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Informace z obecního úřadu
Úvodník - červenec

Začátek letního období byl letos poznamenán značnými výkyvy počasí, především
nás zasáhly v posledních létech nezvyklé
silné dešťové přeháňky, které znovu
připomněly sílu vody. I když hranice hladiny
v Odře a naším potoce byla na hranici
možnosti, k úplnému vylití z břehů nedošlo.
V některých nemovitostech došlo k zatopení
sklepů a zahrad ale k větším škodám na
majetku nedošlo, a ani nebyl nikdo ohrožen
na zdraví. Bohužel, díky tomuto velkému
přídělu vody je letos zvýšený výskyt komárů.
Osobně nejsem příznivec postřiků ale pokud
bude situace neúnosná, tak postřik zvážíme.
Uvítala bych i váš názor k této problematice,
snadněji se nám potom rozhoduje, jestli je
většina občanů pro postřik anebo zvládat
situaci osobním „protikomárovým“ řešením.
<->
V poslední době se začaly v naší obci
objevovat stížnosti na hluk. Problematika

nadměrného hluku je ukotvena v Zákoně
o ochraně veřejného zdraví, kde je taxativně
stanovena doba pro noční klid, tj. v čase
od 22.00 hod do 6.00 hod. Jakékoliv rušení
v tomto uvedeném čase je přestupkem, který
mohou řešit příslušnicí městské policie dle
Zákona o obecní policii či Zákona
přestupcích. V rámci něj je přestupci možno
uložit pokutu až do výše 1.000,- Kč. Pokud
však například přestupce odmítne spáchaný
přestupek uznat, mohou strážníci celou věc
předat k projednání správnímu orgánu. Jiný
postup se však uplatní, pokud je někdo
vystaven soustavnému rušení nočního klidu.
Vychází-li hluk z okolní stavby, lze prověřit,
zda k tomu má stavba potřebná povolení. Při
podezření na pochybení můžete podat
podnět ke stavebnímu úřadu. Další
alternativou je obrátit se na krajskou
hygienickou stanici, která může provést
v dané oblasti měření hluku a pokud shledá,
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že byly překročeny hlukové limity, je
oprávněna udělit příslušnou sankci.
Obec může obecně závaznou vyhláškou
pouze stanovit (vymezit hodiny nebo dny),
kdy se noční klid dodržovat nemusí.
Nedávno jsem v Magazínu DNES četla článek,
k jakým případům rušení klidu jsou voláni
příslušnicí
policie
ohledně
řešení
nadměrného hluku v panelákových domech.
Sousedka peče v noci cukroví a „tříská“
plechy, soused chodí v noci 7x na WC,
sousedka louská ořechy kladívkem o
podlahu, soused má nadváhu a chodí jako
slon, další křičí na hluchého syna bez
naslouchadla a další se příliš hlasitě snaží při
„výrobě“ potomka atd. Takové situace na
vesnici neřešíme, ale zase nám tady štěkají
psi, mečí kozy, bečí ovce, kdákají slepice,

štěbetají ptáci, vrčí sekačky, křovinořezy, pily,
sousedé hlasitě oslavují narozeniny, děti ječí
v bazénech apod. Prostě ani na vesnici není
úplné ticho, to dnes snad najdeme už jen na
„samotě u lesa“. Na druhé straně je právě na
vesnici to pěkné, že můžete se svými sousedy
nebo rodinou posedět společně venku a
„utužit“ mezilidské vztahy. Přesto bychom
měli být k sobě ohleduplní a zvlášť v době
nočního klidu dbát, abychom hlukem při
různých oslavách, grilovacích párty příliš
neobtěžovali okolí.
Přejí vám všem krásné letní měsíce bez
větších katastrof ve formě počasí nebo
zhoršené epidemiologické situace, tak aby si
děti mohly užít prázdniny a dospělí
zaslouženou dovolenou.
Ing. Eva Tripská, starostka

USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky
•Zastupitelstvo obce Albrechtičky na 10.
zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky
konaného dne 24. června 2020 v kulturním
domě v Albrechtičkách schválilo:
------------------------------------------------------------• kupní smlouvu s manžely xxx, u č.p. xx na
prodej pozemku 516/64 o výměře 32m2 v k.
ú. Albrechtičky za cenu 36,-Kč/m2 podle GP
693-30/2020
• kupní smlouvu s paní xxx, u č.p. xx na
prodej pozemku 321/3 o výměře 81 m2
v k.ú. Albrechtičky za cenu 36,- Kč/m2 podle
GP 686-147/2019
• směnnou a kupní smlouvu s paní xxx u č.p.
xx a panem xxx č.p. xx na směnu pozemků
516/60 o výměře 51 m2 a 107/2 o výměře 5
m2 a na prodej pozemku 516/61 o výměře
84 m2 za cenu 36,-Kč/m2 podle GP 687148/2019
• účetní závěrku obce Albrechtičky za rok
2019 s výsledkem hospodaření 5 883 303,23
K a jeho účetní převedení na účet 432Výsledek hospodaření předcházejících
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účetních období
• závěrečný účet obce Albrechtičky za rok
2019 s tím, že
• bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
• souhlasí s celoročním hospodařením obce
Albrechtičky za rok 2019, a to bez výhrad
• aktualizaci
Programu
rozvoje
obce
Albrechtičky na období 2018 – 2023
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o
poplatku ze vstupného, kterou automaticky
zaniká vyhláška č. 2/2011 o poplatku ze
vstupného
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020,
kterou se ruší vyhláška č. 1/1992 o životním
prostředí
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020,
kterou se ruší vyhláška č. 1/2017 o územním
plánování
• smlouvu o poskytnutí příspěvku na
poskytování služby sociální péče –
odlehčovací služby s Městem Bílovec
•rozpočtové opatření č. 3/2020
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Hřiště pro veřejnost
Od 1. 7. 2020 bude znovu pro veřejnost pro veřejnost přístupné až po ukončení
otevřeno hřiště u základní školy v době od provozu v MŠ tj. od 25. 7. Návštěvníci hřiště
9:00 do 20:00. Hřiště u mateřské školy bude musí dodržovat návštěvní řády hřiště.

Vítání občánků
Pokud bude situace s koronavirovou epidemii
příznivá i nadále, bude se odložené Vítání
občánků konat v neděli 6. září 2020.
Všichni kdo byli přihlášení, obdrží během
srpna pozvánku. Rodiče s dětmi narozenými
po 31. březnu 2020 budou pozváni na příští
rok 2021, kdy se bude konat Vítání občánků

v tradičním jarním termínu. Pokud se někdo
z přihlášených nebude chtít akce zúčastnit,
oznamte nám to v kanceláři obecního úřadu
nebo e-mailem. Akce proběhne ve velkém
sále, tak aby rodiny mohly od sebe dodržet
bezpečnou vzdálenost.

Informace k vyúčtování kotlíkových dotací
Úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci
předloží osobně nebo poštou na
podatelnu Krajského úřadu v Ostravě
nanční vyúčtování nejpozději do 30. 9.
2023.
V rámci nančního vyúčtování je třeba
doložit:
1) Podepsaný originál doumetu „Finanční
vyúčtování dílčího projektu - seznam
účetních dokladů“ – ke stažení: https://
lokalni-topeniste.msk.cz/node/78 – sekce
přílohy.
2) Kopie všech účetních dokladů související
s výměnou kotle – originály faktur/paragonů
atp. označte názvem projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a
registračním
číslem
projektu „CZ.
05.2.32/0.0/0.0/19_117/000 9638“.
3) Potvrzení o úhradě předložených faktur
– podepsané kopie výpisů z bankovního účtu
(možno i výpis z internetového bankovnictví),
kopie příjmových pokladních dokladů.
4) Fotodokumentaci odpojeného a zne‐
hodnoceného původního kotle – foto musí
ukazovat:
-že znehodnocený kotel je totožný s kotlem z
žádosti
-jak byl kotel znehodnocen
Červenec 2020

-že není možné starý kotel dále používat
5) Potvrzení o likvidaci původního kotle
(např. ze sběrného dvora, výkupny kovů,
sběrných surovin atp.) – ke stažení na https://
lokalni-topeniste.msk.cz/node/78 - sekce
přílohy.
Doložte
kopii
dokumentu
podepsanou příjemcem dotace a likvidujícím
subjektem.
6) Fotodokumentaci nového zapojeného
zdroje tepla – foto z různých pohledů a také
detail výrobního štítku nového kotle,
případně napojeného bojleru a akumulačních
nádrží.
7) Protokol/doklad o instalaci a uvedení
nového zdroje tepla do provozu s datem
uvedení nového kotle/čerpadla do provozu –
stačí kopie.
8) Kopii protokolu o revizi spalinové cesty
Veškeré originály dokladů a dokumentů si
uschovejte pro případ kontroly.
Pro více informací k vyúčtování kotlíkových
dotací navštivte webovou stránku https://
lokalni-topeniste.msk.cz/node/78 . V sekci
přílohy naleznete mimo jiné potřebné
dokumenty ke stažení. V případě nejasností a
jakýchkoli
dotazů
volejte
kotlíkovým
specialistům
na
telefonních
číslech
721993203 nebo 732322297.
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Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Červenec 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Ludmila Volková

92let

Rozloučili jsme se
V měsíci "Červen 2020" jsme se rozloučili
s paní Evou Demlovou

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Měsíc červen začal v MŠ
týdenní
oslavou
Mezinárodního dne dětí.
V mladším oddělení si děti
vyprávěly o rozmarech
počasí a vyrobily si
překrásná sluníčka s duhou. Děti ve starším

se zúčastnilo společně s žáky ZŠ programu
„Kouzelná chemie“.
Pokusy s cukrem,
škrobem, ohněm.
Rozloučili jsme se s našimi předškoláky
pohádkovým dnem v kostýmech v MŠ – tzv.
oddělení se seznámily s planetou Zemi. „POHÁDKOVÁ MATURITA“. Společně jsme
Vyrobily si obří model Země, papírové hráli kolové a pohybové hry, soutěžili jsme na
pyramidy, vlajky a atlas světa. S dětmi
trávíme, co nejvíce času venku – pozorujeme
a chráníme přírodu. Ani nepříznivé počasí
nám nebrání v pobytu venku – přeskakujeme
kaluže, pozorujeme přírodu, v altánku
zpíváme písničky, rytmizujeme říkadla a
zaměřujeme se na rozvoj všech jazykových
rovin. Koncem června jsme navštívili ZŠ, kde
jsme se seznámili s panem loutkářem, který
nám ukázal, jak se vodí loutky. Starší oddělení
Strana 4
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zahradě MŠ. Na závěr si předškoláci zvolili tzv.
„maturitní otázky“, které prověřili jejich
znalosti. Na ukončení náročného dne jsme
měli nachystanou slavnostní tabuli s
obědem. Po obědě jsme mlsali lázeňské
oplatky, které jsme dostali od jednoho
předškoláčka. Všem rodičům děkujeme za

krásné kostýmy, které měly děti oblečené. Na
konci školního roku 2019/20
jsme se
společně vyfotili. Podívejte se, jak se panu
fotografovi fotka povedla. MŠ je otevřená do
24. 7. Na nové děti se těšíme zase v září..
Za kolektiv pedagogů MŠ Jana Onheiserová

Základní škola
Červen nás zastihl v plné
školní práci. Opakovali
jsme, co jsme se naučili
společně
u
videokonferencí a dobírali
zbývající
nové
učivo.
Školní aktivity jsme se snažili vybírat tak,
abychom si zbývající měsíc všichni užili, např.
při tzv. projektovém vyučování. Právě takto
děti jeden den poznávaly krásy a význam
Poodří, další den se seznámily se způsobem
života ve středověku. V Sokolovně se vydařil
plánovaný Den dětí, na který si paní učitelky
připravily spoustu sportovních her a soutěží a
děti si ho moc užily. Přes nepřízeň počasí
Červenec 2020
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rozvrh hodin školy, která na zdejším zámku
bývala – od pondělí do soboty od 5 hodin
ráno do 7 hodin večer – a úplně všem se líbila
sbírka loveckých trofejí z Afriky, byť zrovna ta
původní nebyla.
Ve středu jsme se vydali do ZOO v Olomouci.
Pro většinu dětí byla zážitkem i samotná
cesta Leo expresem a následné přesouvání
z nádraží do ZOO malým mikrobusem. Mezi
zvířaty si každý našel to své oblíbené a nejen
o něm pak všichni zjistili spoustu zajímavostí,
jako například že žirafa má stejný počet
krčních obratlů jako člověk. Po prohlídce ZOO
jsme se opět mikrobusem přemístili do
centra Olomouce, kde nám bohužel
prohlídku historického centra včetně orloje
zkomplikovaly opravy těchto domů. Přesto
byl výlet báječný a na zpáteční cestě opět Leo
expresem byli všichni spokojení.
Ve čtvrtek bylo naším cílem hornické
muzeum na ostravském Landeku. Zde byl pro
nás připraven program „Cesta za pokladem“.
Děti plnily různé úkoly a na konci cesty
získaly klíč k pokladu. Součástí areálu je také
akvarijní expozice, kde jsme mohli zblízka
vidět ryby našich řek včetně úhořů, jeseterů a
lososů, jen sumci se nám ukázat nechtěli.
Také úterý nás přeneslo do dob dávno i Nadešel pátek, pro děti poslední školní den.
nedávno minulých. Byl prolnutím s první Letos proběhl skutečně netradičně. Hráli jsme
částí projektu „Život ve středověku“. Děti hry, bavili se prohlížením fotek z proběhlých
téma nejprve zpracovávaly ve skupinkách ve
škole. Stavěly středověký hrad, vymýšlely erb,
prezentovaly před kamarády, z které doby
stavba je, k čemu sloužila, kdo v ní žil. Také
nechyběl plánek, kde se tento hrad nachází.
V rámci druhé části projektového vyučování
jsme se posunuli v čase dál a podívali na
zámek v Kuníně. V krásně zrekonstruovaných
prostorách někoho zaujaly obrazy, někoho
velká loutka, někoho živí papoušíci v původní
kleci, někoho ozdobné pískovcové zábradlí,
někoho venkovní spojovací můstek do
kostela, pedagogický doprovod fascinoval
proběhlo i společné focení. Jako třešnička na
pomyslném dortu byl poslední červnový
týden, který byl rovněž plný aktivit a výletů:
V pondělí nás navštívil pan Kostelník
z Příbora, loutkař a loutkoherec. Děti ze
základní i mateřské školy si vyslechly
povídání o loutkovém divadle v časech, kdy
nebyla televize, natož počítač a loutkové
divadlo se hrálo nejen pro děti, ale i pro
dospělé, často za pár vajec nebo košík
brambor. Pan Kostelník předvedl dětem, jak
loutka vzniká a jak se ovládá. Děti samy měly
možnost si ovládání loutek vyzkoušet a
zahrát si vlastní vymyšlený příběh.
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akcí, poté nám paní Solarová předvedla
spoustu zajímavých „kouzel“ na téma cukr. A
pak už přišla chvíle rozdávání vysvědčení. Pro
páťáky to bylo zároveň loučení s naší školou.
Na památku si tedy odnesli i trička, fotoknihy
ze školních fotek a za obec předala knížky
s věnováním paní starostka Eva Tripská.
Dopoledne jsme všichni uzavřeli báječnou
pizzou.
Páťákům tedy přejeme hodně štěstí v nové
škole, úplně všem krásné prázdniny a těšíme
se na setkání v novém školním roce.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Mgr. Jana
Kranichová
Poděkování
Slovo děkovat a loučit se může být zavádějící.
Může vyvolávat různé představy. Záleží, jak je
člověk naladěn a jak to vše cítí. Každý z nás
občas potřebuje v životě změnu a k té se
odhodlala i naše kolegyně paní Věrka
Huvarová. Já jí tímto chci moc poděkovat
jménem svým i jménem celého kolektivu

Červenec 2020

pedagogických i provozních zaměstnanců.
Za co? Vlastně za všechno - za skvěle
odváděnou práci, za neustále dobrou náladu,
se kterou byla báječnou kolegyní, za její
spolehlivost, obětavost, za organizaci dílen
pro veřejnost, za projekty pro děti – prostě za
celých těch mnoho let v mateřské i základní
škole. Za nás za všechny bych jí chtěla do
nového začátku popřát hodně štěstí, úspěchů
a spokojenosti. Doufám, že stejně jako my na
ni i ona na nás bude vzpomínat jen
v dobrém. Těším se na další společné setkání,
třeba na našich dílnách. Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Růžová
Za kolektiv pedagogů ZŠ Jana Kranichová

Strana 7

Červenec 2020

Informace z obce
Bílovecká nemocnice informuje
Bílovecká nemocnice, a.s., ukončila provoz
jednotek Covid+ a během června se
připravuje na příjem pacientů k následné
péči. Celkem se na oddělení za celou dobu
vystřídalo 28 pacientů – seniorů. V současné
době prostory prošly dezinfekcí, úklidem a
úpravou do původního stavu. Vedení
nemocnice děkuje veškerému personálu za
obětavou práci a péči v nelehké době.
Rovněž děkuje Sdružení obcí Bílovecka za
poskytnutí
nančního daru na nákup
zdravotnické pomůcky. Během pandemie se
podařilo
provést
generální
opravu
klimatizace operačních sálů, která zjednoduší
a zkvalitní prostředí pro zdravotnický
personál a pacienty.
Aktuální
stav
ohledně
návštěv
a
bezpečnostních opatření sledujte na webu
nemocnice. K dispozici návštěvníkům nadále
zůstávají dávkovače s dezinfekcí, v prostorách
nemocnice platí povinnost nosit roušky.

V provozu jsou odborné ambulance a
nemocnice se vrací k běžnému režimu.
Ing. Josef Zajíc, ředitel,
místopředseda představenstva
Návštěvy pacientů Bílovecké nemocnice,
a.s. jsou možné od pondělí 22. června
2020
Od pondělí 22. 6. 2020 jsou opět povoleny
návštěvy v Bílovecké nemocnici, a.s. Na
odděleních Interny a Chirurgie budou
návštěvy fungovat ve standardním režimu.
Na Oddělení následné péče zatím POUZE tzv.
rezervačním systémem. Ten spočívá v tom, že
návštěvník si den předem telefonicky
domluví návštěvu na telefonním čísle
556771741, a to v případě Oddělení následné
péče I. V případě umístění klienta na
Oddělení následné péče II. se lze telefonicky
domlouvat na čísle 556771752. Smyslem
tohoto opatření je zabránit větší kumulaci
počtu návštěv na nemocničním pokoji.

MAS Regionu Poodří
MAS Regionu Poodří se přidala do kampaně
Národní Síť MAS ČR Regiony sobě.
Tato kampaň má především za cíl podpořit
lokální ekonomiky regionů ČR, a to na
základě principů – Poznej lépe svůj region,
Propaguj region, Přispějte sami do místní
ekonomiky, Podpořte region nančně.
NS MAS ČR také vytvořila webový portál,
jehož cílem je propojit lokální nabídku
podnikatelů s místními konzumenty a s
turisty.

Více informací naleznete přímo na webových
stránkách http://www.regionysobe.cz/
Pokud se chcete do akce zapojit nebo znáte-li
ve svém okolí lokálního producenta nebo
poskytovatele služeb, přijďte vyplnit kartu
producenta. Následovně bude zanesen do
interaktivní mapy na portále Regiony Sobě!
Umístěním kontaktu producenta na webový
portál nevzniká producentovi/poskytovateli
žádný nanční závazek, kampaň je bezplatná.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Region Poodří
V rámci příprav na nové programové období
provádíme anketní šetření za účelem zjištění
oblastí rozvojových potřeb a potenciálu
území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s.
Výstupy budou použity při zpracování nové
integrované strategie komunitně vedeného
Strana 8

místního rozvoje pro programové období
2021 – 2027. Anketní šetření probíhá od 1.
června 2020 do 31. srpna 2020.
Obracíme se na Vás se žádosti o spolupráci
při tomto anketním šetření. Aby měly
výstupy z anketního šetření vypovídající
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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hodnotu, je potřeba získat co největší počet vyplnit elektronicky. Více informací a odkaz
anket zpět, proto bychom Vás rádi požádali o naleznete na webových stránkách: https://
aktivní účast. Tištěné formuláře si můžete www.mas.regionpoodri.cz/anketa.
vyzvednout v kanceláři OÚ. Anketu lze také

Prázdninové putování pohádkovým Poodřím
Turistická oblast Poodří – Moravské
Kravařsko
se
nachází
na
území
Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
Bílovecka a města Fulnek, Studénka a
Klimkovice. Oblast, ve které působily
mnohé významné osobnosti, je bohatá na
přírodní atraktivity i historické objekty, je
protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami
pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto
regionu navíc zabydlely pohádkové
bytosti.
Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti
objektech po celém Poodří – Moravském
Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích
osídlil skřítek, jenž bude léčit zvířata a stromy,
v tamním zámku bude na malé i velké
návštěvníky čekat víla, které se říká
Bartošovická Rusalka. Rodný dům Johanna
Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích
obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn
Wesselsky v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek
a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení,
pro změnu skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v informačním
centru ve Fulneku a další skřítky, vodníka
Puškvorečka a Plamínka, pak v Muzeu obce
Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a
zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka
Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve
Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli
v Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci.
Rodinku
roztomilých
Picmochů
tvoří
Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek.
Skřítků je tam však mnohem více, sklepení se
jimi jen hemží a stačí se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu
Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích
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přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá
koberce sněženek v nivách řeky Odry. Brzy se
do Klimkovic bude stěhovat za kamarádkou
veverkou Augustinkou i náš „cestovatel“
Floriánek Všudybyl.
Prázdninové
pohádkové
putování
Poodřím
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím
dostanou
děti
takzvaný
„Vandrbuch“ (pohádkový pas). Až navštíví pět
skřítků, splní jejich úkoly a budou mít
„Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na
divadýlko. Malí návštěvníci získají na třinácti
pohádkových místech již při návštěvě skřítka
malého prstového maňáska nebo jiný drobný
dárek. Celá soutěž probíhá od července do
srpna 2020. A víte, že naši skřítkové mají už i
své vlastní pohádky, které najdete na
YouTube
–
Pohádkové
Poodří
a
www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace,
soutěže a zajímavosti ze života skřítků
můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří a
www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl nančně
podpořen
ROP
Moravskoslezsko,
Moravskoslezským krajem a nově z Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČRPolsko.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka
Destinačního managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
Otevřené chrámy v Poodří
Církevní památky jsou neodmyslitelnou
součástí naší krajiny. Kostely a kaple často jen
mineme na náměstích a návsích. Podél cest a
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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uprostřed polí jsou rozeseta Boží muka. U
studánky nebo u křížku v lese si chvíli
odpočineme po dlouhé pěší túře. To vše
najdeme v Poodří, které ukrývá nenápadné
přírodní i kulturní klenoty. Údolí řeky Odry,
bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské
krajiny
nadchne
milovníky
přírody.
Zájemcům o kulturu, historii a sakrální umění
přijde vhod návštěva Muzea Oderska a kaple
sv. Rodiny v Odrách kostela sv. Jakuba ve
Spálově, nedalekého poutního místa Panny
Marie ve Skále či kostela Českobratrské církve
evangelické v Suchdole nad Odrou. Prohlídky
kostelů s průvodcem jsou součástí projektu
Otevřené chrámy, který připravilo Biskupství
ostravsko-opavské za
nanční podpory
Moravskoslezského kraje. Aktuální informace
o otevírací době všech 33 kostelů a věží
najdete na www.doo./otevrenechramy.cz

KOVÁŘI KOVAJÍ, DĚTI TVOŘÍ ANEB CO, JAK
A ČÍM SE DĚLÁ!
HRADEC NAD MORAVICÍ 1. 8. – 2.8.2020
Děti společně se skřítky z Pohádkového
Poodří zažijí den plný zábavy a soutěží,
kterými je provedou mistři kovářského
řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře,
měditepce a ražení mincí. Odnesou si
spoustu dárků, sladkostí, vlastních výrobků a
hlavně
zážitků.
Na
již
sedmém
ročníku „KOVÁŘSKÝCH SONÁT" se během
dvou dnů prostřídá u kovadlin bezmála na
sedm desítek kovářů, kteří předvedou svoji
uměleckou kovářskou tvořivost a překvapí
vykovanými exponáty na téma „CESTA DO
PRAVĚKU".
Přijeďte
se
přesvědčit!
www.kovarskesonaty.cz .

Dovolená MUDr. Frömlová a MUDr. Pukovec
MUDr. Petra Frömlová:
13.7.-17.7.2020 (v ordinaci pouze sestra, akutní
případy MUDr. Vladimír Čunta – Kopřivnice - Po, Út, Čt, Pá 8 12 hod., St 11 - 16 hod.)
17.8.-28.8.2020 (akutní případy MUDr. Andrea Galiová
– Nový Jičín, pouze na objednání – 596 321 316, galiova.nj@‐

seznam.cz)
MUDr. Michal Pukovec:
29.6.2020-25.7.2020 (zástup MUDr. Vanerová Šárka
– Po - 7:30 - 12:00 ,Út - 7:30 - 10:30, St - 13:00 - 16:00, Čt, Pá
- 7:30 - 11:30, telefonická objednávka - 556 794 175, 773
501 277).

Tour de aleje 2020
Arnika vás zve na Tour de aleje 2020
- cyklojízdu na podporu stromů a alejí v
Poodří
Pohodová cyklojízda pro celou rodinu
startuje v sobotu 18. července. Trasy čtvrtého
ročníku začínají v Suchdole nad Odrou, akce
proběhne pod záštitou starosty pana
Richarda Ehlera. Cyklisté startovným přispějí
na výsadbu stromů a alejí, ořezy vrb a
ochranu vzácného brouka páchníka v CHKO
Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stromy a
alejemi podél meandrů Odry s naučnými
zastávkami.
Trasy
vedou
převážně
cyklostezkami nebo silničkami III.třídy.
Červenec 2020

Některé úseky cyklostezky vedou loukami. Na
komentovaných zastaveních se účastníci
dozvědí mnoho zajímavého o stromech a
jejich obyvatelích. Na výběr je Machr trasa o
délce asi 30 km nebo Junior trasa o délce asi
15 km.
V cíli budou čekat výtvarné dílničky, soutěže,
kvízy a výstava o ochraně alejí. Děti se mohou
těšit na divadelní pohádku a pásmo písniček
od Milana Šťastného. A na závěr celého dne
proběhne slosování startovních čísel o
spoustu výher. Hlavní cenou bude dětské
kolo 4Ever.
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