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Vážení spoluobčané 

blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému 
stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Vánoční svátky jsou 
především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi 
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. 
Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti. 

Přeji Vám všem, váženým spoluobčanům krásné prožití vánočních 
svátků  a úspěšný vstup do nového roku.             

                           Věra Švermová, starostka obce 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 5.9.2012 

Usnesení č.126/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje RO č. 10-14 /2012 podle návrhu 
Usnesení č. 127/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu k 31.7.2012 
Usnesení č. 128/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje navýšení příspěvku PO Mateřská škola 
Albrechtice na vybavení kuchyně ve výši 66 tis. Kč. 
Usnesení č. 129/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace z 
 Programu obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013 – titul 1-5 na 
výměnu oken na budově čp. 145 a z titulu 9 – Příspěvek na provoz prodejen na rok 
2013 na prodejnu čp. 110 Konzum. 

Usnesení č. 130/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Program obnovy venkova obce Albrechtice 
na období 2013-2016. 
Usnesení č. 131/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice, členská obec Lanškrounska – svazku obcí,  v souladu 
s ustanovením § 39, odst.7, zákona 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů bere na vědomí Závěrečný účet Lanškrounska  za rok 2011, který 
byl schválen na jednání Shromáždění starostů Lanškrounska dne 30.6.2012. 
Usnesení č. 132/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zařazení obce Albrechtice do územní 
působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko. 
Usnesení č. 133/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí podání Výzvy k podání nabídek na 
poskytovatele služeb v lesích ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, 
Sázava a Žichlínek a v lesích obce Albrechtice. Termín na podání nabídek je do 
26.9.2012. 
Usnesení č. 134/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 201/2012 žadatele Konet 
Gastro s. r. o Albrechtice na odkup pozemku č. 70/1 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo 
žádosti  nevyhovět, protože nebyl zveřejněn záměr prodat tuto parcelu. 
Usnesení č. 135/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zhotovení GP z ppč. 70/1 a z ppč. 70/7, kdy 
 podélným oddělením pozemků vznikne pruh pozemků  rovnoběžně s cyklostezkou .  
Na těchto pozemcích bude odpočinková zóna a je  zde umístěn septik TJ. Po 
zhotovení  GP bude zastupitelstvo projednávat záměr odprodat zbylé pozemky. 
Usnesení č. 136/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j.202/2012 žadatele Konet 
Gastro s. r. o Albrechtice o pronájem 20 m2 (na ppč. 1662) a rozhodlo žádosti 
nevyhovět, protože  nebyl zveřejněn záměr pronajmout tuto parcelu. Současně ukládá 
žadateli odstranění  skládky sutě na tomto pozemku v souladu se zákonem. 
Usnesení č. 137/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 203/2012 žadatele Konet 
Gastro s. r. o Albrechtice na odstranění živého plotu na ppč. 1662 v k. ú. Albrechtice a 
rozhodlo  žádosti nevyhovět, protože okrasné keře plní svou funkci. 
Usnesení č. 138/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 204/2012 žadatele Konet 
Gastro s. r. o. Albrechtice na prodloužení využívání obecní plochy u provozovny  
čp. 78 pro  přenosnou stavbu na stavební materiál do konce srpna 2012 a rozhodlo 
žádosti vyhovět  v rozsahu žádosti, tj. do 31.8.2012, po tomto termínu je nutné 
dočasnou stavbu odstranit a  podle obecně závazné vyhlášky bude doměřen místní 
poplatek za užívání veřejného  prostranství po dobu užívání nad rámec souhlasu. 
 



Usnesení č. 139/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje provedení kontroly neoprávněného užívání 
 obecních pozemků v k. ú. Albrechtice. Kontrolou pověřuje Kontrolní a Finanční 
výbor  zastupitelstva. 
Usnesení č. 140/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat ppč. 279/4 TTP a ppč. 256/2 
TTP  v k. ú. Albrechtice případným zájemcům. Termín podání nabídek: do 30 dnů od 
 zveřejnění záměru.  
Usnesení č. 141/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost TJ Albrechtice o uzavření Smlouvy  
o užívání sálu SKC Albrechtice  na rok 2013 za účelem cvičení žen a rozhodlo žádosti 
 vyhovět. 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 24.10.2012 
Usnesení č. 142/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje RO č. 15-17 /2012 podle návrhu 
Usnesení č. 143/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Usnesení č. 144/2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podání výpovědi společnosti ČEZ Prodej, s. r. o,, se 
sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 a schvaluje nákup elektřiny podle 
Závěrkového listu Českomoravské komoditní burzy Kladno EL2012082203,  
dodavatel elektřiny  EP ENERGY TRADING, a.s. Klimentská 46, 110 02 Praha 1. 
Usnesení č. 145/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zahrnutí obce Albrechtice do územní 
působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou ISÚ  
( Integrované strategie území) na svém území.  
Usnesení č. 146/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Ing. Zbyňka Dolečka, se sídlem 
v Orličkách 40, PSČ: 561 55 Orličky  na poskytovatele služeb v lesích obce 
Albrechtice a v lesích ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava  
a Žichlínek.  
Usnesení č. 147/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Plán inventur na rok 2012.  
Usnesení č. 148/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje odměny členům  Sboru pro občanské 
záležitosti a předsedovi Komise pro vedlejší hospodářskou činnost podle návrhu. 
Usnesení č. 149/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 292/2012 Z. a P.H. na odprodej 
ppč. 279/4 TTP a ppč. 256/2 TTP v k. ú. Albrechtice a rozhodlo na základě 

zveřejněného záměru schválit prodej ppč. 256/2 TTP o výměře 1693 m2 v k. ú. 
Albrechtice žadatelům za cenu 4 Kč za 1 m2, plus náklady spojené s dělením parcely 
a prodejem pozemku. Zastupitelstvo rozhodlo neschválit odprodej pozemkové parcely 
č. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice do doby schválení kriterií na 
prodej pozemku. 
Usnesení č. 150/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádosti č. j.291/2012 J. V. na odprodej 
ppč. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo  neschválit odprodej 
pozemkové parcely č. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice do doby 
schválení kriterií na prodej pozemků. 
Usnesení č. 151/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádosti č. j.321/2012  T. B. na odprodej 
ppč. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo neschválit odprodej 
pozemkové parcely č. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice do doby 
schválení kriterií na prodej pozemku. 
Usnesení č. 152/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice ukládá starostce vypracování kriterií pro výběr 
žadatele na odprodej ppč. č. 279/4 v k. ú. Albrechtice. 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2012 
Usnesení č. 153/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18 -21 /2012 podle návrhu. 
Usnesení č. 154/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 do 
doby schválení rozpočtu na rok 2013. Provozní výdaje se budou odvíjet od roku 2012 
podle skutečnosti roku 2012, a také podle dotačních a smluvních ujednání uzavřených 
v minulých obdobích. 
Usnesení č.155/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydává předběžný souhlas starostce obce k provedení 
nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do 
konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při 
prvním zasedání roku následujícího. 
Usnesení č. 156/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2012. 
Usnesení č.157/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Ceník na propůjčení hřbitovního místa na 
pohřebišti v Albrechticích od roku 2013. 
Usnesení č.158/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí se zveřejnění záměru prodat ppč. 70/8 
zahrada a ppč. 70/9 ostatní plocha v k. ú. Albrechtice , žádosti lze podávat do 30 dnů 
od zveřejnění záměru. 
 



Usnesení č. 159/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr obce Albrechtice odkoupit od J. a R. 
K., ideální ¼, společně s obcí Cotkytle, Sázava a Žichlínek těchto parcel: 
 parc. č. 722/2,  lesní pozemek o výměře      838 m², 
parc. č.  918/2, lesní pozemek o výměře      133 m², 
parc. č.  918/4, lesní pozemek o výměře      191 m², 
parc. č.  941/2, lesní pozemek o výměře   1 266 m², 
parc. č.  941/3, lesní pozemek o výměře 11 477 m², 
parc. č.  991/6, lesní pozemek o výměře      191 m² 
Kupní cena 220 000 Kč pro všechny (55 000 Kč cena podílu), náklady na vklad, daň 
z převodu nemovitostí a ostatní náklady spojené s prodejem hradí prodávající.  
Usnesení č.160/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí podání Souhlasného prohlášení na 
převod lesních pozemků na obce Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek na 
Katastrální úřad  ÚO 
Usnesení č.161/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr pronajmout byt č. 2 v budově čp. 94 
obálkovou metodou na dobu určitou 1 rok. Minimální cena nájmu 2500 Kč měsíčně,  
zaplacení zálohy ve výši 3 měsíčních nájmů předem. Termín na podání žádostí je do 
31.1.2013. 
Usnesení č.162/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje provedení opravy mostu inv. č.23/21/30 na 
místní komunikaci ppč. 1544/7, přes vodní tok Moravská Sázava ppč. 1605/2 v místě 
u čp. 90 v k. ú. Albrechtice. 
Usnesení č.163/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti komise Sboru pro občanské  
záležitosti. Zpráva o činnosti  finančního a kontrolního výboru a komise pro vedlejší 
hospodářskou činnost za rok 2012 bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. 
Usnesení č.164/2012 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu občanů k informacím. 
Usnesení č. 165/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje na rok 2013 z podprogramu 9 – Příspěvek na provoz 
prodejen. 

 

Nabídka volného bytu k pronajmutí 
Obec Albrechtice nabízí k pronájmu byt č. 2 v budově čp. 94 v Albrechticích. 
Byt o výměře 73,61 m2, 2+kk., topení elektrokotel.  Termín na podání žádostí je do 
31.1.2013. Byt je možné se prohlédnout v pondělí a středu od 15.00 do 17.00 hodin. 
Žádosti zasílejte na adresu: Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, PSČ 56301 
Do žádosti napište nabízenou výši nájmu, minimální výše je 2500 Kč. 

Místní poplatky 2013  
Poplatek za odpady  
Od 1. 1. 2013 se nezvyšuje poplatek za  provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
Zůstává  částka 400 Kč za poplatníka, splatnost je stejná jako doposud,  
½ do konce února nebo celá částka najednou, druhá polovina do konce 
července 2013. Od roku 2011 se poplatky nepromíjí (platnost zákona  
o Daňovém řádu) 
Podle OZV č. 1/2012 jsou povinni platit tento poplatek také vlastníci 
objektu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu a není užíván k rekreaci. 
Poplatek ze ps ů 
Zůstává beze změny, tj. 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč. 
Užívání ve řejného prostranství  
Nutno ohlásit užívání veřejných prostranství, poplatek 3 Kč za m2 
denně.  
U stánkového prodeje a reklamních zařízení  je poplatek 100 Kč za m2 
denně. 
Poplatek ze vstupného  
10% z vybraného vstupného, nutné před akcí nechat si označit 
vstupenky na OÚ.  
 
Obecní pozemky a jejich užívání 
Občané, kteří užívají obecní pozemky a mají zájem o odkup nebo 
pronájem obecních pozemků si můžou  podat žádost na OÚ Albrechtice 
k projednání v zastupitelstvu. Termín na podání žádostí je do 
15.2.2013. Po tomto termínu budou pozemky Kontrolním a Finančním 
výborem označeny a platebním výměrem vybírány místní poplatky za 
užívání veřejného prostranství. 
 
Czech Point a základní registry – dle instrukcí Ministerstvo vnitra ČR  
základní registry jsou v provozu a zjednoduší komunikaci občanů 
s úřady, teorie a praxe je jiná.  Podle zákona mají občané možnost 
používat základní registry (více na www.szrcz.cz) 
 



Ceník za propůjčení místa na pohřebišti  v Albrechticích  
Ceník je v platnosti od roku 2013. Postupně budou smlouvy na 
propůjčení hrobového místa obnovovány, délka užívání 10 let. Obecní 
úřad bude zasílat smlouvy nájemcům k potvrzení. 
Jednohrob   860 Kč  
Dvouhrob 1720 Kč 
Hrobka 1720 Kč 
Urnový hrob   645 Kč 
(celá kalkulace na www.ou-albrechtice.cz – aktuality) 
 

Harmonogram svozu odpadů 2013                                                

Svoz popelnic bude v LICHÝ  týden v PÁTEK  v ranních hodinách.  
 
První svoz v roce 2013 bude 4. 1. 2013 (1. týden). Navazuje na  
interval z roku 2012, poslední svoz v roce 2012 bude 19. 12. 2012 
(také plasty) 
    
Výzva pro občany 
Pytle s plasty odkládejte na místa k odvozu den před svozem, jinak 
jsou pytle trhány větrem, zvířaty a nenechavými dětmi a odpadky se 
povalují po celém okolí.  
Obsahem modrých kontejnerů na papír jsou někdy  také pytle s  
použitými papírovými  plenami, zápach obzvláště v letních měsících 
v okolí kontejnerů je nesnesitelný,  stejně tak v kontejnerech na sklo 
jsou celé sklenice se zavařeninami, které se rozbijí při vhození a 
kontejnery jsou plné vos. Přístup některých občanů k třídění je 
sobecký, uklidit vlastní špatně likvidovatelné odpady, a ostatní je  
nezajímá. Po přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad  se po 
obci začaly povalovat odpady,  odhozené lino u kontejneru na  sklo, 
lustry, akvária – vše mohlo přijít do kontejneru, který stál za obecním 
úřadem, proč tomu tak je? 
    
    
    
    

    
SVOZ  PLASTŮ 2013    vždy ve  STŘEDU ! 

Leden 
3.týden 

Únor 
7.týden 

Březen 
11.týden 

Duben 
15.týden 

Květen 
19.týden 

Červen 
23.týden 

16. 1. 13. 2. 13. 3. 10. 4. 8. 5. 5. 6. 
Červenec 
27.týden 

Srpen 
31.,35.týden 

Září 
39.týden 

Říjen 
43.týden 

Listopad 
47.týden 

Prosinec 
51.týden 

3. 7. 31.7. a 
28.8. 

25. 9. 23. 10. 20.11.  18.12. 

 
Na obecním úřadě je možné si zakoupit popelnici pozink 815 Kč, 786 Kč. 
Od nového roku budou po zaplacení poplatku vydávány samolepky na 
popelnice na příslušný rok, omezí se tak svážení popelnic především 
podnikatelským subjektům bez zaplacení, určeno pro kontrolu Ekoly Č. 
Libchavy. Záměr Ekoly Č. Libchavy je přechod na jednotné pytle na 
plasty, které budou vydány na Obecním úřadě v Albrechticích po 
dodání od Ekoly Č. Libchavy. Občané budou včas informováni. 
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistavovány průběžně 
během roku. 
Elektroodpady – drobné elektroodpady – popelnice v chodbě obecního 
úřadu 
Nebezpečné odpady – mobilní svoz během roku, jaro 2013 
 
Zimní údržba komunikací – jen obecní pozemky podle schváleného 
harmonogramu. Údržba soukromých pozemků na objednávku 
s úhradou zálohou předem. 
 

    
VÝPRODEJ  KNIH ZVÝPRODEJ  KNIH ZVÝPRODEJ  KNIH ZVÝPRODEJ  KNIH Z      KNIHOVNY  KNIHOVNY  KNIHOVNY  KNIHOVNY    
V průběhu měsíce ledna a února 2013 je možné si zakoupit za symbolickou cenu 
knihy ze zrušené místní knihovny. Výtěžek bude použit na opravu kaple sv. Anny. 
PondPondPondPondělí od 15.00 do 17.00 hodin 
Středa od 15.00 do 17.00 hodin 
Informace na tel. 737 120 116 
 



 

Společenská rubrika 
 
Jubilanti Leden – Březen  2013 
Leden 
Neugebauerová Marianna 73 let 
Beranová Hana  70 let 
Únor 
Jaroslav Filip  75 let 
Berky Milan  65 let 
Gregorová Jana  65 let 
Kyselo Bohumil  77 let 
Mikulová Zdeňka 60 let 
Kyselo Stanislav  65 let 
Baranovská Marie 79 let 
Krajíček Josef  76 let čp. 130 
Březen 
Matoušková Anna 65 let 
Filipiová Anna  78 let 
Převorová Miroslava 60 let 
Pinďáková Františka 89 let čp. 130 
Hetclová Vlasta  60 let 
Berkyová Iva  65 let 
Kyselová Jana  73 let 
 
Sňatek uzavřeli 
10.11.2012 Vendula Filipiová a Daniel Hylák, Albrechtice 28 
 
 
Úmrtí  
16.7.2012 zemřel ve věku 78 let pan Antonín Baranovský  
11.9.2012 zemřela ve věku 98 let řádová sestra Henrika Poloczková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na začátku roku 2013 se připravuje T říkrálové sbírka, domácnosti 
navštíví skupinky s pokladničkami na podporu charitativních akcí. 
 
Současně jste zváni na převzetí Betlémského světla do místní kaple  
sv. Anny  24.12.2012 od 14.00 do 16.00 hodin.                                    . 
 
Další pozvánka je  na SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT  v kapli  
sv. Anny 26.12.2012 od 18.00 hodin, účinkují studenti Pardubické 
konzervatoře. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice 

pořádá 19.1.2013  na sále SKC Albrechtice 

HASIČSKÝ PLES. 

Začátek v 19.00 hodin.Vstupné 50 Kč 

Hudba: KOPR 
 
 
 
INFOROČENKA 2013 – bude zdarma do každého domu, již objednána. 
 
 
 
 
V pondělí 31.12.2012 nejsou úřední hodiny na Obecním úřadě v Albrechticích. 
 
 
 
Zpravodaj sestavila J. Ficnerová, e-mail: urad@ou-albrechtice.cz, 
www.ou-albrechtice.cz,  tel. 465 322 560 
 
 
 
 
 



 
Výsledky fotbalu podzim 2012 muži Okresní přebor III. t řídy 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
1. Brandýs n.Orl. 11 9 1 1 31: 10 29 1 ( 13) 
2. Žamberk B 11 8 1 2 28: 15 25  ( 10) 
3. Kunvald 11 5 5 1 32: 18 21 1 ( 5) 
4. Žichlínek 11 5 2 4 25: 19 19 2 ( -1) 
5. Lichkov 11 5 1 5 18: 21 17 1 ( -2) 
6. Dol.Čermná 11 5 1 5 28: 24 16  ( 1) 
7. Albrechtice 11 4 3 4 14: 16 16 1 ( -3) 
8. Rudoltice 11 3 4 4 17: 20 15 2 ( -5) 
9. Klášterec n.Orl. 11 3 2 6 18: 21 11  ( -4) 
10. Kerhartice 11 3 1 7 22: 29 11 1 ( -8) 
11. Luková 11 2 2 7 12: 39 10 2 ( -7) 
12. Mistrovice 11 2 1 8 13: 26 8 1 (-11) 
 
Okresní přebor IV. třídy muži 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
1. Ústí nad Orlicí C 9 7 2 0 34: 12 25 2 ( 11) 
2. Libchavy B 9 6 1 2 23: 23 20 1 ( 4) 
3. Verměřovice B 9 5 2 2 18: 12 17  ( 2) 
4. Dol.Třešňovec 9 5 0 4 30: 16 15  ( 3) 
5. Kerhartice B 9 4 1 4 28: 24 13  ( 1) 
6. Dlouhoňovice 9 4 0 5 21: 20 12  ( 0) 
7. Němčice 9 3 1 5 10: 20 11 1 ( -5) 
8. Jehnědí 9 3 1 5 18: 27 10  ( -5) 
9. Albrechtice B 9 2 1 6 16: 26 7  ( -5) 
10. Tatenice B 9 1 1 7 13: 31 5 1 (-11) 
 

Okresní přebor starších žáků 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
1. Žichlínek 7 7 0 0 60: 9 21  ( 9) 
2. Řetová 7 5 0 2 35: 14 15  ( 6) 
3. Žamberk 7 4 0 3 31: 16 12  ( 0) 
4. Sloupnice 7 4 0 3 25: 26 12  ( 3) 
5. Dobříkov 7 1 2 4 8: 29 6 1 ( -7) 
6. Rudoltice 7 0 2 5 3: 32 3 1 ( -7) 
7. Albrechtice 6 1 0 5 10: 46 3  ( -6) 

 

CVIČENÍ ŽEN V SKC ALBRECHTICE 
 
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 18.00 HODIN SI MŮŽOU PŘIJÍT ŽENY 
ZACVIČIT NA SÁL SKC ALBRECHTICE, PŘEDCVIČUJE ŠÁRKA BUREŠOVÁ, 
CVIKY NA PROTAŽENÍ A ZPEVNĚNÍ TĚLA. POPLATEK 30 KČ NA OSOBU . 


