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informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci lednu
Váení spoluobèané,
a se dostane tento informátor do vaich domácností, bude u konce masopustní veselí, skonèí
plesová sezóna v Albrechtièkách a budeme se
pøipravovat na pøíchod jara. Chtìl bych touto
cestou podìkovat vem, kdo se na poøádání
plesù v obci podílejí a podìkovat také vem
sponzorùm, kteøí svými dary do tomboly podpoøili obecní ples.
»«
S pøíchodem jara, bez ohledu na získání dotace z
Moravskoslezského kraje, bude zahájena stavební akce Chodník u komunikace III/46431 
LOKALITA 2. Vybudováním tohoto chodníku
budou alespoò èásteènì vyøeeny dva nebezpeèné úseky komunikace pro vechny úèastníky
silnièního provozu. Dalí informace o zahájení
této stavby, která doèasnì omezí provoz na
silnici III. tøídy, pøineseme v pøítím informátoru,
kdy u bude vybrána dodavatelská firma.
»«

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

Pøipravujeme stavební dokumentaci na opravu
schoditì ke høbitovu a kostelu, které je ji ve
velmi patném stavu. Na opravu podáme ádost
o dotaci v rámci programu rozvoje venkova
ministerstva zemìdìlství s tím, e by se oprava
provedla jetì v letoním roce.
»«
V návaznosti na pøípadnì získané dotace budou
zahajovány dalí pøipravené akce týkající se
údrby a oprav majetku obce. Pøipravuje se
dokumentace na opravy opevnìní mostních
konstrukcí, oprava schoditì na Zradcov a dalí
drobné stavební akce.
»«
V souèasné dobì bude zastupitelstvo zvaovat
pøípadné dalí projekty, které by mohly být
financovány z dotaèních prostøedkù evropské
unie. Nicménì zkuenost z minulého programového období nám øíká, e je úèelné ádat o
dotace na investice a údrbu majetku, které obec
potøebuje a nevytváøet úèelové projekty vedoucí
k získání dotace.
»«
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Z jednání zastupitelstva obce
V mìsíci prosinci zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo:

zámìr nabytí pozemkù v k.ú. Albrechtièky
parc.è. 542/16, 542/10, 542/11, 542/12,
542/13, 542/14, 542/15 a 542/2 nacházejících
se pod místní komunikací (od firmy MIRAMO po
køiovatku na Petøvaldík)
zámìr nabytí èásti pozemku v k.ú.
Albrechtièky parc.è. 285/5 o výmìøe cca 180
m2 (pozemky v areálu mechanizaèního støediska)
zámìr nabytí èásti pozemku v k.ú.
Albrechtièky parc.è. 56/1 (pod kaplièkou u
obecního úøadu) a pøípadnou smìnu s pozemkem parc.è. 56/4
zøízení pøíspìvkové organizace Kulturní a
sportovní centrum Albrechtièky a souèasnì
schvaluje její zøizovací listinu v pøedloeném
znìní
rozpoèet obce na rok 2016 dle tabulkové
èásti materiálu Návrh rozpoètu v èlenìní
rozpoètu podle paragrafu jako závazného ukazatele, pøíjmy ve výi 8.720.000,- Kè, výdaje ve
výi 8.208 000,- Kè, financování ve výdajích ve
výi 512.000,- Kè

V mìsíci lednu zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

zadání Územního plánu Albrechtièky,
které je obsahem pøílohy è. 1 pøedloeného
materiálu a vzalo na vìdomí zprávu o veøejnoprávním projednání návrhu zadání Územního
plánu Albrechtièky s dotèenými orgány, sousedními obcemi, krajským úøadem a s veøejností.
podání ádostí o dotace do programù
vyhláených Ministerstvem pro místní rozvoj na
zpracování územního plánu a na obnovu místních komunikací.
podání ádosti o dotaci do programu

obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje na
projekt Chodník u komunikace III/46431 
LOKALITA 2.
odkoupení pozemku parc.è. 670 (døíve
parc.è.st.218) o výmìøe 110 m2 od spoleènosti
MORAVAN a.s. za sjednanou cenu 6.000,- Kè.
odkoupení pøístøeku nacházejícího se na
pozemcích p.è. 670 a p.è. 260/2 od spoleènosti
MORAVAN a.s. za sjednanou cenu 69.000,- Kè +
DPH.
rozpoètové opatøení è. 1/2016
zámìr nabytí pozemkù v k.ú. Albrechtièky
parc.è. 539/4, 539/8 a 542/16 nacházejících
se pod místními komunikacemi a jejich pøevod
od Státního pozemkového úøadu na Obec
Albrechtièky.
odkoupení vrtané studny nacházející se
na pozemku ve vlastnictví obce p.è. 260/6 v k.ú.
Albrechtièky vèetnì technického vybavení
umístìného v budovì na pozemku parc.è.st. 219
a rozvodù vodovodu k odbìrným místùm za cenu
30.000,- Kè + DPH.
uzavøení Dohody o narovnání ke Smlouvì
o poskytnutí dotace z rozpoètu
Moravskoslezského kraje è. 02957/2013/RRC,
její pøedmìtem je prodlouení lhùty pro ukonèení projektu a zmìna období uznatelnosti
nákladù.
vzalo na vìdomí informaci o stanovení
ceny stoèného pro rok 2016 dle Finanèní analýzy a podmínek OPP ve výi 31,58 Kè/m3 +
DPH 15%, tj. 36,32 Kè/m3vèetnì DPH 15%.
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Vítání obèánkù v roce 2016

Kulturní komise a Obec Albrechtièky, poøádá v
bøeznu Vítání obèánkù. Slavnostní obøad, pøi
kterém jsou novì narozené dìti pøivítané mezi
obèany obce, se bude konat v nedìli 20. bøezna
2016. Dìti obdrí upomínkový list a malý dárek.
V souladu s ustanovením zákona è.101/2000
Sb. o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjích

pøedpisù ádáme rodièe, kteøí mají zájem se se
svým dítìtem akce zúèastnit o vyplnìní formuláøe na obecním úøadì do 5.3.2016. Formuláø si
pøípadnì mùete stáhnout na internetových
stránkách obce: www.albrechticky.cz/zpravodaj
Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt alespoò
1 rodièe v obci a vìk dítìte do 1 roku.

Evidence obyvatel
K 1.1.2016 je v naí obci evidováno 684 obyvatel.
Dospìlí ........................................................ 579
mui .................................................282
eny ...................................................297
Dìti do 18 let .................................................105
chlapci .....................................................54
dívky ........................................................ 51
dìti do 3 let ......................................... 21
dìti od 3 do 15 let ............................... 70
dìti od 15 do 18 let ..............................14

Prùmìrný vìk obyvatel Albrechtièek je 42,98 let.
K trvalému pobytu se pøihlásilo 10 a odhlásilo 20
obyvatel.
V roce 2015 jsme se rozlouèili s 6 spoluobèany.
V roce 2015 se narodily matkám s trvalým
pobytem v naí obci 4 dìti:
Daniel Horáèek,
Oskar Song Lutz,
Adina ajtarová,
Michaela Volková.

Zmìna odjezdu autobusu
ARRIVA MORAVA a.s. oznamuje, e na ádost
obce Albrechtièky dochází k posunu doby odjezdu ranního autobusu linky 880642 KopøivnicePøíbor-Studénka. Odjezd autobusu bude ze

ODISka
Ukonèení prodeje papírových dlouhodobých èasových jízdenek

Dne 29. 2. 2016 bude ukonèen prodej kuponù k
papírovým prùkazùm ODIS.
Od 1. 3. 2016 si budete moci dlouhodobé èasové
jízdné zakoupit pouze na bezkontaktní èipovou
kartu ODISka (pøípadnì na pùvodní karty dopravcù s omezením).
ODISku si mùete poøídit u jednoho z vydavatelù,
kterými jsou dopravci: ARRIVA MORAVA a.s. 

zastávky Albrechtièky, Jednota v 6:30 hod. a
pøíjezd na zastávku Studénka, el.st. bude v 6:40
hod..
Zmìna platí od 28.2.2016 do 10.12.2016.
kontaktní místa nebo e-shop, ÈSAD Frýdek
Místek a.s., ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná
a.s., ÈSAD Vsetín a.s.  kontaktní místa nebo eshop, Dopravní podnik Ostrava a.s.  kontaktní
místa nebo e-shop, Mìstský dopravní podnik
Opava, a.s., Osoblaská dopravní spoleènost,
s.r.o., TQM  holding s.r.o.
Více informací o ODISce, vèetnì odkazù na eshopy dopravcù, naleznete na webových stránkách www.odiska.cz.
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Tøíkrálová sbírka 2016
14. ledna skonèil dalí roèník Tøíkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích, do
ulic vylo 106 skupinek koledníkù.
obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartoovice
Bravantice
Vykovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtièky
Stará Ves n.Ondøejnicí,Koatka
Pustìjov
Monov
Kateøinice
Petøvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

Poèet pokladnièek
11
17
2
6
4
1
1
5
1
15
6
12
5
5
2
9
2
2
106

Výtìek Sbírky bude pouit na podporu provozu
charitní peèovatelské sluby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtièkách, Bartoovicích,
Pustìjovì. Dále na zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek do pùjèovny.
Èást výtìku - maximálnì 15% z vybraných
penìz v dané obci pouijeme na finanèní podporu
volnoèasových aktivit dìtí ze sociálnì slabých
rodin (lyaøský kurz, kolní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanèní pøíspìvek ve výi max.
500,-Kè na dítì bude vyplacen pøímo subjektu,
který aktivitu organizuje. ádost si mùete

Sbírka 2015
64 815
85 114
6 206
29 822
11 936
10 205
1 795
28 100
6 018
87 235
23 629
86 596
27 846
12 008
15 309
48 142
18 271
563 047

Sbírka 2016
71 078
86 647
6 246
30 430
13 054
9 855
1 800
33 810
6 799
83 863
24 321
86 604
30 506
12 708
15 918
54 217
21 972
5 333
595 161 Kè

vyzvednout od 1. 3. 2015 pøímo v Charitì ve
Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných penìz bude pouita na celostátní projekty a zahranièní pomoc.
Dìkujeme vem vedoucím skupinek i koledníkùm, kteøí svùj volný èas darovali potøebným.
Dìkujeme Vám vem, kteøí jste pøispìli.
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Pota PARTNER v Albrechtièkách

Od 1. dubna 2016 dojde v Albrechtièkách ke
zmìnì stávající obsluhy v oblasti potovních
slueb. Od uvedeného dne budou potovní
sluby provozovány v zrekonstruované prodejnì
COOP, na adrese Albrechtièky 231, kde vznikne
tzv. pota Partner.
Na potì PARTNER mohou zákazníci podat i
vyzvednout listovní a balíkové zásilky, odeslat èi
si nechat vyplatit potovní poukázky. Pota
Partner vyøizuje výplatu dùchodù i pøíjem reklamací, zajiuje i prodej potovních cenin a vybrané sluby Potovní spoøitelny vèetnì operací
prostøednictvím platebních karet.

Nový zpùsob obsluhy potovních slueb se
nedotkne doruèování zásilek. To i nadále bude
probíhat souèasným zpùsobem s tím, e v pøípadì nezastiení adresáta, budou zásilky uloeny k
v y z v e d n u t í p r á v ì n a p o  t ì P a r t n e r.
Potu Partner mùete navtívit od pondìlí do
pátku bìhem provozních hodin od 6,30  12,00
hodin a v odpoledních hodinách od 14,00 
17,00 hodin, v sobotu od 7,00 do 10,00 hodin.
Pøípadné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním èísle 556 771 072.

informace ze základní a mateøské koly

NOVÝ PROJEKT V M - Jazykové hrátky se zvíøátky
S tímto projektem jsme letos opìt uspìli v rozvojovém programu na Podporu logopedické prevence v pøedkolním vzdìlávání v roce 2016.
Projekt Jazykové hrátky se zvíøátky se zamìøuje
na zvýení kvality stávající logopedické péèe.
Celý projekt poèítá s intenzívní úèastí rodièù na
logopedické prevenci. Moderní logopedické
pomùcky pomohou zkvalitnit logopedické
pùsobení v M. Zapojením do aktivit logopedické
terapie a prevence v prùbìhu roku, rodièe pøispìjí k rozvoji komunikace u svých dìtí.
Souèástí projektu je vybavení herny M - metodickými a didaktickými pomùckami pro logopedickou prevenci a zavedení tzv. kníky povídalky
pro kadé dítì.

Kníka povídalka bude obsahovat rùzné logopedické úkoly pro práci doma. Úkoly budou rozdány
dìtem a jejich rodièùm ve 14 denním intervalu.
Vdy po splnìní budou odevzdány uèitelce M,
která je zaloí do kníky, se kterou dìti budou
dále v logopedických chvilkách pracovat.
Logopedické úkoly se budou zamìøovat na
dechové, fonaèní, artikulaèní cvièení, uvolòování
mluvidel, procvièení mimických svalù, rozvoj
vech jazykových rovin (morfologickosyntaktická, lexikálnì-sémantická, fonetickofonologická, pragmatická rovina), jemnou motoriku a grafomotoriky, na zrakové a sluchové
vnímání, na fonematický sluch, pravolevou a
èasoprostorovou orientaci.
Souèástí projektu 2016 budou akce:
pokraèování na stranì 6
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NOVÝ PROJEKT V M - Jazykové hrátky se zvíøátky
- Dramatizace pohádek pro dìti ze Z v prostorách M.
- Èarovné dopoledne v M v kostýmech
- Slavnostní kolní akademie
- Maminko, tatínku, pojï si se mnou hrát 
logopedické odpoledne s rodièi v M.
- Oslava Den obce - veøejné vystoupení dìtí
na høiti
- Babièko, dìdeèku pojï do kolky na pohádku
 logopedické dopoledne v M.
- Myka s abkou jdou na logopedickou procházku  logopedické dopoledne v M v kostý-

mech
- Vánoèní besídka pro rodièe a prarodièe v M
- Výstavka kníek povídalek v M v rámci
vánoèního vystoupení  dìti se pochlubí svými
logopedickými kníkami pøed veøejností, rodièe
a prarodièe se mohou podívat na práci svých i
druhých dìtí.
zpracovala:
Mgr. Jana Onheiserová, logoped

informace z obce
25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí
Èas kvapí a od
zø ízení CHKO
Poodøí ubìhne
v kvìtnu ji
dvacet pìt let.
Rádi bychom
Vám proto
prostøednictvím
zpravodaje
nabídli pár
informací o území, které máte za humny.
Krajina v Poodøí je souèástí Vaeho domova a
vìøíme, e byste uvítali monost dozvìdìt se o ní
trochu více.
Èím zaèít? Snad nejvhodnìjí by bylo znakem
CHKO Poodøí, který území ve zkratce charakterizuje. Moná si jetì vzpomenete na lutý kvìt
stulíku, ten byl ve znaku døíve. V souèasném
znaku CHKO Poodøí se nachází dravec  moták
pochop, typický obyvatel rákosin. Moták krouí
nad loukami, kterými protéká meandrující Odra.

Skuteèná krajina Poodøí je samozøejmì mnohem
rùznorodìjí  do znaku se nedostaly rybnièní
soustavy, luní lesy, mokøady a zástavba obcí na
okrajích øíèní nivy.
Za nimi si musíme vyrazit pìky nebo na kole.
Pøed vycházkou je jistì vhodné si udìlat domácí
pøípravu. Kde pro ni najdeme informace?
Internet nabízí tøi hlavní adresy: http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/  zde
jsou shromádìny souhrnné informace,
Facebook 
https://cscz.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodr
i , který se vìnuje vlastivìdným tématùm.
Tolik na úvod pro tentokrát, a protoe jsme stále
jetì na zaèátku roku, dovolte, abychom Vám
popøáli jeho pøíjemné proití.
Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí
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Ukonèení èinnosti spolku Methodìj
Úpadek spolku pøiel jetì pøed 1. svìtovou
válkou a souvisel se vznikem a rozvojem TJ
Sokol. Pøipomeòme, e poèátky TJ Sokol v
Albrechtièkách sahají do roku 1909, kdy se tøi
mladíci pøihlásili do novì zaloené Jednoty Sokol
ve Studénce. Jak psáno v obecní kronice, chlapci
chodili cvièit nejprve do Sokola do Studénky a
trénovali také na zahradì u è. p. 88. Kdy se
jejich øady rozrostly zvlátì z øad Èten. pìv.
spolku Methodìj, zaloili v øíjnu roku 1909 odbor.
Mezi zakládajícími tøemi èleny byli i èlenové
Ètenáøsko  pìveckého spolku Methodìj
Ferdinand Havránek a Bedøich Tománek. Zvlátì
Ferdinand Havránek vystupoval v ètenáøském
spolku jako aktivní èlen a nìjakou dobu zastával
také funkci místopøedsedy spolku. Bìhem dvou
let se øady Sokola rozrostly natolik, e bylo
mono zaloit samostatnou jednotu v
Albrechtièkách. To bylo v roce 1911.
Zaloení Sokola dalo impuls pro dalí èinnost, ale
zároveò znamenalo i poèátek úpadku èinnosti
Ètenáøsko  pìveckého spolku. V roce 1912
spolek poøádal pouze tradièní Sylvestrovskou
zábavu a v dalích letech se a na výjimky (2

divadelní pøedstavení) omezila èinnost spolku
pouze na hrazení pøedplatného nìkterých novin.
Nelze to vak vnímat jako úpadek spolkové
èinnosti, spíe lo o pøenesení aktivity do TJ
Sokol:
Pokud se týèe dopisu Sokola, jím se ádá o
zapùjèení jevitì místnímu odboru jednomyslnì
usneseno jevitì zapùjèiti s tou podmínkou, e
p o l ov i n a v ý t ì  k u p ø i p a d n e p o k l a d n ì
ètenáøského spolku a to hlavnì z toho dùvodu, e
témìø vichni èlenové Sokola jsou zároveò èleny
èten. pìv. spolku. Výtìek zase divadla
ètenáøského spolku má býti podobnì s odborem
Sokola rozdìlen.
Dokládá to i výroèní zpráva spolku z roku 1913:
 V dalí své èinnosti podporoval spolek snahy
tìlocvièné jednoty Sokol a odboru Národní
jednoty, jim spolek dal k disposici svou
knihovnu a jevitì. Ji v lednu 1914, tedy jetì
pøed vypuknutím 1. svìtové války, se objevil
první návrh na rozejití spolku. Tehdy se jetì
vìtina hlasù vyslovila pro zachování. S
pøíchodem války ale nastal spoleèenský útlum a
odchod mnohých èlenù na frontu. V roce 1916

Døevìná tabule s jetì patrným nápisem odkazujícím na knihovnu ètenáøského spolku. Tato tabule pøeèkala celé
neklidné 20. století na pùdì rodinného domku è. p. 87 (bývalé holièství). Za objevení a uchování dìkuji paní
Jaroslavì Seltenreichové a její rodinì.
pokraèování na stranì 8
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se v zápise uvádí, e z 26 èlenù spolku bylo na
vojnì 16, mezi nimi i pøedseda Arnot mydke
a místopøedseda Ferdinand Havránek.
V roce 1918 si Frantiek Hradil na valné
hromadì, které se úèastnilo 10 èlenù spolkù,
vzpomínal:  hrozných událostí váleèných,
které omezují kulturní ivot ve vech spolcích,
jejich èlenové byli povoláni k vojsku. Vlastní
èinnost ve spolku nebyla ádná. Vechna
èinnost byla soustøedìna v tìlocvièné jednotì
Sokol. 
Ani po válce se èinnost spolku nepodaøilo
vzkøísit a tak byl zbylými 9 èleny odhlasován v
roce 1919 její zánik. Slova jejího pøedsedy
situaci popsala více, ne realisticky: Vechno
smìøuje k tomu, by spolek ustoupil nové dobì,

novým spolkùm v obci zaloeným. Majetek byl
rozdìlen mezi místní odbor Národní jednoty a Tj
Sokol.
Zásluhou Ètenáøsko  pìveckého spolku
Methodìj se jetì pøed I. svìtovou válkou
rozvinula v Albrechtièkách bohatá spoleèenská
aktivita a snad i vlivem sporù vznikly spolky,
které bìhem I. republiky podstatnì ovlivòovaly
spoleèenský ivot v obci  Sokol a Orel. Ve
dvacátých a tøicátých letech zde existovalo
nìkolik divadelních souborù, které hrály jak
èinohru, zpìvohry, tak tøeba i loutkové divadlo.
To u je ale námìt pro pøípadné pokraèování
tohoto èlánku.
Milan Myka, kronikáø

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci únoru 2016 oslaví své ivotní jubileum
paní Huvarová Libue
80 let
paní upolová Bohumila
75 let
pan Monsport Lumír
70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

FOTO z okolí Obce Albrechtièky

Pohled na obec Albrechtièky z pøistávajícího vyhlídkového letadla Cesna
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Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy.
Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě:

595 622 355

nebo

kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.cz
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Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
M Stavba rodinných domů
M Zateplení fasád
M Kompletní opravy starších objektů
M Kompletní rekonstrukce koupelny
M Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
M sádrokartonářské práce
M Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
M Pronájem trubkového lešení

Mobil: 604 675 100
e-mail: bartos36@seznam.cz
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informace ze svìta humoru

Murphyho zákony§ - a úøedníci

ZÁKONY O POBYTU NA ÚØADECH (pokraèování z pøedchozího èísla)
5. Pøijdete-li na úøad a zaøadíte se do fronty èekatelù, nebude to ta správná fronta. To e nestojíte v té
správné frontì, zjistíte teprve tehdy, kdy na vás pøijde øada.
6. Správná fronta je vdy mnohem delí ne fronta nesprávná a vyøizování ádostí èekatelù v této
frontì trvá vdy nepomìrnì déle ne ve frontì, v ní jste stál pùvodnì.
7. Úøední hodiny konèí pøesnì ve chvíli, kdy na vás ve správné frontì dojde øada.
8. Ani ve chvíli, kdy se dostanete na úøad bìhem pracovní doby, podaøí se vám probojovat a do
pøísluné kanceláøe, nemáte vyhráno. Na vaí ádosti úøedník shledá vdy nejménì pìt nedostatkù,
díky nim nemùe být vyøízena.
Dodatek1: Vìtinou jich ale bude mnohem více ne pìt.
Dodatek2: Na odstranìní tìchto nedostatkù nestaèí tuka nebo guma.
Dodatek3: Aby jste odstranili nedostatky ve své ádosti, musíte obìhat pøesnì tolik úøadù, kolik
nedostatkù úøedník objevil. (ale nìkdy i více)
Dodatek4: V kadém bodì ádosti mùe být chyba. Pøesnìji øeèeno, ádná chyba tam být nemusí,
ale úøedník ji pøesto najde.
Zákony Finanèního úøadu
1. Finanèní úøad je jedním z mála míst, kde se zcela legálnì krade. Neokrádají vás vak ani tak
jednotliví úøedníci, jako spíe stát. Stát je ovem sloen prakticky ze samých úøedníkù.
2. Finanèní úøad prostøednictvím zde zamìstnaných úøedníkù dohlíí na to, abyste si za své poctivì
vydìlané peníze nemohli praktiky nic dopøát. Za vae poctivì vydìlané peníze si toti budou uívat
úøedníci.
3. Aèkoli stav vìcí tomu ani v nejmením nenasvìdèuje, úøedníci jsou skuteènì placení z vaich daní.
Realita je ovem taková, e si na úøadì pøipadáte jako nìkdo, kdo je iven úøedníky a není za to
vùbec vdìèen.
pokraèování pøítì
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky únor 2016  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131, 742 55
Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Èegan, 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 ÈR E16633, Uzávìrka pøítího èísla
je 29.únor 2016
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - únor 2016

-12-

