děti 
Každou 3. sobotu v měsíci se bude pro děti konat v zasedací místnosti na Obecním úřadě 
v Albrechticích kreativní odpoledne pro děti. Protože kapacita je omezena, účast je nutné potvrdit na 
tel. 775 692 151, kde budou poskytnuty další informace o akci. 

Děti ze 6.A  děkují za vstřícnost a přivítání občany obce, když chodily jako dětská Mikulášská družina 
5.12.2018. 



UPOZORNĚNÍ   
Pokud užíváte bez právního důvodu pozemek obce Albrechtice, podle 

příslušných ustanovení zákona o obcích, konkrétně pak podle ustanovení § 38, 

odst.1 a 2, „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu       

s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti“,                

a  „Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím.“  

Pokud užívá třetí osoba majetek obce, musí mít uzavřen příslušný smluvní 

vztah, a toto užívání musí být úplatné. S ohledem na to, že k přesné identifikaci 

docházelo postupně a s rozvojem přesnějších technik, obec  netrvá  na zpětné 

úhradě nájemného z právního titulu bezdůvodného obohacení, i když by tak 

podle zákona žádat mohlo min. 2 roky zpět, ale musí trvat na narovnání 

právních vztahů.  Narovnání právních vztahů je možné dvěma způsoby: 

a) Uzavřením nájemní smlouvy 

b) Zakoupení užívané výměry pozemků  

Termín na podání žádostí je do 31.12.2018 

Pro úplnost podotýkáme, že institut vydržení uplatnit nelze, protože pro něj 

schází objektivní dobrá víra uživatele, že mu pozemek patří.  

V  případě, že by nedošlo k právnímu dořešení, musel by být pozemek do 

31.1.2019 vyklizen a předán obci, a pokud jsou na něm umístěny stavby, 

musely by být odstraněny.   

Obec Albrechtice nemůže postupovat, s ohledem na zákonem upravenou 

hospodárnost nakládání s majetkem, jinak, současně však nemá zájem měnit 

dosavadní užívání pozemků, a proto chce vyjít uživatelům vstříc jak výše 

uvedeno.  

S ohledem na závažnost důsledků prosím věnujte tomuto přípisu patřičnou 

pozornost  a reagujte  co možná nejdříve, aby mohlo dojít k přípravě patřičných 

usnesení orgánů obce.  

O uzavření nájemního vztahu, popř. kupní smlouvy, se může ucházet každý 

zájemce, nicméně obec bude s ohledem na dobré mravy a dosavadní péči o 

pozemek preferovat vlastníka/vlastníky přilehlých pozemků, resp. dosavadní 

faktické uživatele, bez ohledu na to, zda by jiný zájemce nabídl vyšší cenu.  

(tyto informace jsou zveřejnění na úřední desce i na webu obce) 

 



Výpis z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 31.10.2018 

Usnesení č. 1/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice osvědčuje, že Petr Mareš se stal dne 13.10.2018  členem 

zastupitelstva obce Albrechtice jako postupující náhradník za stranu „Podpora dobrých 

vztahů“.  

Hlasování: Pro:      6          Proti:      0             

Usnesení č. 2/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I. Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění a 

neuvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty  a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

II. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích) 

IV. Diskuse 

Hlasování:  Pro:        7              Proti:      0             

Usnesení č. 3/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce  starosty, místostarosty  a další funkce v zastupitelstvu  budou  členové 

zastupitelstva  vykonávat  funkce  jako  neuvolnění.  

Hlasování: Pro:            7          Proti:       0              

Usnesení č. 4/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že volba starosty, místostarosty, předsedy finančního a 

kontrolního výboru a jejich členů  bude veřejná, provedená zvednutím ruky. 

Hlasování: Pro:       7               Proti:      0                  

Usnesení č. 5/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice volí starostou obce Ing. Jaroslava Nováka 

Hlasování: Pro:      5         Proti:            2  (Š. Burešová, P. Mareš)       

Usnesení č. 6/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice volí místostarostou obce Ing. Zdeňka  Tejkla 

Hlasování: Pro:      5               Proti:     2   (Š. Burešová, P. Mareš) 

Usnesení č. 7/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou              

3 členné. 

Hlasování:  Pro:        7          Proti:       0               

Usnesení č. 8/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice volí předsedou finančního výboru Mgr. Martina Bilera, Ph.D. 

Členové: Vican Miroslav , Vican Ondřej 

Hlasování: Pro:             7           Proti:          0              

Usnesení č. 9/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice volí předsedou kontrolního výboru Blanku Chládkovou 

Šemberovou. 



Členové: Lukáš Vávra, Alois Filip 

Hlasování: Pro:           7             Proti:         0              

Usnesení č. 10/2018 

Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc     

v následujících částkách: Starosta: 19 500 Kč, místostarosta: 9 000 Kč, předseda výboru 

/komise/zvláštního orgánu obce: 2 100 Kč, člen výboru /komise /zvláštního orgánu obce:       

1 600 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí : 900 Kč. Odměny budou poskytnuty  od 

1.11.2018.  

Hlasování: Pro:            6             Proti:       1 (Š. Burešová)          

Usnesení č. 11/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 

při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 

odměna 

Hlasování:    Pro:          7             Proti:      0       

Usnesení č. 12/2018 

Zastupitelstvo obce Albrechtice potvrzuje  platnost  pověření  starosty obce, který bude nadále 

pokračovat ve spolupráci s pořizovatelem územně  plánovací  dokumentace obce  Albrechtice 

(pořizování územního plánu, pořizování změny územního plánu zkráceným postupem, 

pořizování zprávy o uplatnění  územního plánu). 

Hlasování:    Pro:        7               Proti:       0              

 

Výpis  z usnesení  zastupitelstva  obce Albrechtice ze  dne 10.12.2018 
Usnesení č. 13/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje pravidla pro ROZPOČTOVÉ   PROVIZORIUM  na rok 
2019 do doby schválení rozpočtu obce Albrechtice na rok 2019.  
Provozní  výdaje  a investiční výdaje  na rok 2019 se budou odvíjet od roku 2018 podle 
skutečnosti roku 2018, ve výši 1/12 měsíčně z roku 2018 a  podle dotačních a smluvních 
ujednání uzavřených v minulých obdobích. 
Obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na 
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 
Příspěvková organizace Mateřská škola Albrechtice bude hospodařit v roce 2019 podle svého 
rozpočtu na rok 2018. Do doby schválení rozpočtu obce Albrechtice na rok 2019  bude  
hospodařit ve stejném rozsahu jako v roce 2018, tj. ve výši 1/12 měsíčně z provozních výdajů 
a investičních výdajů z roku 2018  a  podle dotačních a smluvních ujednání uzavřených 
v minulých obdobích. 
Rozpočtové   příjmy  a výdaje  uskutečněné v době  rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji  řádného  rozpočtu  roku 2019  po jeho schválení. 
Hlasování:     Pro:        7            Proti: 0 
Usnesení č. 14/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 – příspěvek na 
hospodaření v lesích obce Albrechtice a obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek ve výši 
23680 Kč, ÚZ 29014 
Hlasování:   Pro:           7           Proti: 0 
Usnesení č. 15/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 – dotace na 
veřejně prospěšné práce ve výši 15000 Kč, ÚZ 13013. 
Hlasování:   Pro:            7          Proti: 0 



Usnesení č. 16/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 – příspěvek na 
hospodaření v lesích obce Albrechtice a obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek ve výši 
7735 Kč, ÚZ 29015. 
Hlasování:   Pro:          7            Proti: 0 
Usnesení č. 17/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomi změny položek v paragrafech rozpočtu 
provedené starostou obce  k 30.11.2018.  
Bere na vědomí:           7                                   Nebere na vědomí: 0 
Usnesení č. 18/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu obce 

Albrechtice k 30.11.2018. 

Hlasování:  Pro:               7                        Proti: 0 

Usnesení č. 19/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje ponechání místního poplatku za provoz systému 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Albrechtice na 
rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 500 Kč na poplatníka, a proto nebude provedena 
změna  obecně závazné vyhlášky obce Albrechtice. 
Hlasování:      Pro:   4 (A.Filip, B.Chládková, J. Novák, Z. Tejkl ) Proti:  3 (Š. Burešová, M. Biler, P. Mareš) 

Usnesení č. 20/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání obce Albrechtice 
za rok 2018. 
Bere na vědomí:          6                         Nebere na vědomí:  1  (Š. Burešová) 
Usnesení č. 21/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zřízení služebnosti pro Vodovody a kanalizace a.s , 
Jablonné nad Orlicí na parcele č. 752/2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna podle kupní smlouvy. 
Hlasování:    Pro:           7                   Proti: 0 
Usnesení č. 22/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle zveřejněného záměru prodej parcely             
č. 1547/16 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna žadateli č.j. OBAL 285/2018  za cenu  50,-Kč za 
m2. Kupující uhradí náklady GP 418-34/2018 a správní poplatek na návrh vkladu do KN. 
Hlasování:      Pro:          7                  Proti: 0 
Usnesení č. 23/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL   462/2018  na pronájem části 
parcely č. 1467/1 o výměře 560 m2 a části parcely č. 1467/2  o výměře 260 m2 v k. ú. 
Albrechtice u Lanškrouna a zastupitelstvo obce schvaluje  zveřejnění záměru  pronajmout 
část parcely č. 1467/1 o výměře 560 m2  a část parcely č. 1467/2 o výměře 260 m2 v k. ú. 
Albrechtice u Lanškrouna. 
Hlasování:   Pro:           7                      Proti:   0 
Usnesení č. 24/2018  
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL   461/2018  na odkup pozemku 
č. 336/7  TTP o výměře 10 m2 a pozemku p.č. 336/8  TTP o výměře 42 m2 v k. ú. Albrechtice 
u Lanškrouna. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p.č. 336/7 
TTP a pozemek p.č. 336/8 TTP v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. 
Hlasování:       Pro:        7                     Proti:     0 
 
 



Usnesení č. 25/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí výpověd obchodní smlouvy firmy Ing.Zbyněk 
Doleček, Orličky 40, IČ: 64249069, z provádění pěstebních a těžebních prací v lesích obce 
Albrechtice a v lesích obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek. 
Bere na vědomí:         6                              Nebere na vědomí:  1    (Š. Burešová) 
Usnesení č. 26/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Plán inventur na rok 2018. 
Hlasování:    Pro:          7               Proti: 0 
Usnesení č. 27/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí komise starosty: Povodňovou komisi, 
Komise pro hospodářskou činnost a pozemky, Komise pro komunální služby, Sbor pro 
občanské záležitosti.  
Bere na vědomí:           7                          Nebere na vědomí: 0 
Usnesení č. 28/2018 
Zastupitelstvo obce Albrechtice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., stanovuje 
odměny členů zastupitelstva s účinností od 1.1.2019  podle přílohy. 
Hlasování:      Pro:        5                         Proti:  2   (Š. Burešová, P. Mareš) 
 

 
 

 

Do zpravodaje je vložen rozpis svozu odpadů a jízdní řád autobusů mezi vánocemi a klasický 

jízdní řád, který platí od 10.12.2018  a nemění se. Jednání  o  některých spojích stále 

probíhají, proto je možné, že dojde k úpravě v průběhu roku. 

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.  

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. Zastupitelstvo obce projednává záležitosti v samostatné působnosti 

obce, nevykonává   činnosti  výkonu státní správy. 

 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  

zřízenou datovou schránku pro zasílání elektronické pošty: 79ga3f5. 

 
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.     

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.ou-albrechtice.cz/
mailto:urad@ou-albrechtice.cz
http://www.ou-albrechtice.cz/


 Albrechtice, Ob.ú. - Lanškroun (jízdní řád v období Vánoc 2018-2019) 

So22.12. - -  - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Ne23.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Po24.12. - - - - - - - - - - - - 

Út25.12. - - - - - - - - - - - - 

St26.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Čt27.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Pá28.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

So29.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Ne30.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Po31.12. - - - - - - - - - - - - 

Út1.1.19 - - - - - - - - - - - - 

St 2.1. 5:12 - 7:13 - 9:13 13:08 - - 15:11 16:11 - 17:26 

Čt 3.1. 5:12 6:13 - 7:21
**)

 9:13 13:08 - 14:05 15:11 16:11 - 17:26 

Autobus v 7:13 nejede na Horní konec, točí se u Ob. úřadu. 

 

Normální jízdní řád platný od 10.12.2018 

*)   Nezajíždí do obce, staví u motorestu (5:33) 

**) Jede k Bytovkám a na Horní konec (7:21, 13:40) 

Svozový plán odpadu pro rok 2019 

      
Popelnice - v pondělí 

Poslední svoz popelnic v roce 2018 bude  
 v pondělí 31.12.2018. První svoz 14.1.2019, poté  

každé LICHÉ pondělí 

            

Plasty - v pátek 

leden únor březen duben květen červen 

11.1. 8.2. 8.3. 5.4. 
3.5. 

31.5. 
28.6. 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

26.7. 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. 13.12. 

Plasty připravujte k odvozu na sběrná místa den před odvozem. 

       

 Lanškroun - Albrechtice (jízdní řád v období Vánoc 2018-2019) 

So22.12. - - - - - 14:38 - - 18:38 -   

Ne23.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Po24.12. - - - - - - - - - -   

Út25.12. - - - - - - - - - -   

St26.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Čt27.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 17.38 - -   

Pá28.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 - 18:38 -   

So29.12. - - - - - 14:38 - - 18:38 -   

Ne30.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Po31.12. - - - - - - - - - -   

Út1.1.19 - - - - - - - - - -   

St2.1. 5:33
*)

 - 10:38 12:33 - 14:38 15:38 17:38 - 22:30   

Čt3.1. 5:33
*)

 6:38 10:38 12:33 13:40
**)

 14:38 15:38 17:38 - 22:30   

A l b r e ch t i c e – L a n š k r o u n 

  **)   ,    ,  

05:12 06:13 07:21 09:13 13:08 13:13 14:05 15:11 16:11 17:03 17:26 

L a n š k r o u n – A l b r e ch t i c e 

*)    **)   ,, 
,, 

,   

05:33 06:38 10:38 12:33 13:40 14:38 15:38 17:38 18:38 22:30  


