INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - leden 2018

Úvodník leden 2018
Váení spoluobèané,
na prahu nového roku si vichni pøejeme to
nejlepí, pøedevím zdraví, které je spolu s
trochou tìstí tou nejvìtí devizou k tomu, aby
ve mohlo být dle naich pøedstav. Proto i já Vám
chci popøát do nového roku hodnì zdraví, tìstí,
optimismu, pracovních i osobních úspìchù.
<<>>
Rok 2017 byl úspìným jak pro Èeskou republiku, tak i pro nai obec. Zamìstnanost dosáhla
nejlepích hodnot po roce 1989 a výbìr daní
ovlivnil pozitivnì i rozpoèet naí obce. V roce
2017 jsme plánovali hospodaøit se ztrátovým
rozpoètem ve výi 1 mil. Kè a pøedpokládaný
výsledek hospodaøení na konci roku je s pøebytkem pøíjmù ve výi cca 800 tisíc Kè.
<<>>
V roce 2017 jsme sice nerealizovali ádný
finanènì významný projekt, s podporou významných dotací, ale zrealizovali jsme projekty na
zlepení stavu infrastruktury obce, jako bylo
veøejné osvìtlení a místní komunikace. I tak
èinily obdrené dotace na 5 rùzných projektù
obce 1,5 mil. Kè.

Obec Albrechtièky

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

<<>>
Do stavu uívání jsme dokonèili také budovu
støediska údrby, do které jsme pøestìhovali v
závìru roku zázemí obce z obecních garáí. Na
realizaci sbìrného dvora v tomto areálu byla v
závìru roku podána ádost o dotaci do
Operaèního programu ivotní prostøedí. S pøestìhováním zázemí obce dochází i ke zmìnì ve
sbìru velkých elektrospotøebièù jako jsou lednièky, praèky a obdobná zaøízení, která nelze umístit
do kontejneru na drobné elektrozaøízení. Tyto
elektrospotøebièe nám ji neodkládejte u obecních garáí, ale ulote je na odstavné ploe pøed
brankou do areálu støediska údrby.
<<>>
Závìr roku 2017 pøinesl pozitivní zprávu v tom,
e dolo k výraznému zvyování mezd a dùchodù. Dolo také ke zvýení minimální mzdy a to
spolu s dalími vlivy pøineslo i nárùst inflace,
která se projeví v roce 2018 na cenách slueb. Po
delí dobì tak dochází ke zvýení ceny za odvoz
komunálních odpadù a také ke kadoroènímu
zvýení ceny stoèného, kde jsme povinni postupovat v souladu s finanèní analýzou projektu
Kanalizace a ÈOV Albrechtièky.
<<>>
I pøes nìkteré nepopulární informace Vám pøeji
krásné zimní mìsíce a úspìný rok 2018.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 4.12.2017 se konalo 18. zasedání
zastupitelstva obce, na kterém byly projednány a schváleny záleitosti obce:
• ZO rozhodlo o prodeji lesních pozemkù v
k.ú. Nová Horka Agentuøe ochrany pøírody
a krajiny ÈR za cenu úøední dle znaleckého
posudku ve výi 3.125.000,- Kè
• ZO schválilo pronájem nebytových
prostor kluboven v budovì èp. 53 a garáe
v hospodáøské budovì u èp. 53 organizaci
Junák - èeský skaut, støedisko
Albrechtièky, z. s. , IÈ: 48808539 za roèní
nájemné 1.500,- Kè a úhradu nákladù na
vodné, stoèné a elektrickou energii
• ZO schválilo prodej movitých vìcí:
 osobního vozidla VW LT 28, 2,5D
formou nabídky na internetu za minimál
cenu 60 000,- Kè
 horského kola zn. KONA - nálezu z
roku 2012 - formou nabídky na internetu
• ZO schválilo odkoupení pozemku parc.è. 630/3 o výmìøe 300 m2 v k.ú.
Albrechtièky za cenu 120,- Kè/m2.
• ZO schválilo a vydalo opatøením obecné
p o v a h y è . 1 / 2 017 Ú z e m n í p l á n
Albrechtièky.
• ZO vzalo na vìdomí informaci o podání
ádosti o podporu do OPP na projekt
Zøízení sbìrného dvora.
• ZO jmenovalo Mgr. Milana Myku èlenem kolské rady Základní koly
Albrechtièky
• ZO schválilo Místní akèní plán rozvoje

vzdìlávání na území ORP Bílovec a vyjádøilo souhlas se zapojením obce
Albrechtièky do navazujícího projektu MAP
II a Implementace MAP, jeho nositelem
bude mìsto Bílovec
• ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích mìsíèní
odmìny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolnìných èlenù zastupitelstva od 1. 1.
2018.
• ZO schválilo rozpoèet obce na rok 2018
 úplný rozpoèet je v jiné èásti Informátoru
• ZO schválilo støednìdobý výhled rozpoètu na období 2019-2020
• ZO schválilo rozpoètové opatøení
è.4/2017
• ZO vzalo na vìdomí zprávu finanèního
výboru zastupitelstva obce
• ZO stanovilo hlavní inventarizaèní
komisi ve sloení Ing. Zdenìk Urban, Jan
Seifert a Miroslav Myka.
• ZO rozhodlo o poskytnutí finanèních
darù:
 z rozpoètu roku 2017 ve výi 10
000,- Kè Charitì Ostrava
 z rozpoètu roku 2018 ve výi 3
000,- Kè ZO ÈSOP NOVÝ JIÈÍN 70/02
 z rozpoètu roku 2018 ve výi 10
000,- Kè Andìlé Stromu ivota poboèný
spolek Moravskoslezský kraj
ZO rozhodlo o poskytnutí úèelové dotace v
roce 2018 ve výi 70 000,- Kè Øímskokatolické farnosti Albrechtièky, IÈ: 64125637
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Rozpoèet obce Albrechtièky na rok 2018
Schválený rozpočet obce Albrechtičky na rok 2018
I.Příjmy
Oddíl

Položka

Text

Rozpočet 2017

Očekávané
plnění 2017

Rozpočet 2018

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.činnosti

1113

Daň z příjmů fyz.osob - z kapitál.výnosů

1121

Daň z příjmů práv.osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1361

Správní poplatky

10 000,00

6 000,00

6 000,00

1381

Daň z hazardních her

20 000,00

28 000,00

28 000,00

1382

1383 Zrušené odvody z hazardních her

28 000,00

12 000,00

0,00

1511

Daň z nemovitosti

435 000,00

435 000,00

435 000,00

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV

130 600,00

130 600,00

138 000,00

4116

Ostatní neinv.přij.transf.ze st.rozpočtu

485 961,80

457 000,00

150 000,00

4216

Ostatní investiční přij.transféry ze st.rozpočtu

504 200,00

493 000,00

0,00

4222

Investiční přijatétransfery od krajů

630 500,00

603 400,00

27 100,00

9 366 181,80

9 354 920,00

8 527 100,00

1031

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5 000,00

8 000,00

5 000,00

2142

2111

Příjmy z poskytování služeb - ubytovna

400 000,00

375 000,00

350 000,00

2321

2111

Příjmy z poskytování služeb - odvádění odp.vod

764 000,00

764 000,00

780 900,00

3612

2111

Příjmy z poskytování služeb-byty

22 000,00

28 000,00

24 000,00

3612

2132

Pronájem bytů

117 000,00

117 000,00

131 700,00

3613

2111

Příjmy z poskytování služeb-nebyt.prostory

16 500,00

16 500,00

18 000,00

3613

2132

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

110 000,00

110 000,00

150 000,00

3632

2111

Hřbitovní poplatek

6 000,00

6 000,00

5 000,00

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

40 600,00

49 179,00

49 000,00

3639

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

1 024,00

1 024,00

1 100,00

3722

2111

Příjmy za likvidaci odpadů

341 700,00

341 700,00

376 000,00

3725

2111

Využívání a zneškodňování odpadu

110 000,00

110 000,00

110 000,00

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb - VS

30 000,00

10 000,00

10 000,00

6171

2324

Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady

5 000,00

1 000,00

1 000,00

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy

20 000,00

2 000,00

2 000,00

6171

3111

Prodej lesních pozemků

0,00

0,00

3 152 000,00

6171

3113

Příjmy z prodeje ost. DHM

100 000,00

0,00

60 000,00

6310

2141

Příjmy z úroků

8 000,00

10 000,00

12 000,00

6310

2142

Příjmy z dividend ASOMPO

6330

4134

Ostatní převody z vlastních fondů

Příjmy celkem
Financování z přebytku minulých let
Příjmy celkem včetně financování

1 650 000,00

1 700 000,00

1 770 000,00

30 000,00

35 000,00

35 000,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

1 650 000,00

278 920,00

278 920,00

300 000,00

3 385 000,00

3 400 000,00

3 810 000,00

5 000,00

3 000,00

5 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

216 838,61
2 318 862,61

216 838,61
1 946 603,00

215 000,00
5 457 900,00

11 685 044,41

11 301 523,00

13 985 000,00

1 377 155,00

0,00

0,00

13 062 199,41

11 301 523,00

13 985 000,00

pokraèování na stranì 4
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II.Výdaje
Oddíl

Položka

Text

Rozpočet 2017

Očekávané
plnění 2017

Rozpočet 2018

1031

Pěstební činnost v lesích

40 000,00

35 000,00

30 000,00

2142

Provoz ubytovny

347 000,00

347 000,00

347 000,00

Opravy MK a zimní údržba MK

560 000,00

560 000,00

1 805 000,00

0,00

0,00

960 000,00

2212
2212

6121

Budovy, haly a stavby

2221

Dopravní obslužnost

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2321

6121

Budovy, haly a stavby - Úpravy ČOV

36 800,00

36 800,00

37 000,00

562 000,00

550 000,00

598 000,00

0,00

0,00

200 000,00

3113

Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím

123 940,80

123 940,80

0,00

3119

Příspěvek na provoz p.o. ZŠ a MŠ Albrechtičky

488 000,00

408 000,00

420 000,00

3330

Příspěvek na opravu kostela

3412

Příspěvek na provoz p.o. Kulturní a Sportovní centrum

3419

0,00

0,00

70 000,00

660 000,00

660 000,00

700 000,00

Neinvestiční dotace - tělovýchova

75 000,00

75 000,00

80 000,00

3429

Neinvestiční dotace na činnost organizací

45 000,00

45 000,00

45 000,00

3612

Bytové hospodářství

58 000,00

35 000,00

45 000,00

3613

Nebytové hospodářství

0,00

0,00

38 000,00

3631

Veřejné osvětlení

420 000,00

420 000,00

200 000,00

Budovy, haly a stavby - rozšíření VO

350 000,00

346 148,90

0,00

3631

6121

3632

Provoz hřbitova

3635

Územní plánování

3639
3639

6121

8 000,00

8 000,00

8 000,00

90 000,00

53 240,00

36 300,00

Místní hospodářství

1 255 000,00

1 255 000,00

1 670 000,00

Budovy, haly a stavby

1 738 000,00

1 732 155,01

0,00

600 000,00

600 000,00

640 000,00

3722

Svoz komunálního odpadu

3745

Veřejná zeleň

45 000,00

45 000,00

45 000,00

4341

Sociální pomoc

40 000,00

30 000,00

40 000,00
40 000,00

5512
5512

Hasiči
6123

6112
6171

39 000,00

39 000,00

Dopravní prostředky

960 000,00

958 888,00

0,00

Zastupitelstva obce

875 000,00

875 000,00

1 024 000,00

1 885 600,00

1 885 600,00

1 759 800,00

292 000,00

240 000,00

257 000,00

Vnitřní správa

6171

6121

Budovy, haly a stavby

6171

6130

Pozemky

40 000,00

1 000,00

45 000,00

6310

5163

Služby peněžních ústavů

12 000,00

12 000,00

12 000,00

6320

5163

Pojištění majetku

46 500,00

46 500,00

48 900,00

6330

5349

Příděl do fondu obnovy kanalizace a ČOV

216 838,61

216 838,61

215 000,00

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50 000,00

0,00

50 000,00

6399

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF

278 920,00

278 920,00

300 000,00

6402

5364

Vratky veřejným rozpočtům - vyúčtování voleb

5 200,00

5 200,00

13 000,00

6402
6409

5365
5901

Výdaje z fin.vypořádání mezi krajem a obcí
Nespecifikované rezervy

307 400,00
0,00

307 373,00
0,00

13 000,00
1 681 000,00

12 550 199,41

12 231 604,32

13 473 000,00

512 000,00

512 000,00

512 000,00

13 062 199,41

12 743 604,32

13 985 000,00

Výdaje celkem
Financování splátky úvěru České spořitelny
Výdaje celkem včetně financování
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Komentáø k návrhu rozpoètu na rok 2018
I. Pøíjmy
Pol. 1111 a 1511 - Daòové pøíjmy jsou navreny
v pøedpokládané výi dle zákona o rozpoètovém
urèení daní
Pol. 4112 - Neinvestièní pøijaté transfery ze SR v
rámci souhrnného dotaèního vztahu  dotace na
státní správu
Pol. 4116 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery
ze státního rozpoètu  pøíspìvek Úøadu práce na
jedno pracovní místo (VPP) pro údrbu a úklid
obce
Pol. 6171/3111 Pøíjmy za prodej lesních pozemkù
v k.ú. Nová Horka jsou navreny ve výi dle
znaleckého posudku, za cenu úøední.
Ostatní pøíjmy z poskytování slueb  jsou
navreny ve výi dle pøedpokládaného plnìní v
roce 2017

II. Výdaje
1.
Bìné výdaje jsou rozpoètovány dle
pøedpokládaného plnìní v roce 2017.
V oddílu 2212 Opravy MK a zimní údrba MK se
mimo bìných výdajù pøedpokládá provedení
oprav místních komunikací v objemu 200 tis. Kè
a provedení oprav mostù a lávek v obci v objemu
1.500 tis. Kè.

V oddílu 3631 Veøejné osvìtlení se mimo bìné
výdaje pøedpokládá provedení výmìny svítidel
na høbitovì a výmìny kabelového vedení v èásti
obce v objemu 140 tis. Kè.
V oddílu 3639 Místní hospodáøství se mimo
bìných výdajù pøedpokládá provedení opravy
sociálních zaøízení v základní kole v objemu
300 tis. Kè a provedení opravy schoditì ke
Zradcovu v objemu 230 tis. Kè.
2.
Kapitálové výdaje
V poloce 2212/6121 je plánováno zpracování
projektové dokumentace na chodníky u komunikace III. tøídy v objemu 310 tis. Kè a oprava
Oderské lávky v objemu 600 tis. Kè.
V poloce 2321/6121 je plánováno provedení
technologických úprav na èistírnì odpadních vod
ve výi 200 tis. Kè
V poloce 6171/6121 jsou plánovány výdaje za
podání ádosti o dotaci na zøízení sbìrného
dvora a projektová dokumentace na stavební
úpravy 2.NP støediska údrby.
III. Financování ve výdajích
Roèní splátka úvìru ve výi 512.000,- Kè pøijatého od Èeské spoøitelny a.s. na financování
stavby Kanalizace a ÈOV Albrechtièky.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Reflexní pásky
Dne 20. února 2016 vela v platnost novela
zákona 361/2000 Sb., o silnièním provozu.
Chodci mají povinnost nosit reflexní prvek,
pokud se za sníené viditelnosti pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji vozovky v místì,
které není osvìtleno veøejným osvìtlením.
Pøipomínáme obèanùm, e mají monost si na
obecním úøadì zakoupit reflexní pásky 1 kus za
15,- Kè.
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Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky se na území ÈR bude
konat v pátek 12.1.2018 od 14:00 hod. do 22:00
hod. a v sobotu 13.1.2018 od 8:00 hod. do 14:00
hod. Pøípadné druhé kolo se bude konat v pátek
26.1.2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v
sobotu 27.1.2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. V
obci bude 1 volební okrsek se sídlem v malém
sále Kulturního domu.
Voliè mùe ze závaných (zejména zdravotních)
dùvodù poádat obecní úøad (556 428 016) a ve
dnech voleb pøímo okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

V pøípadì, e ádný z kandidátù nezíská poèet
hlasù potøebný ke zvolení, tj. nezíská nadpolovièní vìtinu z celkového poètu platných hlasù
oprávnìných volièù, kteøí se voleb zúèastnili a
odevzdali platný hlas, bude se konat druhé kolo
volby a to ve dnech 26. a 27.1.2018. Do druhého
kola volby postupují 2 kandidáti, kteøí obdreli v
prvním kole nejvíce odevzdaných platných
hlasù. Prezidentem republiky bude zvolen ten
kandidát, který získá ve druhém kole volby
nejvyí poèet platných hlasù oprávnìných
volièù.

Zmìna ceny za svoz komunálního odpadu
Pro rok 2018 dochází k úpravì ceny za svoz komunálních odpadù. Zmìnit tarif lze od 1.1.2018 do doby
fakturace. Po obdrení sloenky ji nelze tarif svozu pro daný rok zmìnit.
Ceník za svoz komunálních odpadù v obci Albrechtièky pro rok 2018
Objem nádoby

Tarif

Poèet obsluh

Cena 2018

80
80
80
120
120
120

P101
P111
P191
P201
P207
P211

1 x za 14 dní
1 x týdnì
1 x mìsíènì
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní v zimì (7 mìs.)
1 x týdnì

1428,2400,828,1728,1092,2904,-

120

P261

120
120
120

P271
P291
P292

1 x týdnì v zimì (7 mìs.) +
1 x za 14 dní v létì (5 mìs.)
1 x týdnì v zimì (7 mìs.)
1 x mìsíènì
1 x mìsíènì v létì (7 mìs.)

2414,1904,1068,777,-

Zimní svoz je od 1.10. do 30.4. Letní svoz je od 1.5. do 30.9..U tarifu P292 je letní svoz od 1.4. do 31.10.
Tarif P271 se pouívá u objektù s vytápìním na tuhá paliva  nádoba se sjednává jako dalí k celoroènímu odvozu tarifu P211 nebo P201.
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Ceny vodného a stoèného pro rok 2018

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, e na základì
usnesení pøedstavenstva byly v souladu s
platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stoèného s úèinnosti od 1. ledna 2018
takto:
Voda pitná
(vodné) 42,64Kè/m3
(vè.15% DPH)
Voda odvedená (stoèné) 38,43 Kè/m3
(vè. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatnìny po prvním odeètu
mìøidel následujícím po 1. lednu 2018.

Obec Albrechtièky oznamuje, e
na základì pøepoètu finanèní
analýzy pro získání dotace na stavbu Kanalizace
a ÈOV Albrechtièky, je stanovena cena stoèného
pro rok 2018:
Voda odvedená (stoèné) 41,09 Kè/m3
(vè. 15% DPH)

Zabezpeème vodomìry pøed zamrznutím!

Výmìna pokozeného vodomìru se mùe odbìratelùm prodrait. Buïme odpovìdní!
Ostrava 30. 11. 2017  Pøed zimou a v jejím
prùbìhu je kromì peèlivého zazimování zahrady
a domu nutné se zamìøit také na to, jak zajistit
pøed mrazem domovní vodomìr, aby nedolo k
jeho pokození. Nepodceòujme tato opatøení.
Vyhneme se nepøíjemným situacím, které mohou
mít kromì naeho pohodlí negativní dopad také
na nai penìenku.
Kroky, které je nutné podniknout, do znaèné míry
závisí na tom, kde je daný vodomìr umístìný.
Pokud je vodomìr umístìný venku v achtì, je
potøeba zkontrolovat její spolehlivé uzavøení tak,
aby nedocházelo k neúmìrnému prochlazování
vnitøního prostoru achty. Pokud se potrubí a

vodomìr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatøit poklop tepelnou izolací.
Pouít lze napøíklad polystyren nebo minerální
izolaèní vatu  ne ale skelnou, vysvìtluje
vedoucí oddìlení vodovodù spoleènosti SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodomìr umístìný uvnitø domu nebo
jiné nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení
vnitøní instalace a vodomìru úèinkùm mrazu
napøíklad vnìjí tepelnou izolací. Je nutné
zkontrolovat, zda nemùe mrazivý vzduch
pronikat k vodomìru napøíklad otevøeným,
pøípadnì rozbitým sklepním oknem. Teplota v
daném prostoru by se mìla dlouhodobì pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitøních rozvodù
je dobré obalit izolaèním materiálem.
K pokození vodomìru mùe dojít také v pøípadì, kdy se nìkdo snaí zamrzlou vnitøní instalaci vèetnì vodomìru rozmrazovat vysokou
teplotou  napøíklad horkovzdunou pistolí nebo
otevøeným ohnìm. Tento extrémní zásah vìtinou vede k tomu, e vodomìr zùstane nefunkèní
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a je nutné ho vymìnit. Pokození plastových
èástí vodomìru vysokou teplotou pøi jeho ohøevu
je zjistitelné po jeho demontái, popisuje Bouda.
Vechny vyjmenované pøípady pokození
vodomìru mají negativní finanèní dopad na
zákazníka, od nìho SmVaK Ostrava následnì
vyadují náhradu kody spoèívající ve výmìnì
pokozeného zaøízení. Zákazníci toti odpovídají
za jeho zabezpeèení. Celková èástka se pak
odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu
vodomìru a èasu potøebného pro jeho montá.
Prùmìrnì se pohybuje okolo 2 000 korun.
Pøed zamrznutím je tøeba chránit také vodovodní
pøípojku. Základním faktorem je to, aby byla
dodrena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se
doporuèuje jako minimální krytí potrubí jeden

metr, ve zpevnìných plochách a do 150 centimetrù. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníeným
krytím (napø. pøechody vodních tokù), soubìhy s
potrubím deových kanalizací, apod.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. øíjna 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci lednu 2018 oslaví své ivotní jubileum
paní Boena ajtarová
paní Anna Chylová
pan Karel Jaitner
pan Alois Zátopek

80
70
70
70

Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

informace z kultury a sportu

Termíny plesù
13.1.2018
20.1.2018
27.1.2018
09.2.2018

 Dìtský makarní ples  Sokol Albrechtièky, Sokolovna
 Skautský ples pro dìti + Skautský ples pro dospìlé, Kult.dùm
 Obecní ples  Obec Albrechtièky, Kulturní dùm
 Hasièský ples  SDH Albrechtièky, Sokolovna
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informace ze
svìta humoru
z obce

Humor na téma - NOVÝ ROK

zdroj: www.smisek.cz

Murphyho zákony§ a dopravní policie
Pesterùv identifikaèní zákon - Dopravní policista je èlovìk, který vás obtìuje bìhem jízdy po silnici.
Hitchhikerùv zákon - Stopující studenti na krajnici vás sice také obtìují, ale ty mùete ignorovat.
Throwùv dodatek - Stopaøi, který na vás mává a prosebnì spíná ruce, zastavit nemusíte.
Pleadovo upøesnìní - Dopravnímu policistovi zastavit musíte.
Shameova vysvìtlivka - Pøesnìji øeèeno, nemusíte, ale pokud tak neuèiníte, vystavujete se velkým
nepøíjemnostem.
Troubleùv povzdech - Mnohem vìtím, ne jaké vás èekají, pokud zastavíte.
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