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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úøad zve vechny obèany na

9. zasedání zastupitelstva obce
v pondìlí 14.3.2016 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program zasedání bude vyvìen na úøední desce obvyklým zpùsobem.

Poplatky
Pøipomínáme obèanùm, e do konce bøezna se platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna. Poplatek se platí za psa starího 3 mìsícù. Majitel má
povinnost ohlásit vznik nebo zánik poplatku osobnì správci poplatku. Poplatník je povinen ohlásit i
jakékoliv zmìny.

Sbírka oacení
2

! Látky minimálnì 1m , (prosíme, nedávejte

Obec Albrechtièky ve
spolupráci se sociálním
drustvem Diakonie
Broumov organizuje ve
dnech 30. a 31.bøezna
2016 Sbírku pouitého
oacení.
Vìci zabalené do igelitových pytlù nebo krabic se
budou shromaïovat ve velkém sále Kulturního
domu ve støedu 30.3. od 7:00 do 18:00 hod. a ve
ètvrtek 31.3. od 7:00 do 14:00 hod.

nám odøezky a zbytky látek)
! Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky ve nepokozené
! Vatované a péøové pøikrývky, poltáøe a deky
! Obuv  vekerou nepokozenou
! Hraèky  nepokozené a kompletní
! Peøí, péøové pøikrývky a poltáøe
! Mení elektrospotøebièe  mohou být i
nefunkèní
! Knihy

Seznam vìcí, které se sbírají:

Vìci, které vzít nemùeme:

! Letní a zimní obleèení

(dámské, pánské, dìtské)
! Lùkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
záclony

! lednièky, televize, poèítaèe, matrace, koberce 

z ekologických dùvodù
! nábytek
! zneèitìný a vlhký textil

Sbìr tukù a olejù
Pøipomínáme obèanù, e na obecním úøadì jsou stále k dispozici kbelíky na potravinové tuky a oleje.
Kbelíky jsou ve dvou velikostech (3 a 5 l) a sbìrná nádoba, kde se obsah kbelíku vylévá je na chodbì
obecního úøadu.
Obèané si také mohou pøijít vymìnit taky na odpad, které jsou k dispozici ve dvou velikostech.
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Svoz velkoobjemového odpadu

Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opìt organizuje sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu.
Sbìr probìhne v sobotu 7. kvìtna 2016 na toènì autobusu u mateøské koly.
Doba sbìru bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Elektrowin informuje

Projekt ELEKTROWINu Jsem zpìt se
úspìnì rozbìhl

Stále vìtí obrátky nabírá projekt  Jsem zpìt,
který pøipravil a uvedl do provozu kolektivní
systém pro sbìr a recyklaci starých spotøebièù
ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze zaèala na sklonku roku 2014.
Jde o spotøebièe, jich se lidé chtìjí zbavit,
protoe je u nepotøebují. A u z dùvodu jejich
náhrady za nejmodernìjí typy nebo se napøíklad
po stìhování ji nehodí, i kdy jsou stále funkèní
a mohly by potøebným slouit i dále.
Na tuto monost pamatuje i zákon o odpadech,
kde se hovoøí o opìtovném pouití. To ale
dlouho zùstávalo jen teorií, zejména z dùvodu
nákladù na technické pøezkouení nezávadnosti
daného elektrozaøízení tak, aby výrobek odpovídal pøi pøedání novému majiteli vem legislativním poadavkùm. Do praxe ji zaèal zavádìt právì
ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno Jsem zpìt
a podrobnosti o nìm mùete získat na jeho
internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
Novì jsme na webové stránky
www.jsemzpet.cz umístili formuláø, pøes který si
lidé mohou provìøit, zda jejich spotøebiè vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí,
e vyhovuje, mohou jej pøímo nabídnout k opì-

tovnému pouití a my si pro nìj pøijedeme rovnou
k nim domù popisuje nynìjí etapu vedoucí
zákaznického oddìlení ELEKTROWIN a.s. Jan
Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoøení sítì míst zpìtného
odbìru, do kterých je moné speciálnì odevzdávat i spotøebièe, o kterých si jejich majitel myslí,
e je moné je jetì dále pouívat. Pomohli ji
vytvoøit autorizovaní servisní gestoøi, kteøí jsou
viditelnì oznaèeni jako místa zpìtného odbìru a
pøípravy elektrozaøízení k opìtovnému pouití. Ti
na základì stanovených kritérií vybírají vhodné
spotøebièe, které jetì mohou poslouit svému
pùvodnímu úèelu, provedou na nich pøípadné
drobné opravy a garantují, e budou dále bezpeènì fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel
Michal Viewegh, jen návrat do ivota zail na
vlastní kùi. Svou zkuenost s návratem zpìt do
ivota Michal Viewegh komentuje: I já jsem byl
vlastnì opraven a díky tomu jsem zpìt, proto
projekt smysluplného navracení spotøebièù tìm,
kteøí je potøebují, podporuji. Pøed èasem mu
praskla aorta, co pøeije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto
darované spotøebièe k bezplatnému uívání neziskovým
organizacím, které se vìnují
obecnì prospìné èinnosti.
První, kdo tuto nabídku vyuil,
byl Fond ohroených dìtí.
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Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý  pøedcházení vzniku a jeho vèasné zjitìní
Poèet pøípadù otravy Oxidem uhelnatým z lokálních topidel a ohøívaèù vody se v Moravskoslezském
kraji výraznì zvýil. Pøináíme proto informace jak pøedejít úniku tohoto plynu a vèas zjistit jeho
pøítomnost.
Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, nedrádivý plyn bez zápachu, lehèí ne vzduch. Vùèi lidskému organismu je vysoce toxický. Vzniká jako vedlejí produkt parciální oxidace uhlíku bìhem nedokonalého
spalování látek, které ve své molekule obsahují výe uvedený prvek. Vzniká tehdy, pokud je teplota
spalování pøíli nízká, èas hoøení je pøíli krátký, nebo není k dispozici dostatek kyslíku.

Jaké jsou moné zdroje vzniku oxidu uhelnatého

Jak pøedejít otravì oxidem uhelnatým
(CO)?

Kadoroènì si nechejte kvalifikovaným technikem pøekontrolovat topný systém, odvìtrávací
prùduchy, komín, kouøovod, a v neposlední øadì
poární zabezpeèení.
Pravidelnì provádìjte revize odvìtrávacích
prùduchù a komínù se zamìøením na nesprávné
spoje, viditelný rez a zapinìní.
Instalaci a provoz spotøebièù provádìjte podle
návodu jejich výrobce.
Kupujte pouze ty spotøebièe, které jsou schválené národnì uznávanou zkuebnou, a které mají
potøebné prohláení o shodì.

Nikdy nepouívejte kuchyòský sporák nebo
vaøiè k vytápìní obytné místnosti.
Nikdy nenechávejte bìet motor svého vozu v
uzavøené garái ani na volnobìh, nepouívejte
palivo spalující spotøebièe a stroje jako generátory v uzavøených prostorách, napø. garáích, na
verandách apod. Oxid uhelnatý mùe vniknout
do obytných prostor vìtracími otvory a dveømi.
Vybavte svùj dùm èi byt mìøícím zaøízením
oxidu uhelnatého, a to na kadém podlaí a v
prostorách urèených ke spaní. Jediný zpùsob,
jak zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého v domì èi
bytì je pomocí øádnì instalovaného mìøícího
zaøízení oxidu uhelnatého.
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SmVaK Ostrava a.s. a Svìtový den vody
Svìtový den vody

 Svìtový den vody byl ustaven na 22. bøezna od roku 1993
Organizací spojených národù po jednání v roce 1992 v Rio de
Janeiru v Brazílii. Dùvodem byla pøedevím skuteènost, e více ne
jedna miliarda lidí na svìtì trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní
nemá pøístup vùbec.
 Propagace vìnující se problémùm spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací
zamìøena na èistotu a ochranu vod, pøípadnì etøení vodními zdroji a jejich ochranu.
 Kadým rokem je tomuto dni pøiøazeno specifické téma. V roce 2014 to bylo téma Voda a energie, loni Voda a udritelný rozvoj. V roce je 2016 hlavním mottem Voda a pracovní místa.

Spoleènost SmVaK otevøe u pøíleitosti Svìtového dne vody vybrané provozy veøejnosti.
V sobotu 19. bøezna zpøístupní spoleènost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava veøejnosti úpravnu vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravici a areály èistíren
odpadních vod v Opavì, Novém Jièínì, Karviné a Frýdku-Místku (Sviadnovì). V prostorách úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu n. O. probìhne kromì samotné exkurze na
místním polygonu také ukázka toho, jak lokalizovat poruchy na vodovodní síti a trasovat
potrubí.
Kromì exkurze s odborným výkladem bude
pøistaven v kadé lokalitì èistíren odpadních vod
kanalizaèní vùz schopný èistit stokové sítì,
kanalizaèní pøípojky a odpady z deových
vpustí. Zamìstnanci provozù èistíren budou
návtìvníkùm napøíklad vysvìtlovat, co do
kanalizace nepatøí a jaké problémy nevhodné
látky a pøedmìty vhozené do odpadu v procesu
èitìní odpadních vod pøináejí. Ale také to, jak
daný proces probíhá a jaké parametry musí voda
pøed tím, ne je vyputìna zpìt do pøírody,
splòovat.
Provozy budou otevøeny od osmé hodiny ráno do
jedné hodiny odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00,

10:00, 11:00 a 12:00). Kapacita bude omezená a
jedna skupina mùe mít maximálnì dvacet
návtìvníkù. do 15. bøezna.
Zájemci o návtìvu se proto musí pøedem registrovat na telefonním èísle 596 697 233, pøípadnì na emailu jana.kubickova@smvak.cz do 15.
bøezna.
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Rok 1916 v Albrechtièkách aneb co se dìlo pøed 100 lety
Rok 1916 byl rokem váleèným

1. svìtová válka byla v plném proudu a naplno se
ji projevovala vechna negativa, které s sebou
pøináela. Na vojnì bylo z Albrechtièek odvedeno
ji v pøedchozích dvou letech 70 vojínù (47 v roce
1914 a 13 v roce 1915). V roce 1916 nebyl
odveden nikdo, zato ale obyvatele zaèal ve vìtí
míøe trápit hmotný nedostatek. Po ních roku
1916 byla poprvé stanovena míra denní spotøeby
mouky nebo zrní na 300 g mouky (nebo 330 g
zrní) pro tìce pracující, 270 g mouky (nebo 300
g zrní) pro zemìdìlské samozásobitele, 330g
mouky (366 g zrní) pro zemìdìlské dìlníky a
200g mouky (nebo 220 g zrní) pro ostatní
obyvatelstvo. Nikdo nemìl mít vìtí zásoby, ne
bylo stanoveno. Lidé ale pøesto ze strachu pøed
hladem potraviny ukrývali na rùzných místech v
domì. Po ukrytých zásobách pátraly jednak
rekvisièní komise a také vojsko: Sláma ve
stodolách, seno na pùdách, palivové døíví v
hraních pøehazováno, jen aby nìco bylo
nalezeno  (Obecní kronika s. 44). Co bylo
nalezeno, bylo zkonfiskováno. Pro zmírnìní
nedostatku byl také zaveden pøídìlový systém.
Byly vydávány tzv. enky (kávenky, botenky,
cukøenky ), se kterými potom jejich pøíjemci
museli na výdejním místì vystát velkou frontu.
e vlastnictví enky neznamenalo automaticky
nárok na vydání zboí asi není nutno podotýkat.
Pan faráø Josef Pleva k tomuto roku poznamenal:
Drahota byla tak veliká, e kráva stála 2200 K,
krmný vepø 1000 K i více, litr piva 1 korunu.
Válka trvá bez pøestání, aèkoliv vecko touí ji
po míru. Bída veliká na vech stranách a nadìje
na mír ádná. (Farní kronika, rok 1916)

 K á v e n k a z r o k u 1916 
(http://www.tisnoviny.cz/obsah/velka-valka)

Uprchlíci z Halièe

Mezi nejvýraznìjí událost, která znaènì zasáhla
ivot v obci, byl pøíchod uprchlíkù z Jizeøan 
Tlumacze ve východní Halièi (dnes západní
Ukrajina). Uprchlíci ze svých domovù utíkali buï
ivelnì nebo byli nucenì vystìhováni dùsledkem
postupu ruské armády a jejich pøíchod do
èeských zemí je povaován za první velkou
uprchlickou vlnu, která nae zemì zasáhla. Do
naí obce jich bylo vládou pøidìleno celkem 86.
Do Albrechtièek pøili 23. záøí a byli ubytováni v
hostinci u Fridolína Huvara è. p. 5 (61 uprchlíkù),
v bývalém obchodì obecního hostince (10
uprchlíkù) a ve výmìnkáøském stavení obecního
hostince (15 uprchlíkù). Ve farní kronice k
tomuto tématu èteme:  Hladem, nastuzením a
rùzným strádáním velmi umírali. Kdy pak se
objevil mezi nimi skvrnitý tyf, uèinìna v hostinci u
Fridolína Huvara nemocnice, povolán k jich
oetøování lékaø a dvì oetøovatelky Èerveného
køíe a vojenskou stráí pøístup zakázán.
Doklady o vysoké úmrtnosti uprchlíkù najdeme
pokraèování na stranì 7
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také v matrice zemøelých. Bìhem necelých
dvou mìsícù jich bylo v Albrechtièkách
pohøbeno jedenáct  tedy více ne 10%.
Vìtinu zemøelých (6) tvoøily dìti  ty umíraly
na èerný kael nebo støevní katar, na tyfus
zemøely dvì dospìlé osoby. Kroniky mlèí o tom,
jak dlouho zde uprchlíci pobyli, zdá se vak, e
dlouho ne. V matrikách jejich stopa konèí v
polovinì listopadu.

kola

Pøíchod uprchlíkù významnì zasáhl také do
ivota koly. V hostinci, kde byli uprchlíci
ubytovaní a kde od øíjna byla nemocnice, toti
bývala tzv. zimní poboèka u II. tøídy. Ve kolním
roce 1916/17 mìla kola celkem 167 ákù (!)
rozdìlených do dvou tøíd, z nich kadá se
vyuèovala ve dvou oddìleních. V letních
mìsících bylo ákù ménì, nebo mìli tzv.
úlevy tj. místo koly pomáhali v domácnosti
(45 ákù). Zato od 1. listopadu do 30. bøezna
kolu navtìvovali vichni áci a z toho dùvodu
bývaly prostory rozíøeny právì o uèebnu v
hostinci a pøibrán dalí uèitel. Po vypuknutí
tyfu mezi uprchlíky byla organizace ve kole
upravena zpùsobem, e se vyuèovalo i v zimì
ve dvou uèebnách. A protoe chybìly také
pedagogické síly, tak zùstali na vech 167 ákù
uèitelé pouze dva (+ pan faráø, který vyuèoval

náboenství a Amálie Hradilová, která
vyuèovala enským ruèním pracem)

Spolková èinnost

Spolková èinnost bìhem 1. svìtové války byla
veobecnì velmi omezena. Výstinì píe
kronikáø v hasièské kronice:  hrùzy války,
jakých dosud nebylo a které zùstanou v pamìti
úèastníkù, a v zázemí nebo ve vnitrozemí,
nutily kadého jednotlivce starati se jen o své a
své rodiny ivobytí. (Hasièská kronika, 1.
kniha, roky 1915-1918). Jediné spolkové
aktivity v roce 1916 jsme schopni nalézt u
Národní jednoty, která sehrála divadlo Chudý
písnièkáø (obecní kronika s. 40) a u TJ Sokol,
která se scházela k cvièením a schùzím a v roce
1916 sehrála 2 divadla - Vesnický muèedník a
Sedlák køivopøíseník (Kronika TJ Sokol, 1.
kniha).

Letní èas

Za zmínku stojí také zavedení letního èasu,
který byl v Nìmecku a Rakousko  Uhersku
zaveden 30. dubna 1916 (o 23. hodinì veèerní)
a trval a do 30. záøí 1916 (do 1 hodiny ranní).
Letní èas se pouíval a do roku 1918 a poté byl
opìt zruen (znovu zaveden byl a za 2.
svìtové války a natrvalo a v roce 1979). V
dùsledku zavedení letního èasu byl v

Poèty ákù ve kolním roce 1916/1917 v Albrechtièkách (2. kniha kolní kroniky)
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Albrechtièkách posunut také zaèátek kolního
vyuèování. Místní rolníci toti uspìli na c. k.
okresní kolní radì s ádostí, aby vyuèování
zaèínalo a o 9. hodinì  tedy v 8 hodin zimního
èasu, jak bylo zvykem pøed zmìnou èasu. Hlavní
motivace jejich ádosti byly hospodáøské  dìti
toti jetì pøed kolou musely zvládnout napást
dobytek a vykonat rùzné jiné práce. Co dokazuje
dochovaný text ádosti:  ádost tuto odùvodòují následovnì: 1. Následkem nedostatku
èeledínù musí koláci vykonávati vekerý lehèí

práce pøi polním hospodáøství, zvlátì pasení
dobytka. 2. Dobytkáøství jest hlavním odvìtvím
místního polního hospodáøství, a jest mu tudí
zvlátì v nynìjí dobì váleèné vìnovati zvýenou péèi. 3. Dobytek se pase z rána a pak k
veèeru. Jest nemono, by dìti, které pasou a do
veèera, byly schopny tak èasnì vstanouti, by do
8. hodiny dostateènì dobytek napásly. (Zápisy
z jednání místní rady kolní ze dne 10. 5. 1916)
Milan Myka, kronikáø

informace ze základní a mateøské koly
Setkání s D(d)udkem
Ve støedu 24. 2. 2016 jsme se setkali s dudkem. Ne, nejednalo se o ádného zástupce ptaèí
øíe, ale o Adolfa Dudka, známého èeského spisovatele, ilustrátora a bavièe.
Jeho úasný hodinový program v mìstské knihovnì ve Studénce byl plný hraní, kreslení,
zábavy a legrace o lidových pohádkách. Moc se nám to líbilo a tìíme se na zase pøítì.
áci Z Albrechtièky.
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POZVÁNKA

Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá Pøátelské posezení pro eny
v pátek 18.bøezna 2016 v 17 hodin v malém sále sokolovny.
Obèerstvení zajitìno.
Srdeènì zvou poøadatelé!

POZVÁNKA
Ve Svatém roce milosrdenství Vás farnost Albrechtièky zve na bohosluby v
prùbìhu velikonoèních svátkù:
Kvìtná nedìle
08:00 hod.
Zelený ètvrtek
18:30 hod.
Velký pátek
15:30 hod.
Bílá sobota  Vzkøíení 20:00 hod.
Boí hod velikonoèní
08:00 hod.
Pondìlí velikonoèní
08:00 hod.
Pøíjemné a poehnané proití velikonoèních svátkù Vám pøeje za farnost
Albrechtièky P. Mgr. Pawel Grodek.

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Støíhání stromkù

aneb trocha teorie a trocha praxe

Vdycky jste si chtìli správnì ostøíhat ovocné stromy a
nevìdìli jste, jak na to?
Pøijïte v sobotu 12. bøezna 2016 v 9.00 hod. k døevìnici. V
pøípadì nepøíznivého poèasí se akce ruí.
Zve LiLiA, z. s.
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Tajenka - 31 znaků.

DL S T A R É L Á H V E E L L T S O K H E L E
K S L E S N Í F I A L K A Í T Í A T E O P

ABAKUS
AGAMA
AGRESE
ALIBABA
ALTÁN
ATLETKA
BILION
BREPTA
DOSTIH
DUMKA
FANFÁRY
FAZOL
FILIÁLKA
FLOTILA
HALAMA
HANYS
IDIOTI
KAPLIČKA
KLARET
KOČKA
KOLNA
Ruské
vesnice

KOLONKA
KRTEK
LANOVÍ
JOLY
LAKOVNA
LEHKOST
LESNÍ
FIALKA
LICITACE
LNICE
LODIVOD
MARNOST
METRONOM
MOLITAN
MOTIV
MOTOVIDLO
NÁBRUS
NAPALM
ODDÍL
Druh
žraloka

Brouk

OHAREK
OPRAVÁRNA
OSCILÁTOR
OSLABENÍ
OTIATR
OTOKY
PANELÁK
PARFUMERIE
PATLAL
PLAZMA
POETA
POLDA
POPRAD
RADNÍ
RÁFEK
RICHARDIE
ROMÁN
Přesně

Desetinné
třídění
(zkr.)

Kód let.
Iringa

ŘEDITEL
SELEN
SILIKÁTY
SKOBA
SOKRATES
SOUČINITEL
STARÉ
LÁHVE
STAVITEL
SVATÍ
SVLAK
TRAST
USTLÁNÍ
VARNA
VESNA
VIDLÁK
VINÁRNA
VRABČÁK
ZÁLETNÍK
ZEDNÍK
El. nabitý
atom

Španěl.
básník

V A I R A Ř E D I T E L N N N P A T L A L
I R B P O P R A D F S Á O D O V I D O L O
T T A D A A R L A O L O E A P V I D L Á K
O L B B CH R Á N I T A Z D R A V Í O I O D
M P A I Č N F O S C I L Á T O R Z J T O P
V A R N A Á E U S A I

I S T M A R N O S T

I O H A R E K K M O S T O D F L O T I L A
N B Y Y V Z R Z D E U M A I K S N L D A Y
Á M R E K Á A O U E R Č L C N O I L I B R
R O S E A L R N M K B I

I O E K L A R E T

N N Y Z P E A N K Á Á E E N Á R K O L N A
A O K A L T Á N A L N S O T I A T R N Í B
M R O O I N A Í K E Y K Y R A T L E T K A
A T T L Č Í

I A A N V O K A L E E A E E A

G E O J K K T C A A A B A K U S V L A K K
A M A L A H A H E P E A G R E S E L E N !

Ráj

Panečku

12. měsíc
starožid.
kalendáře

Biblická
postava

Antonín
Dvořák

Obec
u
Komárna

Sled
(řídce)

Letadlo

Vázanka

Úřední
spisy

Přítok
Odry
Mrtvý
jazyk

Antilopa
Sloven.
„při“

Vedoucí
žena
ve skladu

Zápis

1. díl
tajenky
Hvězda v
souh. Orel
Slezské
město

Ubytovna
Pádová
otázka

Provaz
se
smyčkou

Slovensky
„talíř“
Plynný
uhlovodík

Melanéský
mořský
duch

Pavlovo
jméno
Urputná
síla

Sloven.
„jinak“
Mořský
pták

Východočeská
obec
na Úpě
Tetracyklin
Končina

Abvolt

Dětská
hračka
Úmrtí
Ty a já
Zdravit
sundáním
čepice

Hlt

Pokojový
keřík
Lesklý
nátěr
Kód let.
Kenitra

Soubor
přednášek

Vyměnit

Sýrovna

Noční
pták
Ovsíček
(botan.)

Část těla
Zhotovovat plst
Mzda
Asijská
váhová
jednotka

Zaklení
Element.
částice
Sídlo
v Mali

Údaje
o zdravotním stavu
Rodový
znak

SPZ
Hodonína
Enklitické
slovo

Sloven.
„slíva“
Potravina

2. díl
tajenky
Sudokopytník

100 m2
Jm. Machálkové
Světový
rekord

Mravouka

Anglicky
„Martina“
SPZ
Kolína

Úder

Skinheadi

Černý
pěvec

Avivážní
prostředek

Bratr
(nářeč.)

Způsobit
zranění

Oč

Ona
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Murphyho zákony§ - a Dopravní Policie
ZÁKONY DOPRAVNÍ POLICIE
1. Pesterùv identifikaèní zákon
Dopravní policista je èlovìk, který vás obtìuje bìhem jízdy po silnici.
Stopující studenti na krajnici vás sice také obtìují, ale ty mùete ignorovat.
Dodatek: Stopaøi, který na vás mává a prosebnì spíná ruce, zastavit nemusíte.
Upøesnìní: Dopravnímu policistovi zastavit musíte.
Vysvìtlivka: Pøesnìji øeèeno, nemusíte, ale pokud tak neuèiníte, vystavujete se velkým
nepøíjemnostem.
Povzdech: Mnohem vìtím, ne jaké vás èekají, pokud zastavíte.
2. Iluzorní zákon
Není prakticky moné jet tak, abyste pøitom neporuil ádný dopravní pøedpis.
3. Oldtimerùv zákon
Máte-li staøièké auto, které drí pohromadì pouze silou vùle, jedete vdy pøíli pomalu.
Dodatek: Pomalá jízda zdruje plynulý provoz.
4. Zákon dr. Speeda
Máte-li auto nové, jedete vdy pøíli rychle.
Dodatek: Rychlá jízda provoz ohrouje.
Upøesnìní: A to i tehdy, pokud na silnici náhodou vùbec ádný provoz není.
Vysvìtlivka: Co se ovem stává jen velmi zøídka.
5. Srovnávací zákon
Prakticky kadé nové auto je rychlejí ne auto dopravní policie.
Dovìtek: Ovem s výjimkou automobilù nákladních.
6. Hastyùv zákon
Majitel nového auta má reálnou anci hlídce dopravní policie ujet.
7. Tagùv zákon
Tuzemské silnice ovem ádné divoké honièky nepøipoutìjí.
Pokusíte-li se policejní hlídce ujet na okresce, pravdìpodobnì své nové auto znièíte.
Dodatek: Oprava auta stojí víc, ne kolik byste vydal na pokutách.
Vysvìtlivka: Pøesnìji øeèeno, víc, ne kolik byste vydal na pokutách v pøípadì, kdybyste hlídce
dopravní policie zastavil.
Úmìrka: Budete-li dopaden po divoké honièce, suma vydaná na pokutách bude mnohonásobnì
vyí ne oprava pokozeného automobilu.
8. Forfeitùv zákon
Peníze nejsou vechno, horí je, e s nejvìtí pravdìpodobností pøijdete o øidièský prùkaz.
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Vtipy na téma velikonoc

Tady u jsme byli, akorát nevím, jestli to bylo dnes, nebo pøed rokem

Autor: Igor Zajíèek
zdroj: internet

Upozornìní
Splatností od mìsíce Bøezna 2016 se mìní datum uzávìrky Informátoru.
Nový datum uzávìrky bude vdy k 20. dni v mìsíci.
Dìkujeme za pochopení.
Redakèní rada Informátoru
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky bøezen 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 20.bøezen 2016
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