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informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v měsíci dubnu
Vážení spoluobèané,
v těchto dnech si celá èeská republika a celý svět
pøipomíná 70. výroèí ukonèení 2. světové války. I
když se v naí obci nekonal žádný pietní akt k
tomuto výroèí, vichni náležitě vnímáme význam
svobody bez válek a násilí. Věøím, že i bez oslavy
v naí obci si vichni tyto události uvědomujeme
a tichou vzpomínkou oběti války uctíme.
»«
Zastupitelstvo obce, se jak jistě víte, schází
mimo veøejná zasedání, na která jste zváni, na
pravidelných pracovních jednáních, která mají
být pomocí starostovi pøi rozhodování. Na těchto
jednáních nemùže zastupitelstvo o nièem rozhodovat, ale pokud obec nemá radu, jsou tato
pracovní jednání více než dùležitá. Na posledním
pracovním jednání zastupitelstvo projednávalo
možností odkoupení bývalého mechanizaèního
støediska spoleènosti MORAVAN a pøípadný
prodej pozemkù v prostorách støediska živoèiné
výroby. Pøipravuje se také vyhláení záměru
pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví
obce v k.ú. Nová Horka, kde konèí platnost
stávající nájemní smlouvy po provedení pozem-
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kových úprav. Stále sledujeme vývoj ve vyhlaování dotaèních programù z prostøedkù evropské
unie a projednáváme možnosti pøípravy projektù,
které by byly z těchto programù financovány.
Spolupracujeme i na dokonèení strategického
plánu MAS Regionu Poodøí, kde jsou nae
záměry prezentovány a kde oèekáváme možnost
èerpání finanèních prostøedkù.
»«
V dubnu byla podána žádost o dotaci z programu
rozvoje a obnovy venkova Moravskoslezského
kraje na výstavbu chodníku a úpravu veøejného
prostranství u mariánského sloupu. Rozhodli
jsme se pøipravený projekt na vybudování chodníkù v nebezpeèných úsecích u silnice III. tøídy
realizovat po etapách. V měsíci květnu bude
proveden výběr zhotovitele s termínem realizace
do øíjna 2015.
»«
V minulých dnech byla dokonèena oprava fasády
na èásti pøístavby kulturního domu, kde se
neprovádělo zateplení. Budou jetě provedeny
nápisy na budově a pøipravuje se provedení
opravy chodníku okolo obecního úøadu po
výstavbě kanalizace.
»«
V polovině května bude zahájena oprava deové
kanalizace v Blatné ulici s následnou opravou
komunikace. Stavební práce by měly být ukonèeny do konce èervna.
Pøipravují se i dalí akce, o kterých budete informování v následujících měsících.
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Pøeji Vám krásné prožití májových dnù.
Ing. Miloslav Čegan, starosta
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informace z obecního úøadu

Provoz kanalizaèní sítě a ČOV
V bøeznovém Informátoru jsme informovali o
nutnosti dodržovat urèité zásady pøi provozování
splakové kanalizace. V těchto dnech probíhá
èitění jednotlivých stok kanalizace a sacích
achet a objevujeme v kanalizaci věci, které tam
nepatøí. Pøedevím se jedná o hygienické potøeby, které jednak zabraňují odtoku splakù v
potrubí a také jsou pøíèinou možných poruch v
sacích achtách.

ádáme Vás proto znovu o dodržování
zásad pøi používání kanalizace.
Kanalizace není odpadkový ko!
Kanalizace je urèena k odvádění odpadních vod  tj. vody mírně zneèitěné
během běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatøí:

 biologický odpad  zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtièù
 tuky  fritovací oleje, motorové oleje
 vekeré hygienické potøeby
 chemikálie a dalí nebezpeèné látky
 léky
Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dětské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály nám dělají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Plastové èásti
těchto potøeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od

toaletního papíru, rozkladu a jsou pøíèinou komplikací s èerpadly èistírny a sacími ventily podtlakové kanalizace.
Děkujeme za dodržování základních pravidel
provozu.

MAS Regionu Poodøí informuje
MAS Regionu Poodøí vydalo nové publikace
Zábavná vlastivěda z naich vesnic a
Zábavná prvouka z naich vesnic. Jejich
smyslem je pøiblížit dětem ale i dospělým poutavou formou historii i souèasnost regionu a upevnit tak jejich vztah k místu kde žijí. Mùžete se
doèíst, jak vznikaly názvy obcí, jaké významné
osobnosti v nich žily a co zajímavého se událo v
jejich historii. Knížky obsahují i øadu kvízu,
køížovek, osmisměrky a dalí úkoly.
Publikace jsou hlavním výstupem projektu
spolupráce Zábavná vlastivěda z naich vesnic,
který získal podporu z Programu rozvoje venkova

na léta 20072013, osy IV. Leader, opatøení 4.2.1
Realizace projektù spolupráce.

Obě publikace jsou dostupné v knihovně a na
obecním úøadě v Albrechtièkách.
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informace z obecního úøadu

Elektrowin informuje

Čtvrtina spotøebièù stále není kompletní

Kompletnost spotøebièù pøedávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních
kritérií, které odliují vysloužilé elektro od obyèejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě
věnuje velkou pozornost.
Nejproblematiètějí je z tohoto pohledu chlazení.
Zaměøení na ně je logické, protože pøi neodborné
demontáži dochází k úniku regulovaných látek s
negativním dopadem na životní prostøedí a zdraví
a bezpeènost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku
ke zpracovateli. Pøi tomto vzorkování bylo napøíklad v dodávce 50 lednic z 3. listopadu 2014
objeveno devět nekompletních zaøízení. Šesti
lednicím někdo odstøihl kompresor, jedna měla
ulomená dvíøka, zbylé dvě vykazovaly rùzná
dalí pokození.

Nekompletnost se musí snížit

Prùměrná nekompletnost se ale dlouhodobě
pohybuje dokonce mezi 25  30 %. Cílem

ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat.
Právě proto poskytuje obcím finanèní prostøedky
napomáhající k lepímu zabezpeèení sběrných
míst proti zlodějùm.
Zákon v tomto směru hovoøí jasně:
Nekompletním elektrozaøízením se rozumí
elektrozaøízení bez technologických èástí, které
jsou podstatné pro jeho klasifikaci. Toto ustanovení ELEKTROWIN upøesnil schématem nekompletnosti dodaným na vechna smluvní místa, ze
kterého je patrné, o které èásti se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i
elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj
do pøedání zpracovateli nesmí být elektrozaøízení nebo elektroodpad pøedmětem úpravy, využití
nebo odstranění.
Jen tak mùže fungovat zpětný odběr a recyklace
hrazený výrobci spotøebièù prostøednictvím
kolektivních systémù. Pokud se totiž ze spotøebièe stane neodborným rozebráním odpad, musí
se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás
vechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V měsíci květnu 2015 oslaví své životní jubileum
paní Myková Miroslava 85 let
pan Granatier Josef 70 let,
pan Dybal Josef 70 let.
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví,
hodně těstí a spokojenosti.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ květen 2015
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inzerce
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informace ze základní a mateøské koly

Sběr starého papíru

ZŠ a MŠ Albrechtièky poøádá jako každoroèně SBÌR STARÉHO PAPÍRU.
Letoní sběr proběhne ve ètvrtek 4. 6. 2015 od 14 do 17 hod. u koly
Papír nemusí být svázaný ani tøíděný.

Zápis do MŠ Albrechtièky
Ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtièky oznamuje, že zápis dětí do Mateøské koly
Albrechtièky pro kolní rok 2015/2016 proběhne ve ètvrtek 21. 5. 2015 v době od 8
do 16 hod. v budově MŠ. Rodný list dítěte s sebou.
V rámci Dne otevøených dveøí se mùžete seznámit s provozem, pedagogickou prací i
budovou MŠ.

Školní akademie
ZŠ a MŠ Albrechtièky zve u pøíležitosti Dne matek irokou veøejnost v neděli 17. 5.
2015 ve 14 hod. do Kulturního domu v Albrechtièkách na slavnostní kolní akademii.
Vystoupí žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ. Souèástí bude i výstava výtvarných a rukodělných prací
dětí.

informace z kultury a sportu
Kotování pálenek 2015
Dne 24. 4. 2015 se uskuteènilo vyhodnocení místního kola
Pooderského kotování domácích pálenek.
Výsledky jednotlivých kategorií místního kola:

Jablkovice  Ing. Ján Kalocsányi, (è.p. 127)
Slivovice  Arnot Šajtar, (è.p. 110)
Hrukovice  Arnot Šajtar, (è.p. 110)
Vzorky těchto pěstitelù nás budou reprezentovat na
Pooderském kotování v Bartoovicích v sobotu
16. května 2015 v rámci Otevírání Poodøí, které se bude
konat v areálu zámku a zámeckého parku
v Bartoovicích.
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ květen 2015

Ilustrační foto
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informace z kultury a sportu

DÌTSKÝ KLUBÍK CVRČCI

Klubík poběží do èervna 2015, kdy se na prázdniny rozlouèíme a budeme doufat, že od záøí se
setkáme zase. Pokud by se maminky (s dětmi do

KUTÁLÍ SE ZE DVORA,
TAKHLE VELKÁ BRAMBORA.
NEVIDÌLA, NESLYŠELA,
E NA NÍ PADÁ ZÁVORA.
KAM KOUKÁŠ TY ZÁVORO ?
NA TEBE TY BRAMBORO.
KDYBY TUDY PROJEL VLAK,
BYL BY Z TEBE BRAMBORÁK.
Tak nejen tuto, ale mnoho dalích veselých
øíkadel, pohybových cvièení a písnièek, se uèí
děti v doprovodu maminek (na mateøské dovolené) v DÌTSKÉM KLUBÍKU CVRČCI, který zaèal
fungovat letos v bøeznu. Máme za sebou několik
zkuebních setkání a zatím si pěkně, v poètu 9
maminek a jejich cvrèkù, spoleèně notujeme.
Setkáváme se každé úterý v 9.30 hodin v CVČ,
na hodinku plnou zábavy. Děti jsou moc ikovné
a pohodové maminky zvládají ve s úsměvem.

tøí let) chtěly za námi kouknout nebo se pøipojit,
jsou srdeèně vítány.
Budeme se těit.
Vedoucí KLUBÍKU: Lada Sklenáková
a Lucie Cuperová

POZVÁNKY
Tělocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá Pøátelské posezení pro ženy v pátek 15.
května 2015 v 17 hodin v malém sále sokolovny
Zároveň vechny zveme na prodejní výstavku bižuterie YVON Obèerstvení zajitěno: kávièka,
zákusek, víneèko
Srdeèně zvou poøadatelé!

II.liga mužù v národní házené - rozlosování jaro 2015
DATUM
17.5.2015
24.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
13.6.2015
14.6.2015

ČAS
11:00
14:00
15:30
10:30
14:00
16:00
10:00

DOMÁCÍ
Vítkovice
Albrechtièky
Ostopovice
Humpolec
Albrechtièky
Veselí
MS Brno

INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ květen 2015

HOSTÉ
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky
Albrechtièky
Kokory
Albrechtièky
Albrechtièky

‐6‐



informace z kultury a sportu

POZVÁNKY
Národní házená - mladí žáci - rozlosování jaro 2015
DATUM
10.5.2015
17.5.2015
23.5.2015
31.5.2015
6.6.2015
7.6.2015
13.6.2015
14.6.2015

ČAS
10:00
14:30
13:00
10:30
10:00
15:30
12:45
10:00

DOMÁCÍ
Albrechtièky
Osek n/B.
Studénka
Rokytnice
Albrechtièky
Albrechtièky
Stará Ves
Albrechtièky

HOSTÉ
Rokytnice
Albrechtièky
Albrechtièky
Albrechtièky
Svinov
Chropyně
Albrechtièky
Studénka

informace z historie Albrechtièek
70 let od konce 2. světové války, èást 2.

Podpisová akce
Po německém záboru zorganizovala manželka
uèitele z Petøvaldu podpisovou akci za vynětí
obcí Petøvald, Petøvaldík a Albrechtièky z
Německé øíe a pøipojení k ČSR. Úèastnili se jí i
obèané Albrechtièek. Petice pochopitelně nebyla
vyslyena.

Pøechovávání zbraní
TJ Sokol ukrývala po celou dobu války zbraně
(což se samozøejmě nesmělo).  Vojenské
puky, se kterými konány byly hlídky, odvezli
Štěpán Vykovský mladí a Bohuslav Šajtar è.
40 k zahradníkovi Štěpánu Barvíkovi a tam je
zakopali do kompostu. Pak odjeli pryè do zbytku
republiky (tj. do tzv. Druhé republiky). Nikdo
nevěděl o tom, až teprve po 3 týdnech vrátil se
Štěpán Vykovský domù a svěøil se s tím svému
otci. Ten pak uvědomil o tom br. starostu, což
zùstalo mezi nimi v tajnosti až do osvobození.
Jetě pøed osvobozením byly vytáhnuty, oèitěny, opraveny a použity ke službě národní stráže.

Odstranění orientaèní tabule
Na poèátku okupace se ztratila německá orientaèní tabule s německým nápisem Klein
Olbersdorf. Za to byli na 3 týdny uvězněni Josef
Šrámek, Čestmír Bajnar a Karel Jalùvka. Když se
tabule znovu objevila (byla celou dobu zakopána
na poli), byli mladíci proputěni.

Heydrichiáda v Albrechtièkách
Jak veobecně známo, po atentátu na protektora
Heydricha byl rozpoután na celém území bývalé
ČSR teror  tzv. heydrichiáda. Z Albrechtièek
se na èernou listinu, kterou vydala bartoovická NSDAP, dostalo 8 èinovníkù Sokola. Udání
bylo posláno na NSDAP do Nového Jièína. Jak

Odpor, odboj během okupace
Během okupace docházelo k některým formám
odporu proti okupaci a několik obèanù se zapojilo i do domácího a zahranièního odboje, někteøí
byli pronásledováni nacistickým režimem.
Pøipomeňme krátce některé z těchto událostí.

pokraèování na straně 8
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ květen 2015
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informace z historie Albrechtièek
píe obecní kronika, nakonec se nikomu nic
nestalo: Kdo je zachránil pøed odvleèením do
koncentraèního tábora, není urèitě známo. Snad
tehdejí starosta obce Konrad Herrmann, jenž
nebyl zuøivým nacistou a hleděl èeským lidem
vyjíti vstøíc maje za ženu Čeku. Na starostovi v
Reichu mnoho záleželo  na jeho dobrozdání.
Pøechovávání zajatcù a partyzánù
Vilém Šmydke pøechovával po dobu 3 měsícù (!)
ve svém domě è. p. 106 ètyøi uprchlé sovětské
zajatce. Dnes zde bydlí paní Marie Staňková,
která v době osvobození měla 14 let. Na dobu
osvobození vzpomíná jako na dobu velkého
strachu. Když se blížil konec války, vybrali si totiž
jejich stavení jako sídlo také vojáci německé
armády. A tak zatímco se v úkrytu ve stodole
ukrývali rudoarmějci, nad nimi se pøipravovali k
boji vojáci wehrmachtu. Více o tomto pøíběhu se
dozvíme v některém z dalích èísel informátoru.
Podobně také Jaroslav Vykovský poskytoval
úkryt partyzánùm a byl ve spojení s vedoucími
pøedstaviteli tohoto hnutí. Těm pomáhal také
Alois Minstr. Literatura zmiňuje, že tzv.
Štrambertí partyzáni měli v Albrechtièkách a
Hartech podporovatelù mnohem více.
Nacistická perzekuce proti obèanùm nebo
rodákùm Albrechtièek
Gestapem byl zatèen a později vězněn v koncentraèním táboøe pro ilegální èinnost (na základě
udání) Frantiek Cirek. Útrapy pøeèkal a po válce
se s podlomeným zdravím vrátil domù. Popraveni
v koncentraèních táborech byli albrechtiètí
rodáci Rudolf Tomáek, Štěpán Huvar a Josef
Šajtar (bydleli v té době již mimo obec). Pro výrok
proti režimu byl zatèen a vězněn 3 týdny v NJ
Bronislav Kovalèík.

Úèastník zahranièního odboje
Do zahranièního odboje se zapojil Alois Šurga,
obèan z Albrechtièek. Pøeel ilegálně hranice do
Polska, odtud se dostal do SSSR, kde byl po
mnoho měsícù internován v táborech (SSSR byl
na poèátku války jetě spojencem Německa!). Ze
SSSR se dostal pøes Bulharsko do Severní Afriky,
kde se zapojil do bojù, mj. i o Tobruk, kde byl
zraněn pøi jednom z náletù.
Osvobození Albrechtièek
Na jaøe roku 1945 zøídili Němci mezi Monovem
a Albrechtièkami letitě. Obèané rádi nebyli jednak vrostlo nebezpeèí náletù a jednak vznikla
hospodáøská koda  nemohly být obdělávány
polnosti o rozloze 67 ha.
Osvobození pøedcházela v dubnu prùzkumná
letecká èinnost sovětského letectva. S blížící se
frontou se stupňoval poèet pøeletù a na vesnici
zaèaly dopadat letecké zápalné a tøítivé pumy.
Jedna z nich dopadla mezi sokolovnu a è. p. 100.
Kromě pøísluníkù německé armády se postavily
proti posupující Rudé armádě také jednotky
domobrany (Volkssturm), které dělaly narychlo
zákopy a zátarasy na cestách. Německé jednotky používaly pro krytí ústupu puek, kulometù a
zápalných granátù. Rudá armáda byla ozbrojena
samopaly, děly, tanky, katuemi a minomety. Na
postupu pomáhalo také sovětské letectvo.
Téměø vechny obce v okrese NJ na pravém
bøehu Odry osvobodily jednotky Rudé armády,
které po obchvatu a osvobození Ostravy postupovaly na jih. 2. května dokonèily osvobození
Jistebníka, zahájily odtud ihned postup na
Koatku, ležící na pravém bøehu Odry. Zde
zlikvidovaly nacistickou obranu a jetě téhož dne
osvobodily Koatku a zaútoèily na Petøvaldík a
Petøvald. Tím se jednotky dostaly do týlu
pokraèování na straně 9
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informace z historie Albrechtièek
Němcùm ve Staré Vsi nad Ondøejnicí, odkud ti
museli ve veèerních hodinách 3. května ustoupit.
Z petøvaldíku, který byl osvobozen ve veèerních
hodinách 2. května, postupovaly jednotky RA na
Albrechtièky a Harty. Albrechtièky byly osvobozeny v poledních hodinách 3. května. U
Albrechtièek se pokoueli Němci o obranu na linii
bývalé železnièní trati Studénka-Štramberk v
lese Obora, aby tam udrželi køižovatku silnic v
osadě Nová Horka na Bartoovice a Pøíbor.
Dokonce se na zmíněné linii pokoueli o protiútok, který vak byl odražen a osada Nová Horka
byla k veèeru osvobozena. Dalích osvobozovacích bojù se zúèastnili také albrechtiètí obèané,
kteøí použili puek uschovaných TJ Sokol.
Pøi osvobozování Albrechtièek padlo 19 pøísluníkù Rudé armády vèetně jednoho dùstojníka.
Byli pohøbeni v Albrechtièkách a později exhumováni a odvezeni na ústøední høbitov ve Frýdku.
Německých vojákù padlo asi sedm a byli pohøbeni ve spoleèném hrobě. Obětí mezi obyvatelstvem nebyly.
Za bojù byly úmyslně vypáleny dvě stodoly
(Felixe Huvara è.57 a Aloise Šajtara è. 74) a dùm
Antonína Kotka (è. 79), lehce pokozených
domù bylo dvacet. Dělostøeleckým zásahem byla
pokozena věž kostela. Němeètí vojáci zapálili na
ústupu také sokolovnu  tu zachránilo 5 obèanù
vèasným zásahem bez ohledu na stále probíhající boje. Kronika uvádí i jejich jména, byli to obyvatelé è. p. 207 Zdeňka a Josef Monsportovi, Josef
Vágner, Josef a Rùžena Šrámkovi.
Po odchodu frontového vojska pøily dalí oddíly,
které se ubytovaly v naí obci. Šestnáct dùstojníkù se ubytovalo na è. p. 53  v bytě správce
koly. Za zmínku stojí také fakt, že kola byla
uzavøena od poloviny bøezna až do èervna.
Nejprve ji obsadili Němci, Italové a Rusíni v

souvislosti se stavbou letitě, později Rudá
armáda a nakonec zde byl zøízen vojenský
lazaret. Vojsko bylo ubytováno také v soukromých bytech.
Tolik pøipomenutí květnových událostí starých
70 let na základě literatury a některých kronik.
Tématu se budeme věnovat i v dalích èíslech
informátoru. v pøítím se podíváme na to, jak
konec války zachytil P. Vilém Zátopek ve farní
kronice a v těch následujících bychom vám rádi
pøedstavili některé vzpomínky pamětníkù.
Patøíte-li mezi pamětníky a máte chu se do
tohoto projektu zapojit, kontaktuje, prosím,
redakci (informator@albrechticky.cz) nebo
obecní úøad.
Milan Myka, kronikáø
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Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
Mobil: 604 675 100; e-mail: bartos36@seznam.cz
 Stavba rodinných domů
 Zateplení fasád
 Kompletní opravy starších objektů
 Kompletní rekonstrukce koupelny
 Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
 sádrokartonářské práce
 Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
 Pronájem trubkového lešení
INFORMÁTOR ‐ zpravodaj obce ALBRECHTIČKY ‐ květen 2015
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informace ze světa humoru

Vtipy z období 2. světové války
1. Zprávy vrchního velitelství o dobývání
Stalingradu:
Pondělí: Dobyli jsme pøedsíně
Úterý: Obsadili jsme kuchyň
Støeda: Nae stateèná vojska dobyla ložnice
Čtvrtek: Prudkým protiútokem jsme se zmocnili
spíže
Pátek: Mocným náporem jsme vnikli do
koupelny. Budou-li boje takto pokraèovat, jsme
do neděle v hajzlu.
2. Víte, kdy bude na světě klid? Až vdova
po Frankovi dostane na Mussoliniho pohøbu
telegram o Hitlerově smrti.
3. Víte, že je Evropa v jiném stavu?Jak to?No,
bude mít malý Německo.
4. Hitler chtěl od Tisa (slovenský prezident)
pùjèit nějaké tanky.Staèí ti jeden? povídá
Tiso.Dělá si legraci, jeden tank?No, tak teda
dva by staèily?Na takovou válku dva tanky? To
ses zbláznil?Tak ti teda mám pùjèit vecky
tøi?

5. Partyzáni chytnou Němce a zaènou si je
zapisovat. Kak tibja zavut? Was? Hmm,
tibja zavut Was. Otoèí se ke druhýmu: I kak
zavut tibja? Was? Oooo, bratja Wasovci. I
kak zavut tibja? otoèí se k dalímu. Was?
Partyzán se natve a jednu mu vrazí. Němec se
chytne za bradu a zakňourá:Warum? No
vidí, mě neoblafne, píu si Warum.
6. Antek a Fantek vedou v hospodě silácké
øeèi: Ty, Fantek, kdyby tu teï vlezl Němec, já
bych mu dal! Já bysem ho tak dobil, že by letěl až
kajsi zpátky ku Berlinu! Fantek se nenechá
zahanbit: Antek, já by sem mu tež dal! Tak by
sem ho domordoval, že by ho ani jeho muti
nepoznala! V tom veel do enku Němec.
Antek a Fantek støelhbitě vletěli pod stùl a
zakrývají se ubrusem. Antek eptá: Ty, Fantek,
co to tu tak smrdí? Ty ses posral! Ja, ja, ale to
já ne ze strachu, to já od zlosti!
7. Hitler stojí pøed svým obrazem na zdi a ptá se:
Jak to s náma asi dopadne?
A obraz odpoví: Jednodue, mě sundají a tebe
pověsí.

Murphyho zákony§ - Moderní murphologie

Pravidlo neúspěchu: - Nepovede-li se vám něco hned na poprvé, zniète vechny dùkazy, že jste
se o to pokoueli.
Zákon závad: - Mějte ztrpení, vada zmizí sama od sebe. Doplněk: - po té co napáchá co největí kody.
Dodatek: A jestli to stálo za to, zakrátko se zase objeví.
Zákon materiálu: - e se celý svět sestává z hliníku, železa a umělé hmoty, zjistíte ve chvíli, kdy
potøebujete něco zaklepat na døevo.
Zákon zachování píny: - Aby bylo možné něco vyèistit, musí se něco jiného upinit.
Doplněk: - Je ovem také možné upinit úplně vechno a nevyèistit vùbec nic.
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55 Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Čegan, Renáta Drdová, Lada Sklenáková,
Eva Tripská a Radomír Volek  Grafická úprava: Radomír Volek  Email:
informator@albrechticky.cz, tel.:734 860 541 Informátor obce je evidován na MK, ev. è. MK ČR E
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