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Vážení spoluobčané, 
náš obecní vánoční stromeček už zase svítí. Znamená to, že se blíží konec roku 2020, roku 

zvláštního, poznamenaného pandemií koronaviru. Děkuji všem, kteří jste se zapojili do šití a roznosu 
roušek, dezinfekce, nákupů a jiné pomoci občanům obce v průběhu nouzového stavu. Velmi si vážím, 
že takovéto lidi v obci máme. Přes léto jsme doufali, že už to máme za sebou, ale přišla druhá vlna a 
tak nám nezbývá, než ji znovu a co nejlépe zvládnout. I přes veškerá omezení se život kolem nás 
úplně nezastavil. Obec i obecní úřad zajišťoval během nouzového stavu běžnou agendu a úkoly 
vyplývající z dlouhodobého záměru rozvoje obce. 

 Nejdůležitějším dokumentem, který po dlouhých pěti letech byl v letošním roce dokončen je 
 „ územní plán obce“, který zahrnuje stavební parcely v lokalitě „ u sušky“. Zahájili jsme jednání s ZOD 
Žichlínek o podmínkách získání této lokality do vlastnictví obce a zároveň zadali studii proveditelnosti.  

Těsně před dokončením jsou projekty spolu se stavebním povolením 
- Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

- Výstavba chodníků od splavu po obecní úřad 

Zadána je studie proveditelnosti odkanalizování obce. Dále projekt na rekonstrukci domu čp. 6, 
kde vzniknou dvě nové bytové jednotky. 

Probíhá rekonstrukce vodovodu v ulici nad splavem – dokončení jaro 2021. 
Byly provedeny stavební úpravy na budově mateřské školy. V příštím roce bude položena nová 

krytina na střechu. 
V rámci 30 let samostatnosti obce oddělením od Lanškrouna, byl odlit a umístěn do věže kaple 

Sv. Anny nový zvon. 
 
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoční svátky prožité v pohodě a poklidu s rodinou a s lidmi, na 

kterých Vám záleží. Děkuji všem spolupracovníkům a občanům, kteří v letošním roce přiložili ruku 
k dílu, a všem těm, kdo naši obec  posouvají  dále a starají se o její dobré jméno. 

 
Do roku 2021 Vám  přeji  hodně zdraví a životní pohody. 
                                                               
                                                                                        Ing. Jaroslav Novák, starosta obce 

 

 
   

 

                                                                                                                



30. výročí osamostatnění obce Albrechtice  1990 -2020 
Dne 24.11.1990 byla obec Albrechtice zaregistrována jako samostatná  obec  a právnická osoba.  

První zastupitelstvo obce bylo ve složení:  starosta Alois Hrabáček, místostarosta Marie Slováková, od 
roku 1993 Stanislav Kyselo, členové zastupitelstva:  Zdeněk Suchomel, Ladislav Tilman, Zdeněk Vrba, 
Alois Filip, od roku 1993 Jiří Kühnert. Úřadovna  obecního úřadu byla  v tehdejší  základní škole (nyní 
společenské centrum) a  zahájila provoz  1.2.1991 v bývalém kabinetě.  Do opravené  budovy  
obecního úřadu  se úřad přestěhoval  roce 1993. Složení zastupitelstva se pravidelně čtyři roky 
obměňovalo. Obec  má  svůj obecní znak a prapor.  Dekret  o uznání znaku  a praporu  slavnostně 
převzali  zástupci  obce od předsedy  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v roce 2002.   

Za 30 let se obec  změnila  k nepoznání.  Bylo postaveno nebo zcela  zrekonstruováno 25  domů.  
V obci nebyl  obchod,  hospoda  nebo  sál. Obecní majetek  byl  v dezolátním stavu, a nyní  je 
opravený.  Veřejná  prostranství  jsou uklizená a provádí se údržba zeleně. Podařilo se zajistit výstavbu 
prodejny Konzum.  Z bývalé konírny  vzniklo středisko komunálních služeb a odpadové hospodářství.   
Bylo investováno do Mateřské školy,  vybudovány  byty a společenský sál. Z bývalé jídelny vzniklo 
restaurační zařízení, které v obci chybělo, nyní provozuje soukromá  firma.  Pravidelně se opravují  
komunikace, byl postaven nový most  uprostřed obce, dále byla postavena  cyklostezka do 
Lanškrouna a její napojení  přes  silnici I/43 pro lepší  bezpečnost občanů.  Sportovní  areál  okolo 
hřiště je upravený, kabiny rekonstruovány, zázemí pro sportovce je vyhovující.  Velké úsilí  bylo 
věnováno zachování  kaple  sv. Anny, která prošla rozsáhlými opravami. Nová věžička, střecha, 
fasáda, elektroinstalace, výmalba a nejnověji pořízení nového zvonu, který se vždy ozývá  ve 12.00 
hodin.  Místní hřbitov je udržovaný. To vše dnešním občanům připadne jako samozřejmost, ale vždy 
tomu tak nebylo.  Začala fungovat  spolková  činnost, a také kultura v obci. Vše je podloženo  novým 
územním plánem a ostatními  strategickými  dokumenty obce.   

Obec  získala  zpět  svoje  lesy , a dále se stára o společné lesy  obcí  Albrechtice, Sázava, Cotkytle 
a Žichlínek na našem katastru, to si vyžaduje velké úsilí,  zabezpečit  hospodaření v lesích a vypořádat 
se např. s kůrovcem .  

To vše by nešlo bez  samotných  občanů obce,  zaměstnanců  obce  a   bez   členů zastupitelstev, 
kteří  zastupovali  občany při rozhodování. Velkým  přínosem  pro obec  byli  a jsou  zvolení  
starostové, Alois  Hrabáček, Věra Švermová  a  současný  starosta  Ing. Jaroslav  Novák,  který  
vykonává  svoji  funkci   svědomitě     a zodpovědně,  pro všechny občany,  s patřičnou  erudovaností   
a  trpělivostí.                                                                   ( Jaroslava Ficnerová,  obecní  úřad ) 

 
MÍSTNÍ  POPLATKY 2021 

Obec Albrechtice má zavedený místní poplatek ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného  

prostranství a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů (za odpady).  

Pro rok 2021 se místní poplatky nezvyšují.  Bankovní spojení: č. ú. 9724611/0100.   

Místní poplatek za odpady:  500 Kč na poplatníka (osobu), splatnost do 28.2.2021  nebo  

ve dvou splátkách do 31.7.2021.  Majitelé nemovitostí, ve kterých není přihlášena osoba  

k trvalému pobytu  (rekreační objekty) platí  místní  poplatek ve výši 500 Kč v termínu do 

 28.2.2021. Variabilní  symbol: 1340xxx (xxx=číslo popisné) 

Místní poplatek ze psů:   100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč 

Variabilní symbol : 1341xxx (xxx=číslo popisné) 

Užívání obecních pozemků 

Stále je platná výzva, aby občané, kteří užívají  bez  smluvního vztahu  obecní pozemky, 

 aby si požádali o pronájem  nebo o jejích odkup. Nájemné z pronajatých pozemků 

 je nutné uhradit v termínu uvedeného v nájemní  smlouvě. Užívání veřejného prostranství 

 bez smluvního vztahu bude řešeno platebním výměrem na místní poplatek o užívání  

veřejného prostranství, který činí 3 Kč za m
2
 denně. Jedná se převážně o složení nějakého  

materiálu na obecním pozemku  nebo zábor,  oplocení apod. 

 



ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  V OBCI 

Od příštího roku dochází ke změně v odvozu popelnic a to z lichého týdne na sudý. 

První svoz bude 11.1.2021, a poté každé sudé pondělí. Ostatní svozy zůstávají beze 

změn a data odvozu plastů, papíru a skla je v přiložené tabulce. Pokud máte k likvidaci 

větší nebo objemnější množství papíru, odložte tento papír – karton před odvozem ke 

kontejnerům na papír. Často se stává, že jakmile jsou kontejnery odvezeny, bývají 

hned druhý den zaplněny velkými kusy kartonu. Pokud máte v průběhu měsíce nutnost  

likvidace papíru – kartonu, je možné je po předchozí dohodě odložit u skladu č. 1 v 

konírně u mateřské školky. Do kontejneru na papír nepatří papírové dětské 

plenky! 
 

Odvoz plastů je beze změn a provádí se v pátek dle přiložené tabulky. Plasty 

odkládejte na sběrná místa (u splavu, u Konzumu, u barev a na horním konci) den 

před odvozem, a ne až po odvozu. Do plastů lze odkládat i polystyren a nápojové 

kartony (od džusů, mléka apod.) ne však linoleum a jinou gumu. Bazény jsou guma!  

V případě nutnosti likvidace plastů v průběhu měsíce je možno tyto plasty odložit do 

přístřešku u konírny. 

Svozový plán odpadu pro rok 2021

Popelnice - v pondělí

Plasty - v pátek
leden únor březen duben květen červen

8.1. 5.2. 5.3. 28.5. 25.6.

červenec srpen září říjen listopad prosinec

23.7. 20.8. 17.9. 15.10. 12.11. 10.12.

Plasty připravujte k odvozu na sběrná místa den před odvozem.

Papír - ve čtvrtek
leden únor březen duben květen červen

21.1. 18.2. 18.3. 15.4. 13.5. 10.6.

červenec srpen září říjen listopad prosinec

8.7. 5.8. 28.10. 25.11. 23.12.

Sklo - ve středu
leden únor březen duben květen červen

xxx 3.2. xxx xxx 5.5. xxx

červenec srpen září říjen listopad prosinec

xxx 4.8. xxx xxx 3.11. xxx

První svoz 11.1.2021, poté 
každé SUDÉ pondělí

2.4.

30.4.

2.9.

30.9.

Poslední svoz popelnic v roce 2020 bude 

 v pondělí 28.12.2020



Sklo se odkládá do zelených a bílých kontejnerů umístěných po obci. Tabulové sklo se 

ukládá do zeleného kontejneru (přestože je bílé, průhledné!) a pro tyto účely jsou v 

zelených kontejnerech vytvořeny podélné otvory. Zrcadla a keramika do skla nepatří! 

Elektroodpad se v obci sváží v předem stanovených termínech, je však jasné, že toto 

nestačí. Proto jsou u konírny u nového přístřešku přepravky na drobný elektroodpad a 

zde je možno odložit i velký elektroodpad (lednice, pračky apod.). Po dohodě lze takto 

likvidovat i nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie). 

Do velkoobjemového kontejneru odkládejte přebytečný odpad z domácností. 

Kontejner není určen pro likvidaci odpadu podnikajícím subjektům. Do 

kontejneru nevhazujte dřevo, nábytek, kovy, kartony, plasty, nebezpečný odpad 

ani elektroodpad. 

V případě pochybností je možné kontaktovat pracovníka komunálních služeb na 

tel.: 604542802 – M. Jirásek a dohodnout případnou likvidaci. 
Železo a ostatní kovy možno odložit do vyhrazeného místa za přístřeškem u konírny. 

Tuky a oleje z kuchyně lze uložit v uzavřených nádobách do popelnice na olej u 

Konzumu. 

Staré ošacení a obuv, ale třeba i deky, záclony atd. (nemusí být vyprané) odkládejte do 

kontejneru na textil za obecním úřadem 

Tříděním odpadu šetříte životní prostředí a  peníze nás všech. 

 

                     Miroslav Jirásek, komunální služby a správa majetku obce Albrechtice 

 
Sbor dobrovolných hasičů  Albrechtice  informuje 

Dovolte mi, abych shrnul tento rok, který byl poznamenán koronavirovou krizí, a tím 
spojeným omezením. Dokončili a vybavili jsme v areálu za bývalou školou stavbu a těšili se 
na první provoz. Bohužel letošní čarodějnice a stavění máje se díky vládnímu omezení 
nekonalo, a tak jsme májku, kterou nám nachystal místní občan, postavili bez účasti 
veřejnosti, a tato zdobila celý květen místo u obecního úřadu. Kácení máje a dětský den již 
proběhlo bez omezení a děkujeme všem, kteří přišli  a bavili se. 

Organizačně nejnáročnější bylo spolupořádání hudební akce  Albrechtické hudební léto 
v červenci, u příležitosti 30. výročí samostatnosti obce Albrechtice. Pódium, stany, pouťové 
atrakce umístit v areálu za školou bylo náročné, ale i tak se povedlo. Ovšem bez pomoci 
dalších bychom to těžko  zvládli. 

Pak přišel měsíc srpen, kdy se v obci konaly  tradiční závody do vrchu Albrechtický kopec. 
Náš stánek s občerstvením využilo mnoho návštěvníků závodů. Letošní sezonu jsme ukončili 
tradičním Loučením s létem.  

Na závěr musíme poděkovat  hlavně obci Albrechtice za vstřícný přístup i finanční 
podporu při pořádání těchto kulturních akcí, dále pak občanům, kteří se aktivně zapojili do 
příprav i při pořádání, rovněž děkujeme všem, kteří se účastnili a pevně věříme, že se všem 
akce líbily a bavili jste se. Již dnes se těšíme na další setkání v příštím roce. Připravujeme jak 
čarodějnice, stavění a kácení májky, a také Loučení s létem, a samozřejmě Mikuláše. 

                              
                                                        Miroslav Jirásek, SDH Albrechtice 
 

 



 
 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V KAPLI SV. ANNY 24.12.2020 OD 14.00 DO 15.00 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 – SKUPINKY KOLEDNÍKŮ BUDOU CHODIT 1. TÝDEN V LEDNU. 

                                                                      
Vzpomínáme: 

Dne 20.7.2020   zemřela ve věku  91 let  paní Hermína Hynková 

Dne 26.8.2020  zemřela ve věku  82 let  paní Božena Diblíková 

Dne 28.11.2020 zemřela ve věku 70 let  paní Marcela Horáková 

 

Narodily se: 

Sára Vítková,  Dominik Neugebauer,  Amálka Reslerová, 

Matěj Špinler, Dalibor Mlatec, Štěpánka Filipová 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Zastupitelstvo obce Albrechtice 
 

Zasedání se konala dne 9.3.2020, 24.6.2020, 19.8.2020, 23.9.2020,18.11.2020,16.12.2020 
Výpisy z usnesení zastupitelstvo jsou na  elektronické úřední  desce  obce Albrechtice  
Odkaz: https://ude.tcssl.cz/obec-albrechtice/?Usnesen%C3%AD+zastupitelstva.  
Do usnesení Je možné nahlédnout  na Obecním úřadě v Albrechticích.  

 
 
 
 

Informace pro veřejnost jsou prezentovány na úřední desce obce, webových stránkách obce  a 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.  

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. 

 
Zpravodaj vydává Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun, v počtu 200 výtisků, 
 distribuce zdarma, zpravodaj sestavila Jaroslava Ficnerová, tel. 465 322 560, urad@ou-albrechtice.cz.,  
www.ou-albrechtice.cz       
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