INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - červen 2017

informace z obce

Úvodník èerven - Dìtský den 2017

foto: Radomír Volek

Dne 3.6. 2017 se uskuteènil kadoroèní Dìtský Den, který organizuje místní Sdruení dobrovolných
hasièù. Na fotkách jsou jedny z bodù programu, pøetahování lanem (dìti proti dospìlým - dìti vyhrály)
a to hlavní, pìna pro dìti.

foto: Radomír Volek

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
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IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
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www.albrechticky.cz
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Dìti a léto
Prázdniny
a s nimi spousta zasloueného
volného èasu pro dìti. A aby dìti tento svùj volný
èas vyuily bezpeènì a ve zdraví, je hlavnì na
rodièích. Mìli by svým ratolestem urèit pravidla,
jak se mají chovat nejen v pøírodì, ale i doma a to
hlavnì v pøípadì, e se pohybují bez pøítomnosti
dospìlých osob.
Dùleité jsou napø. zásady pro rozdìlávání ohnì
nejen na vyhrazeném táboøiti, které jsou platné
nejen pro dìti, ale i pro dospìlé:
- oheò rozdìlávat vdy pouze za pøítomnosti
dospìlé osoby,
- nikdy nezapalovat oheò v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdìlávat oheò za extrémního poèasí, napø. za silného vìtru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheò bez dozoru,
- mít k dispozici dostateèné mnoství vlastní
vody k uhaení ohnì pro pøípad, e je oheò
rozdìlán v místì, kde není ádný vodní zdroj,
- nenechávat mladí sourozence a kamarády,
aby si hráli nebo sedìli v blízkosti ohnì (nebezpeèí vznícení atstva),
- do ohnì niky neházet jakékoliv výbuné pøedmìty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejù
apod.),
- oheò neroznáet po okolí (napø. na zapálené
vìtvi),
- oheò vdy peèlivì uhasit dostateèným mnostvím vody a ujistit se, e nehrozí jeho samovolné rozhoøení.
Ale nejen oheò je pøíèinou zásahu hasièù. Dìti se
rovnì na svých prázdninových toulkách pøírodou èasto pohybují v blízkosti okrajù skal nebo
rùzných jeskyní a oputìných tol, ve mìstech
pak na nì èekají lákadla ve formì leení, komínù,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpeèí pádu,
závalu, ztráty orientace nebo zaklínìní v úzkých

prostorách. V nejhorích pøípadech mùe dojít i
neèekanému zaplavení prostor nebo pøítomnosti
nebezpeèných plynù. Rovnì pøed hrátkami
v takovýchto místech by mìli rodièe své dìti
dùraznì varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na øekách a
rùzných pøírodních koupalitích. Skákání do
vody, kdy neznáme její hloubku a pøeceòování
plaveckých schopností je pravidelnou pøíèinou
prázdninových tragédií.
Rodièe nezapomínejte, e nejenom v pøírodì
èekají na vae dìti rùzné nástrahy.
Neponechávejte zbyteènì v dosahu dìtí zápalky, zapalovaèe, zábavnou pyrotechniku, svíèky
nebo rùzné chemické pøípravky. Upozornìte dìti
na bezpeèné chování i u vás doma. Plynové a
elektrické sporáky a jiné elektrické spotøebièe
nejsou urèeny ke hraní a k pokusùm a experimentùm! Pøipomeòte dìtem, e pøi odchodu
z domu nesmí zapomenout klíèe a dále pøekontrolovat vechny spotøebièe (sporák, svìtla,
ehlièka, varná konvice apod.), ovìøit si, zda jsou
zavøená okna a e jsou uzavøeny vechny vodovodní kohoutky.
Tento výèet moných nebezpeèí, která èíhají na
nae dìti o prázdninách, kdy mají nadbytek
volného èasu, není zdaleka úplný a mnohdy
nastanou i tìko pøedvídatelné situace. Ale
pokud se jako rodièe pokusíme alespoò trochu
dìti na výe uvedená nebezpeèí pøipravit a
varovat je pøed nimi, mùeme oèekávat, e
letoní léto probìhne bez úrazù, poárù a jiných
mimoøádných událostí.
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Vzdìlávání pedagogù a rodièù
V Bílovci a Studénce se zdarma vzdìlávají pedagogové i rodièe. Pøijïte také, nabídka je rozmanitá a platí i pro vechny obce ORP
Jak respektovat vývoj dítìte a nauèit ho pravidlùm, práce s dìtmi s autismem doma i ve kole,
autorské ètení, rozvoj smyslového vnímání,
logopedie, døevodílny nebo neformální setkávání
k pøedávání zkueností  to je jen výèet témat
vzdìlávacích akcí, které od jara probíhají v Bílovci a ve Studénce. Témata vyla z potøeb rodièù,
pedagogù a øeditelù kol, zájem o nì je velký.
Na akci se mùe pøihlásit kdokoliv, kdo se chce
dozvìdìt nìco nového.
Pøed rokem zaèalo mìsto Bílovec realizovat
projekt na zlepení vzdìlávání ve svém okolí.
Jmenuje se Místní akèní plán a je do nìho zapojeno 15 kol z øad mateøských i základních, jejich
pedagogové, øeditelé, místní zamìstnavatelé,
zástupce pedagogicko-psychologické poradny,
rodièe a mnoho dalích osob, kteøí znají místní
prostøedí Bílovecka.
Díky projektu máme monost øeit nae skuteèné potøeby. Kam chtìjí nae koly investovat a o
jakých tématech by se rádi pedagogové i rodièe
dozvìdìli nìco více. Dùleité je, e koly jsou do
projektu zapojeny personálnì a informace máme
tedy pøímo od zdroje. Spoleènì jsme v prùbìhu
uplynulého roku pracovali na tom, abychom
detailnì zmapovali nai souèasnou situaci, øekli

si problémy, které nás trápí, a na èem naopak
mùeme stavìt. Urèili jsme si, kam a proè chceme dojít. Vzdìlávání je logickou souèástí. Myslím
si, e se nám podaøilo vytvoøit velmi zajímavou
nabídku, která je pøínosná pro pedagogy, øeditele
kol i rodièe. Jsem rád, e se nám podaøilo zajistit
kvalitní lektory a máme veskrze pozitivní ohlasy, øekl starosta Bílovce Pavel Mrva.
Vzdìlávání bude probíhat do listopadu, kdy
projekt konèí. V nadcházejících mìsících probìhne vzdìlávání napø. na témata respektování
vývoje dítìte a jak nauèit dìti pravidlùm, práce
s dìtmi s autismem v mateøských i základních
kolách, sdílení zkueností pedagogù s øeením
situací spojených s novou legislativou, listování
s Lukáem Hejlíkem, polytechnická výchova a
rozvoj smyslového vnímání, povídání o dìtské
øeèi a úskalích jejích vývoje apod.
Nabídku vzdìlávání a zpùsob, jak se na akci
pøihlásit, naleznete na webových stránkách
mìsta Bílovce. Na úvodní webové stránce, vlevo
nahoøe pod odkazem kolství: MAP, naleznete
dokument Informátor  vzdìlávací akce. Z nìj
vyètete ve potøebné  témata, datum konání,
místo, lektora i na koho se obrátit v pøípadì
dotazù. Vechna vzdìlávání jsou zdarma!
Tìíme se na setkání s Vámi.
Realizaèní tým projektu Místní akèní plán ORP
Bílovec
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Dotace poskytnuté obci Moravskoslezským krajem v roce 2017

Obci Albrechtièky budou v roce 2017 poskytnuty
Moravskoslezským krajem dotace:
- na akci "Stavební obnova schoditì ke høbitovu
a kostelu Albrechtièky" ve výi maximálnì
270.000,- Kè z programu Podpora obnovy a

rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
- na akci "Poøízení nového dopravního automobilu pro jednotku poární ochrany sboru dobrovolných hasièù obce Albrechtièky" ve výi maximálnì 225.000,- Kè- na akci "Zhotovení PD k zámìru
Vybudování sbìrného dvora Albrechtièky" ve
výi maximálnì 135.500,- Kè z programu na
podporu pøípravy projektové dokumentace 2017.

Spolek obnovy venkova ÈR - Program rozvoje obce
Obec Albrechtièky se pøihlásila do projektu, kdy
Spolek pro obnovu venkova ÈR prostøednictvím
expertù na strategické øízení a plánování zajistí
nai obci zpracování programu rozvoje obce.
Zpracování bude zahrnovat zejména:
a) uskuteènìní diskuzních setkání s obyvateli a
subjekty pùsobícími v obci,
b) návrh dotazníkù pro etøení obyvatel a vyhodnocení dotazníkového etøení mezi obyvateli,
c) zpracování analytické èásti PRO na základì
statistických dat, informací poskytnutých obcí a
podnìtù od obèanù a dalích subjektù z obce,
d) zpracování návrhové èásti na základì závìrù

analytické èásti a podnìtù od zástupcù obce a
obèanù,
e) zapracování pøipomínek a finalizaci celého
programu rozvoje obce.
Pøínosem projektu by mìlo být zkvalitnìní øízení
venkovských obcí vèetnì participace obyvatelstva a zvýení úspìnosti ádostí o dotaèní
podporu, zpøehlednìní cílù a aktivit jako východiska pro hledání efektivní spolupráce obcí,
posílení efektivnosti obnovy venkova.
Pøedpoklad zahájení projektu je v èervnu letoního roku.

ÈEZ distribuce - Oznámení o pøeruení dodávky elektøiny

ÈEZ Distribuce a.s. oznamuje, e dne 19. 6. 2017 dojde k pøeruení
dodávky elektøiny v celé obci. Pøedpokládána doba odstávky je od
7:45 do 13:00 hod.
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SmVaK Ostrava  Informace k napoutìní bazénù
Co je nutné dodrovat, aby byl zaruèen odpovídající výsledek pøi napoutìní domácího bazénu a neomezili jste sousedy pøi odbìru pitné
vody.
Místo napoutìní domácího bazénu z vodovodní
sítì si mùou lidé nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodù a kanalizací
Ostrava a domù. Proces bude výraznì rychlejí
a nijak se nedotkne okolních odbìratelù.
Opatrnost je na místì také v pøípadì napoutìní
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést
rozbor v laboratoøi, zda je voda ke koupání
vhodná.
Léto je za dveømi a nejen dìti se tìí na koupání
v domácích bazénech. V jejich mnoství na poèet
obyvatel je Èeská republika evropským lídrem a
bazénù u domù v naich
mìstech a vesnicích
s roziøující se zástavbou do krajiny pøibývá.
Jak správnì postupovat a které zásady dodrovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobì
zakalené vody nebo pøedeli problémùm ve
vodovodní síti?
Rizika vznikají pøedevím tehdy, kdy se rozhodne vìtí mnoství odbìratelù v dané lokalitì
napoutìt prostøednictvím své pøípojky bazén ve
stejný èas a lidé chtìjí mít svùj bazén naputìný
co nejrychleji. Pøi náhlém zvýení odbìru mùe
toti dojít k nárazovým zmìnám hydraulických
pomìrù vyvolaným vysokou rychlostí proudìní
vody v potrubí. To má za následek uvolòování
usazenin a zákal vody, který se mùe dostat do
pomìrnì irokého okolí. Tyto nárazové odbìry
mohou také zpùsobit pokles tlaku vody. To se

negativnì projeví na pøípojkách ostatních odbìratelù, kteøí mùou být omezeni v jejich poadovaném odbìru ze sítì, øíká øeditel vodovodù
spoleènosti SmVaK Milan Koníø.Nepøíjemným
situacím lze pøedejít dodrováním nìkolika
základních pravidel. Bazén je vhodné napoutìt
pozvolna, klidnì nìkolik dnù a ideálnì mezi
odbìrové pièky. Nejlépe pøes noc ve vední
den.
Existuje ale elegantnìjí, rychlejí a pohodlnìjí
øeení, ne bazén napoutìt z vodovodní sítì.
Tím je objednávka dovozu vody naí autocisternou. Lidé se vyhnou vem nepøíjemnostem,
které by mohly nastat a budou mít jistotu, e
nebudou nijak omezovat své sousedy.
V loòském roce jsme ke spokojenosti naich
odbìratelù napustili
desítky bazénù v regionu. Zajímavé je, e
nejaktivnìjí byli v tomto
ohledu lidé na Opavsku,
naopak nejmení zájem
o slubu byl na Novojièínsku, Zájemci o dovoz
vody k naplnìní svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292
400 SmVaK Ostrava, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o monosti dodávky a cenì
dle parametrù bazénu. Linka je bezplatná a je
v provozu v pracovní dny od pùl osmé ráno do
osmi hodin veèer.Cena za naputìní je dána
kromì ceny vody pøedevím vzdáleností od
nejbliího støediska SmVaK Ostrava, které
slubu poskytuje.
Opatrnost je na místì také v pøípadì, e si lidé
napoutìjí bazén ze své studny. Je vhodné si
nejdøíve nechat ve specializované laboratoøi
provìøit, zda je voda ke koupání vhodná.
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  2. výzva

Vyuijte dotaci a 150.000 Kè na poøízení nového kotle nebo tepelného èerpadla a zlepete
ivotní prostøedí ve vaem kraji jetì dnes.
Pro koho je dotace urèena?
Kotlíkové dotace jsou urèeny pro fyzické osoby vlastníky a spoluvlastníky rodinných domù na
území Moravskoslezského kraje, které jsou
pøevánì vytápìny kotlem na pevná paliva
s ruèním pøikládáním 1. nebo 2. tøídy, napojeným
na otopnou soustavu a komínové tìleso.
Za rodinný dùm je pro úèely dotace povaován
také bytový dùm maximálnì se 3 bytovými
jednotkami a obytná èást zemìdìlské usedlosti,
která splòuje definici pro byt.
Na co je dotace urèena?
Kotlíkové dotace jsou urèeny na výmìnu stávajícího kotle na pevná paliva s ruèním pøikládáním
za nový ekologický zdroj tepla, kterým mùe být:
kotel pouze na biomasu (automatický i s ruèním pøikládáním)
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze
automatický)
plynový kondenzaèní kotel
tepelné èerpadlo
adatelem vybraný kotel musí být uveden na
seznamu kotlù podporovaných z kotlíkové
dotace - Seznam výrobkù a technologií, který je
prùbìnì aktualizován a je zveøejnìn na adrese
https://svt.sfzp.cz .
V pøípadì nákupu nového kotle s ruèním pøiklá-

dáním (na kusové døevo) je povinností adatele
poøídit i akumulaèní nádobu, a to o objemu, který
je urèen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW
výkonu kotle (napø. 1100 litrù u kotle s výkonem
20 kW). Z kotlíkové dotace lze podpoøit i výmìny
kotlù realizované v období ji od 15. 7. 2015.
Nejpozdìji musí být výmìna kotle provedena do
13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovnì
pøedloeno závìreèné vyúètování.
Telefon: 595 622 355 nebo e-mail:
kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz
V rámci kotlíkové dotace je moné uplatnit
náklady na:
výmìnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
novou otopnou soustavu nebo její úpravu
akumulaèní nádobu, kombinovaný bojler,
zásobník TUV
zkouky a testy související s uvedením majetku do stavu zpùsobilého k uívání  revize
komínu, kotle
projektovou dokumentaci (není podmínkou)
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést
výmìnu:
stávajícího starého plynového kotle (musí dojít
k výmìnì starého kotle na tuhá paliva s ruèním
pøikládáním)
stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
stávajícího kotle s automatickým pøikládáním
paliva
zdroje vytápìní u adatele, který v minulosti
(nejdøíve od 1. 1. 2009) byl podpoøen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám,
spoleèných programù na výmìnu kotlù realizopokraèování na stranì 7
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vaných MP a krajem, z programu Kotlíkové
dotace v MSK nebo v rámci individuální dotace
z rozpoètu Moravskoslezského kraje.
Dotaci získáte na výmìnu kotlù na pevná paliva v
rodinných domech. Je poskytována díky
Ministerstvu ivotního prostøedí z Operaèního
programu ivotní prostøedí. Mùete ji pouít na
zdroj vytápìní a jeho instalaci, novou nebo
zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy
spalinových cest.
Jaká je výe dotace?
Základní míra podpory - èást nákladù, která
bude proplacena adateli:
75 % z celkových výdajù v pøípadì poøízení
automatického kombinovaného kotle na uhlí +
biomasu, nejvýe vak 75 tis. Kè
75 % z celkových výdajù v pøípadì poøízení
plynového kondenzaèního kotle, nejvýe vak
95 tis. Kè
80 % z celkových výdajù v pøípadì poøízení
kotle pouze na biomasu s ruèním pøikládáním,
nejvýe vak 100 tis. Kè
80 % z celkových výdajù v pøípadì poøízení
automatického kotle pouze na biomasu nebo
tepelného èerpadla, nejvýe vak 120 tis. Kè
Podpora bude navýena o èástku 7 500 Kè v
pøípadì, e je výmìna kotle realizována v prioritní obci. Seznam vech obcí najdete na adrese
http://www.opzp.cz/vyzvy/67vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na http://lokalnitopeniste.msk.cz .
Vem úspìným adatelùm pak pøispìje
Moravskoslezský kraj dalími 7 500 Kè.
Posledním zpùsobem, jak sníit míru vlastních
prostøedkù na výmìnu kotle, je pøípadný pøíspìvek obce. seznam pøispívajících obcí a výe

jejich pøíspìvku je uveden na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz .
Jak o dotaci poádat?
Dotaèní program pro obèany bude vyhláen dne
29. èervna 2017. ádosti budou pøijímány do
vyèerpání alokace, která èiní pro
Moravskoslezský kraj témìø 900 mil. Kè.
ádost o poskytnutí dotace bude podávána
elektronicky, a to prostøednictvím webové
aplikace Kotlíková dotace dostupné na adrese
https://kotliky.msk.cz . ádostem bude pøiøazeno jedineèné registraèní èíslo, a to podle èasu
odeslání ádosti v aplikaci.
ádost bude moné si pøipravit a uloit ji ode
dne vyhláení dotaèního programu, tj. od 29. èervna 2017.
Pøíjem ádostí bude sputìn dne 5. záøí 2017
v 10 hod.
Od tohoto okamiku bude moné ádost v elektronické aplikaci odeslat. Následnì je nutné
ádost vygenerovanou z aplikace vytisknout,
podepsat a tuto listinnou podobu ádosti, vèetnì
vech relevantních pøíloh, doruèit (osobnì nebo
potou) na Krajský úøad Moravskoslezského
kraje v Ostravì, a to do 10 pracovních dnù od
elektronického podání. Obálka musí být oznaèena dle podmínek dotaèního programu, vzor
najdete v jeho pøílohách.
Na výmìnu 1 zdroje tepla je moné zaregistrovat a podat pouze 1 ádost!
Pokud si pøedvyplnìnou ádost otevøete pøed
zaèátkem pøíjmu ádostí, nezapomeòte webovou
stránku aktualizovat (tlaèítko F5 nebo symbol
ipky v levém horním rohu webové stránky).
Jaké doklady jsou potøebné k získání dotace?
K ádosti o dotaci je nutno pøiloit:

pokraèování na stranì 8
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Doklad o kontrole technického stavu a provozu
stávajícího (mìnìného) kotle - jedná se o revizi,
kterou byli vichni majitelé kotlù na tuhá paliva o
pøíkonu 10300 kW napojených na teplovodní
soustavu ústøedního vytápìní domu povinni si
nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad
slouí k prokázání tøídy kotle. Pokud byl kotel
vymìnìn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným
dokladem prokazujícím tøídu pùvodního kotle
(napø. fotografií títku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlù vlastní výroby, kde není
tøída stanovena výrobcem, je moné vyuít
èestného prohláení, e tøída kotle je neznámá.
Fotodokumentaci stávajícího (mìnìného)
kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové tìleso. Fotodokumentace musí být poøízena z více pohledù a z fotografií musí být zøejmé
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové
cesty!
Kopii Potvrzení o vedení úètu nebo Smlouvy o
zøízení úètu adatele. Nelze vyuít úèet jiného
èlena rodiny, dispozièní právo také není dostaèující.
Dalí relevantní pøílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).
Po schválení dotace adatel doloí:
Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoce-

ného kotle (z fotografií musí být zøejmé, e se
jedná o tentý kotel, jeho fotografie jste pøikládali k ádosti).
Kopii dokladu o likvidaci kotle (formuláø na
adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz).
Kopie úèetních dokladù (faktury, paragony) a
doklady o jejich úhradì (pøíjmové doklady,
bankovní výpisy).
Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li
moné, vè. výrobního títku).
Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového
zdroje tepla do provozu.
Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.
Podrobnìjí informace budou uvedeny v Podmínkách dotaèního programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji  2. výzva, který
bude po vyhláení dotaèního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a
na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záloka Úøední deska, odkaz Dotace.
adatelé se mohou obracet rovnì na kotlíkové kontakty Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355,
e-mail kotliky@msk.cz

Zájezd na Floria Kromìøí
V nedìli 7. kvìtna jsme se vypravili na zájezd do
Kromìøíe, kde probíhal 41. roèník prodejní
výstavy Floria JARO 2017. Celkem nás bylo 46
úèastníkù zájezdu. I kdy bìhem cesty poèasí
nevypadalo zrovna ideálnì, v Kromìøíi u nás
èekalo sluníèko. Prohlédli jsme si úasné expozice kvìtinových aranmá s tématy lidských
ctností a neøestí a s májovou tématikou. Potom

jsme si prohlídli nabídku vemoných rostlinek,
bylinek, kytièek, stromeèkù a nejrùznìjích
potøeb pro dùm a zahradu. Vìtina z nás nabídce
neodolala a nikdo z výstavitì neodházel s prázdnou takou, spíe naopak nìkterým chybìly
jetì ruce. Nakoupené vìci jsme si nechali
v autobuse, který nás pøevezl do centra mìsta,
které jsme si individuálnì prohlédli, nìkteøí
pokraèování na stranì 9
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navtívili kvìtnou zahradu, podzámecké zahrady, vyhlídkovou vì i zrcadlové bluditì. Pøed
odjezdem autobusu nás sice zastihla deová
pøeháòka, ale to u víceménì nikomu nevadilo.
Cestou domù jsme konfrontovali, co kdo vidìl a
co kdo a jak výhodnì nakoupil.
Dìkují vem úèastníkùm zájezdu za pohodovou
a bezproblémovou atmosféru a budu se tìit, e
se setkáme na nìjakém dalím zájezdu poøádaným obcí. Podìkování patøí i øidièi autobusu,
který nás bezpeènì dovezl tam i zpìt a vyhovìl
vem naím poadavkùm.

Eva Tripská

Otevírání Poodøí a Pooderské kotování

V sobotu 13. kvìtna na zámku v Bartoovicích
probìhl ji 16. roèník Otevírání Poodøí, jeho
souèástí je i pooderského kotování domácích
pálenek. Celkem bylo dodáno 33 vzorkù.
Z kategorie jabkovice 12 vzorkù, hrukovice 8
vzorkù, slivovice 13 vzorkù.
Výherci za jabkovici:
1. Místo Jiøí ajtar, Monov 49
2. Místo Josef Kyselý, Suchdol nad Odrou 300
3. Místo Miroslava Turková, Kunín 298

Výherci za hrukovici:
1. Místo Jiøí ubèík, Hladké ivotice 164
2. Místo Arnot ajtar, Albrechtièky 110
3. Místo Simona Adámková, Suchodol nad
Odrou 284
Výherci za slivovici:
1. Místo Karel Jake, Hladké ivotice 100
2. Místo Ondøej Poláek, Monov 171
3. Místo Jiøina Sedláèková, Bartoovice 393
Panu Arnotu ajtarovi blahopøejeme k umístìní v soutìi a také za úèast v hodnotící komisi
za Obec Albrechtièky.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci èervnu 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Anna Kilnarová
85 let
paní Aneka Seltenreichová
80 let
paní Jarmila Hadová
75 let
paní Ludmila Dybalová
70 let Do dalích let jim pøejeme pevné
paní Jaromíra Granatierová
70 let zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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POZVÁNKA - Dìtské rybáøské závody
Rybáøský spolek Albrechtièky zve vechny dìti na

Rybáøské závody
organizované ke Dni dìtí a to v sobotu 17. 6. 2017 do areálu Fojtovky.
Program:
8:309:00 prezentace
9:00 start lovu ryb
11:00 ukonèení lovu ryb
11:15 vyhláení výsledkù a pøedávání cen

Tradièní peèení ryb a
obèerstvení je zajitìno.
Na velkou úèast dìtí se tìí
rybáøi.

POZVÁNKA
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Tradièní sokolský krmá
Úterý 4. 7. 2017 od 16 hodin

Poulièní turnaj muù

Støeda 5. 7. 2017 od 20 hodin
Krmáová zábava s DJ Doktorem na høiti, (pøi nepøíznivém poèasí v sokolovnì).

inzerce
Chcete zdarma kotel ?
Vyuijte právì probíhající Kotlíkovou dotaci,
urèenou jen pro 6000 zájemcù!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398
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Masáže v Albrechtičkách

Chvíle Pohody

Mým pøáním je, abyste byli spokojeni, cítili se pøíjemnì a Vae tìlo i due získali potøebnou energii,
zdraví a sílu.
Chvíle Pohody pøináím prostøednictvím M A S Á  Í:
+ klasická (sportovnì rekondièní) - masá zad, celých nohou a rukou, bøicha, íje
+ relaxaèní - thajská olejová masá zad a rukou zezadu, zepøedu a nohou zezadu,
- havajská masá LOMI LOMI - masá zad, rukou ze zadu, celých nohou
- masá rukou (dlanì, prsty, høbety rukou, zápìstí)
- masá nohou (plosky, prsty, nárty, kotníky) s vonnými esenciálními oleji,
s bylinnou koupelí
+ èínská tlaková masá hlavy a oblièeje
+ vhodná kombinace tìchto masáí - pouití masání techniky k odstranìní bolestivých
stavù páteøe
Masáe poskytuji také jako tzv. mobilní masér (tzn. pøijedu do domácnosti nebo práce klienta)!!!
AKÈNÍ cena masáe:
360Kè / hod.
Cena masáe za 90 minut - 540Kè, za 120 minut  720Kè
(u masáe v domácnosti nebo práci klienta je úètován pøijatelný pøíplatek za dopravu)
Masá je provádìna vdy s ohledem na tìlesné a psychické potøeby masírovaného.
Oetøení pomocí REIKI  univerzální ivotní energie
Reiki je alternativní zpùsob léèby, nenahrazuje lékaøskou péèi, ale doplòuje ji tak, aby byla ku
prospìchu celého organismu. S pomocí Reiki je moné obnovit rovnováhu energií v tìle, vyrovnat
jejich hladiny bez vedlejích úèinkù. Pracuje na úrovni tìlesné, psychické, emocionální a duchovní.
Pøináí harmonii, klid a duevní rovnováhu.
Cena od 100,- Kè podle potøeby a doby pùsobení
Kontaktujte mne prosím telefonicky - od 9,00 hod. do 18,00 hod.
Masáe poskytuji dle pøedchozí domluvy (vèetnì sobot a nedìlí).
Masá proplácejí formou pøíspìvkù tyto zdravotní pojiovny:
VZP ÈR (jen pro bezpøíspìvkové dárce krve), Vojenská ZP, Oborová ZP.
Nabídka DÁRKOVÝCH POUKAZÙ na konkrétní jméno obdarovaného.

Mgr. Romana Závodská, DiS.
Telefon: 604 62 00 17masaze.chvilepohody@seznam.cz
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