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Vážení spoluobčané dovolte mi, abych vám na
začátku roku 2021 ještě jednou popřála do
nového roku hodně zdraví a osobních
úspěchů. Rok 2020 byl pro nás všechny jiný a
náročný. Začátek nového roku 2021 je stálé
ještě komplikovaný v důsledků zhoršené
situace kolem nákazy koronavirem. I v naši
obci se počet občanů, kteří se onemocněním
Covid-19 nakazili, razantně zvýšil, proto vám
znovu
žádáme,
abyste
dodržovali
bezpečnostní opatření a navštěvovali obecní
úřad a poštu jen v nezbytných záležitostech.
Všechny poplatky můžete platit elektronicky a
dotazy můžeme vyřídit telefonicky nebo emailem.

V současně situaci nemáme odvahu ani
plánovat žádné kulturní akce, všechno se
bude odvíjet podle situace a opatřeních vlády
ČR. Plesová sezóna tohoto roku bude
pravděpodobně tzv. „odpískaná“ ale určitě po
uvolnění omezení se budeme snažit nějakou
kulturní akci zorganizovat. Snad začínající
očkování populace proběhne bez komplikací
a co nejrychleji, abychom se zase mohli
setkávat a organizovat společné akce.
Opatrujte se a těším se na brzké společné
setkání.
Eva Tripská - starostka

Bezpečný úřad
Obec Albrechtičky zís‐
kala ocenění v oblasti
bezpečnosti. Slavnost‐
ní akt předávání ocenění „Bezpečná organiza‐
ce“ pro školy a školská zařízení a „Bezpečný
úřad“ určený pro obce, proběhl dne 17. září
2020 na zámku v obci Bartošovice za účasti
předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny

Křenkové. Region Poodří se stal partnerem
projektu. Ocenění převzala starostka Eva
Tripská. Auditoři ocenili účastníky projektu
jako příklady dobré praxe a předali
účastníkům projektu certi káty a ochranné
známky k dalšímu využívání.
Projekty pod názvem Bezpečný úřad a
Bezpečná organizace, který se zaměřuje na
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řešení bezpečnostní problematiky a aktivní
řešení bezpečnostní politiky na úřadech a ve
školách, byl spuštěn v průběhu tohoto
kalendářního roku. Tyto aktivity, které jsou
velmi pozitivně vnímány ze
strany dozorových orgánů,
realizuje auditní a poradenská
společnost 2K Consulting
s.r.o. Výsledkem dlouhodobé
spolupráci je zjištění, že
organizace splňují výstupy
pro kontrolní a dozorové
orgány, které pro tento rok
byly zaměřeny na oblast
zpracování
a
ochrany
osobních údajů (GDPR). Audit
byl složený z místního šetření
a
revize
provozněbezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a
přijatých opatření včetně souladu s národní
legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli
proškoleni všichni zaměstnanci organizací v
otázkách problematiky ochrany osobních
údajů především se zaměřením na řešení
bezpečnostních
incidentů
a
řešení

praktických problémů ve veřejné správě a
školství.
Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z
pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale
také pohledu občana, který
má zájem o to, aby se ve své
obci
cítil
neohroženě.
Zkušenosti v oblasti veřejné
správy nás utvrzují v tom, že
téma bezpečnosti se stává
jednou z klíčových priorit pro
zajištění bezpečného chodu
úřadu a poklidného života v
obci. V projektu budeme i
nadále pokračovat, jelikož je
pro nás přínosem v rámci
získávání
důležitých
informací,
sledování
legislativních změn a procesů ve vztahu k
bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které
nám bezpečnostní experti sdělují.
Naše obec bude mít možnost i prezentace v
katalogu bezpečných organizací. V rámci
projektu budeme moci propagovat i naše
aktivity a dění v obci.

Investiční akce

15. října byla rmou IDS Valašské Meziříčí s.r.o.
ukončena veřejná zakázka „Zřízení sběrného
dvora v obci Albrechtičky“.
Cena stavby byla 2 617 976,57 v důsledku
víceprací se cena zvýšila o 769 828,85, celkem
3 387 805,42 Kč včetně DPH. Současně se
uskutečnil nákup 7 velkoobjemových
kontejnerů a 2 kontejnerů na nebezpečný
odpad, jejichž cena byla 307 447, 43 Kč.
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Akce byla podpořena dotaci z programu OPŽP
2010-2014 ze Státního fondu životního
prostředí Ministerstva životního prostředí.
Celkové způsobilé výdaje akce byly 3098205,Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 85 %
způsobilých výdajů což je 2 633 474,25 Kč.

Informátor obce Albrechtičky
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Sběrný dvůr
V prosinci proběhla kolaudace Sběrného
dvora, jehož provoz bude zahájen 1. 2. 2021.
Sběrný dvůr bude sloužit občanům obce
Albrechtiček ke shromažďování odpadů.
Ve sběrném dvoře mohou občané ukládat
běžné odpady (papír, plasty, sklo), kovový
odpad, odpady, které se sbíraly 2x ročně
mobilním
sběrem
(velkoobjemový,
nebezpečný), elektrozařízení, stavební suť a
pneumatiky.
Tímto žádáme občany, aby nepotřebné
elektrozařízení určené k zpětnému využití a
kovový odpad již neodkládali do dvorku u
garáži před MŠ ale využívali pouze sběrný
dvůr.
Občané při odevzdávání odpadů na vyzvání
obsluhy předloží doklad o trvalém pobytu v
obci (OP, ŘP).
Provozní doba Sběrného dvora:
Středa 13:00 – 16:00 ( listopad - březen)
13:00 – 18:00 (duben – říjen)
Sobotu 08:00 – 12:00

Ceník poplatků:
Čistá stavební suť
- maximálně 2 m3/nemovitost/rok
kbelík 10 l ........................................ 10 Kč
pytel 20 l ........................................ 20 Kč
vozík 400 l ...................................... 220 Kč
vozík 750 l ...................................... 400 Kč
Směsný stavební a demoliční odpad –
maximálně 2 m3/nemovitost/rok
kbelík 10 l ........................................ 25 Kč
pytel 20 l ........................................ 50 Kč
vozík 400 l ...................................... 650 Kč
vozík 750 l ...................................... 1100 Kč
Pneumatiky
osobní automobil - 50 Kč/ks
Ostatní odpady budou shromažďovány od
občanů zdarma.

Všechny potřebné informace najdete v
„Provozním řádu sběrného dvora“,
„Seznamu odpadu ukládaných na SD“ a
Stavební suť, směsný stavební odpad a „Pravidlech pro provoz SD“.
pneumatiky bude možné odevzdat ve
sběrném dvoře jen za poplatek.
Všechny tyto dokumenty budou dostupné na
webových stránkách obce a v objektu
sběrného dvoru před zahájením jeho
provozu.

Ceny vody pro rok 2021
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že na základě
usnesení představenstva byly v souladu s
platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna
2021 takto:
Voda pitná (vodné) 47,87 Kč/m3
(vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 42,53 Kč/m3
(vč. 10% DPH)
Leden 2021

Obec Albrechtičky oznamuje, že na základě
přepočtu nanční analýzy pro získání dotace
na stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky je
cena stočného pro rok 2021:
50,56 Kč/m³ (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2021.
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Ceník za svoz komunálních odpadů 2021
Ceník za svoz komunálních odpadů v obci
Albrechtičky pro rok 2021:

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 používá u objektů s vytápěním
na tuhá paliva – nádoba se sjednává jako další
k celoročnímu odvozu tarifu P211 nebo P201.

Elektronická dálniční známka
Na poště Partner v Albrechtičkách lze koupit
elektronické dálniční znám-ky.
Elektronická dálniční známka bude mít
platnost roční známky po celých 365 dní.
Pokud si např. koupíte roční dálniční známku
v březnu 2021, její platnost neskončí v
prosinci, jako u klasické známky, ale až v
březnu 2022.
Osvobozena jsou vozidla pro držitele ZTP
nebo ZTP/P, vozidla provozovaná domovy pro
osoby se zdravotním postižením. Nově budou
osvobozena (či získají slevu) vozidla s
pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v
kombinaci s jiným palivem a historická
vozidla se zvláštní registrační značkou a
průkazem.
Dálniční známky bude kontrolovat v provozu
Policie ČR a Celní správa ČR pomocí kamer
umístěných ve vozidlech, mimo ně nebo na
mýtných branách.
Strana 4

Cena roční dálniční známky – 1500,Cena 30-ti denní dálniční známky – 440,Cena 10-ti denní dálniční známky – 310,Cena platná pro vozidla s pohonem na
zemní plyn nebo biometan:
Cena roční dálniční známky – 750,Cena 30-ti denní dálniční známky – 220,Cena 10-denní dálniční známky – 155,Známku lze také zakoupit ONLINE na webu
"www.edalnice.cz"
Tento web provozuje "Státní fond dopravní in‐
frastruktury".
Informátor obce Albrechtičky
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Mateřská škola - Co se děje v lednu u Žabek (starší oddělení MŠ)
Žabky přivítaly na začátku
ledna Ježíška, od kterého
dostaly krásné didaktické
pomůcky
na
rozvoj
předmatematických
představ,
předčtenářské
gramotnosti a na rozvoj
hrubé motoriky, jemné motoriky a
grafomotoriky. Ještě jednou Ježíškovi mockrát
děkujeme. Přivítali jsme nový rok a věříme, že
budeme všichni zdrávi. Na začátku roku jsme
uspořádali výstavku fotek – vánočních
stromečků z domova a dárečků, které děti
dostaly. Fotky si můžete prohlédnout na
webových stránkách
https://www.albrechticky.cz/skola.
V měsíci lednu se učíme spoustu písní se
zimní tématikou – Potkal mrazík metelici,
Jede, zima jede, Sněží, sněží, Padá sníh,
Lyžování atd. Pokud bude sníh, budeme stavět
sněhuláky, bobovat, pozorovat zimní přírodu.
Zároveň v oddělení probíhá intenzívní
příprava předškoláků. Neustále máme zvýšené
nároky na hygienu. Děti ve školce si umí mýt
ruce podle básničky viz obrázek. Doufáme, že
mytí rukou se stane veselou záležitostí i u vás
doma.

Mateřská škola - Sovičky (mladší oddělení MŠ)
V prosinci jsme si mateřskou školu moc neužili
vzhledem k pandemické situaci, která nám
částečně nabourala jinak běžný režim naší
školky. A tak se již opravdu těšíme na leden.
Moc děkujeme rodičům, kteří nám v roce 2020
nakoupili spoustu smysluplných dárků pro
děti, mnozí nelenili a vlastnoručně vyráběli i
překrásné krmítko pro ptáčky. Zároveň
chválíme za neotřelé nápady „Andílků“, které
rodiče a děti vyráběli ze dřeva, plastů a jiných
neobvyklých materiálů a ozdobili jsme jimi
vstup do mateřské školy, výstavku vždy
shlédnete v sekci „Události“ na webových
Leden 2021

stránkách mateřské školy. Dnes vás chceme
pozvat do světa našich malých dětí a lehce
vám přiblížit výchovnou práci pedagogů v
mateřince. Vybrala jsem pro vás jednu z
výchovných oblastí, a to hudební výchovu. Ta
se v mateřince prolíná i s oblastí pohybovou
-pantomima,
dramatickou-rozvoj
řeči,
artikulace, paměť, pozornost, soustředění,
oblast mravní-sounáležitost, chování se
navzájem ve skupině, pochopení správných
vzorců chování. V mateřince je při výchovné
práci nesmírně důležitá počáteční motivace,
zaujetí dítěte před řízenou výchovnou
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činností. Pedagog musí skloubit věkovou
skupinu dětí, zaujmout i ty 3 leté, ale i ty starší,
kteří jsou už ve školce „mazáci“. Dle složení
skupiny dětí se motivace dá navodit, písní,
loutkou, dramatickou scénkou, básní……
V lednu budeme klást důraz na hudební
výchovu, znalost nástrojů-děti již dnes mají
praktickou možnost v naší školce rozeznat
několik druhů strunných nástrojů-ukulele,
španělskou kytaru, balkánský brač, bisarnici,
berdeto či klasický vzácný kontrabas utvrzujeme se v hudebních pojmech - piano,
forte, předehra, dohra, houslový klá, notysamozřejmě hravou formou uzpůsobenou
věku dětí. A na co si budeme hrát v
lednu….no přece na orchestr.
Před koncertem (Jiří Havel)
Říkáte, že sále straší?
Kdepak! Nástroje se plaší:
housle vržou,
basa bručí,
étna pláče,
hoboj skučí,
tuba vzdychá,
buben hřmotí –
kdopak tenhle cirkus zkrotí?
Nebojte se, tady vládne
pan kapelník ve fraku!
Za chviličku všechno zvládne,
i hlasivky zpěváků!
Nevěřící Tomáši,
teď se musíš tiše dívat:
až je hůlkou postraší,
začnou krásně hrát a zpívat!
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Náměty k činnosti:
• Poslech - diskuse o nástrojích, možnost
vyzkoušet si individuálně hru s pedagogem.
• Dramatizace - dětí předvádí zvuky nástrojů v
básni.
• Hra na orchestr - každé dítě představuje
jeden nástroj, každý si sám vybere. Jedno dítě
nebo paní učitelka je kapelník, a dokud
kapelník nedá znamení nástroje se ladí - plaší
se. Když kapelník ukáže, každý nástroj začne
vydávat určitý zvuk na melodii předem
vybrané písničky.
• Pantomima - vybrané děti předvádí nástroj ostatní zkouší uhádnout
• Sluchová reakce spojená s pohybem – děti
vyjádří pohybem různé druhy a tempo
skladeb hrané kytarou-španělský rytmus,
tango, baladu…
• Zklidnění - relaxační fáze-práce u stolečkůvyjádřit kresbou, malbou citová prožitek z
hudby…co si dítě představovalo pod dojmem
hudebního
prožitku…pro
zjednodušení
možno motivovat pohádkou.
To je jen malá ukázka každodenní práce
pedagogů v mateřince, během níž však musí
pedagog reagovat na náladu dětí, snažit se i o
začleňování a adaptaci nových dětí, dbát v
prvé řadě na bezpečnost, ale zvládnout i
mravní stránku výchovného procesupředevším různorodé povahy dětí tak, aby
nedocházelo k rozporům mezi nimi. Vše
probíhá hravou, nenápadnou formou a
metodou tak, aby děti zaujala, vždyť všichni
známe dlouho známou pravdu…Jen to dítě,
které se nenudí, tak nezlobí…
Marcela Škarupová

Informátor obce Albrechtičky
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Základní škola - Leden 2021
Předvánoční prosincovou
atmosféru jsme se snažili
prožít v každé chvilce a
podle možností doby.
Kromě učení jsme se snažili
chodit do přírody, povídat
si o ní a poznávat ji. Vyrobili
jsme si každý svého andílka a přáníčka pro
babičky a dědečky v naší obci. Také jsme se
věnovali tradicím, které provázejí atmosféru
Vánoc. Povídali jsme si, jak slavili Vánoce naši
předkové, jaké zvyky je provázely, a srovnávali,
které z nich se udržely dodnes nebo jak se
oslavy změnily.
Poslední předvánoční školní den se
tradičně nesl ve znamení vánoční pohody a
nadílky. Hned ráno jsme si vyrobili vrkoče,
kterými jsme si ozdobili slavnostní stůl. Na něj
přibylo cukroví, které si děti donesly, i sušené
ovoce a oříšky, aby si každý mohl vybrat podle
chuti. Po krátké procházce jsme se vrátili ke
stromečku, kde už na děti čekala bohatá
nadílka spousty různých her a knížek, některé
hry jsme stihli i vyzkoušet a ani se nám od nich
nechtělo odejít. Unavení jsme se pak uvelebili
k odpočinku do relaxačního vaku, který také
donesl Ježíšek. V družince jsme si vyzkoušeli
ještě další vánoční zvyk - pouštění lodiček.
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V lednu nás čeká mimo nové učivo také
opakování, zkoušení a uzavírání pololetí.
Vysvědčení se bude vydávat 28. ledna a 29.
ledna budou mít děti pololetní prázdniny.

Stejně jako loni jsme měli v plánu v této době
s dětmi přespávat ve škole, vzhledem k situaci
budeme muset tuto akci posunout na časy
příznivější.
Všichni doufáme, že se i nadále budeme
moci učit ve škole, a nejen přes monitor
počítače. A jaké chystáme v lednu projektové
dny:
Pan Čas – ovlivňuje minulost, současnost i
budoucnost
Mezinárodní den objímání (21. ledna). V
současné době trochu opatrné téma, ale
objímat lze i na dálku a možná je v této době i
toto symbolické objetí důležitější než jindy.
Za ZŠ Mgr. Hana Růžová
a Mgr. Jana Kranichová
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Tříkrálová sbírka – Každá koruna pomáhá

Díky výtěžkům Tříkrálové sbírky v minulých mít možnost nám přispět přímo na účet
letech jsme mohli realizovat některé naše tříkrálové sbírky č.ú. 66008822/0800, kde po
záměry – podpořili jsme děti v jejich zadání variabilního symbolu 77708015 se
peníze přičtou na náš tříkrálový
volnočasových
aktivitách,
účet. Také budete moci přispět
zakoupili jsme pomůcky do
načtením QR kódu. Sledujte proto
půjčovny, vybudovali garáž a sklad
naše
webové
stránky
a
pomůcek, nancovali jsme studii
facebokoový
pro l
Charity
nové budovy. Víme, že bez Vás –
Studénka.
koledníků a dárců by to nebylo
Děkujeme.
možné. Děkujeme.
Věříme, že i letošní ročník bude
Bc. Jarmila Pomikálková,
stejně úspěšný a budeme i díky
ředitelka
vám pomáhat potřebným. Ve chvíli
uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje ještě
nevíme, v jaké podobě sbírka proběhne. Stále
ale počítáme s tradičním koledováním. Pokud
by ale Tři králové do ulic nemohli vyjít, budete

Tip na výlet v turistické oblasti POODŘÍ
Fenomén GALERIJNÍ ULICE (Jistebník)
Již sedmým rokem si mohou návštěvníci
Jistebníku prohlédnout unikátní Galerijní ulici.
Je to jediná ulice, která je v obci pojmenována
a ne náhodou Galerijní. Po její téměř 300
metrové délce jsou k vidění velkoformátové
fotogra e, které jsou umístěné na plotech a
domech. V současné době je to bezmála 100
fotogra í, které jsou rozděleny do dvou cyklů.
Pod názvem "Takoví jsme byli" to jsou
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historické fotogra e nejen místních obyvatel,
ale i známých osobností z oblasti kultury a
sportu – třeba bývalých olympioniků (V.
Mách, bratři Svojanovští, V. Čáslavská,
manželé Zátopkovi a další). Většina z nich
Galerijní ulici navštívila.
V horní části ulice to jsou pak fotogra e, které
zachycují současné dění a aktivity Galerijního
spolku, který se má čím pochlubit. Fotogra e
na ulici se průběžně obměňují.
Informátor obce Albrechtičky

Leden 2021

Informace z obce
V letošním roce proběhlo již 6. mezinárodní
malířské a sochařské sympozium výtvarníků,
tentokrát ve spolupráci s obcí Jistebník.
Vytvořená sochařská díla jsou průběžně
instalována před OÚ a farní kostel sv. Petra a
Pavla.
Výtvarná díla, která vznikla za účasti předních
tvůrců, jako jsou prof., ak. mal. B. Jirků, ak.
sochařů Z. Tománka, B. Eliáše, J. Čutka, P.
Nižňanského, ak. malířů M. Maliny, J. Tichého,
Mgr. art. J. Bachoríka a dalších, je možné vidět
v Galerii u foťáka, která je součástí Galerijní
ulice.
Sochy ze dřeva, které vznikly v průběhu
sympozií, zdobí jak samotnou hladinu
Galerijního rybníku, tak i jeho břehy. Od
Galerijní ulice je vzdálený necelý kilometr a
rozhodně stojí zato ho navštívit.
V Galerii u foťáka je možné pravidelně
zhlédnout výstavu obrazů či plastik plastik
významných
českých
a
slovenských
výtvarníků.
Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou
galerií (alespoň v Jistebníku :) ). Jsme galerií s

bezbariérovým přístupem, s možností
prohlídky na kole, na koni, autem, v zimě na
saních a běžkách. Otevřeno nonstop.
Bez zákazu kouření a fotografování. Jsme
galerií otevřenou pro všechny.
Více z historie i o aktivitách najdete na
www.galerijniulice.cz, FB Galerijní ulice a v
dokumentu ČT v cyklu Náš venkov "Slunce v
Galerijní ulici".
Pro Destinační management turistické
oblasti Poodří připravil Jan Lipina z Galerijní
ulice

Bílovecká nemocnice, a.s. začala očkovat proti COVID 19
Také zdravotnický personál Bílovecké
nemocnice, a.s. má možnost nechat se
očkovat proti COVID 19, a to vakcínou
rmy P zer. Dorazilo zde několik desítek
očkovacích látek.

možnost určitě vítám, jsem ráda, že vakcíny
dorazily konečně taky do krajských
nemocnic,“ uvedla krátce po očkování jedna
ze sester.
„Podílím se i na péči o pacienty s covidem, a
to, že očkování začalo, je jenom dobře,
Podle ředitele Bílovecké nemocnice, a.s. protože jinak z této situace není cesty ven,“
Josefa Zajíce je o očkování zájem. „Z více než dodává další očkovaný lékař.
dvou set zaměstnanců a zdravotnického V první fázi očkováním prochází zaměstnanci
personálu se chce naočkovat něco
covidových
pracovišť,
JIP
a
přes 40 %. Nutno říci, že mnoho
odběrového
centra.
Dalšími
zaměstnanců naší nemocnice již
vakcínami, které by měly dorazit v
nemoc prodělalo, tudíž se u nich
průběhu dalších dnů, budou
předpokládá dostatečná paměťová
očkováni rizikoví pacienti Bílovecké
imunita a jsou alespoň několik
nemocnice, a.s.
měsíců chráněni. K očkování těchto
Ing. Magda Otáhalová, tisková
přistoupíme později.
mluvčí
„Neváhala jsem ani minutu, tuhle
Leden 2021
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Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Leden 2021" oslaví své životní jubileum:
paní Seltenreichová Marie
75 let
paní Genzerová Ludmila
70 let
Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Leden 2021" jsme se rozloučili:
s paní Helenou Huvarovou

Informace z obce
Tip na výlet v turistické oblasti POODŘÍ
Jen málokde najde turista, toužící po
poznání historie a zároveň přírodních krás,
tolik zajímavých míst, jako v turistické oblasti
zvané Poodří. Krajina napájena Odrou a
mnoha jejími přítoky vytvořila oblast, kde se
roviny, louky, lesy, pole a rybníky střídají s
kopcovitým terénem. Jako stvořené je pak
toto místo pro všechny milovníky vyhlídek
do krajiny, v níž v posledních letech přibývají
také rozhledny.
Rozhlednu, která umožňuje kouzelné
vyhlídky do kraje, najdete třeba na vrchu
Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní
věž,
která
kdysi
tvořila
opevnění
středověkého města, máte dobrý pozorovací
talent. Město Odry touto stavbou připomíná
svou husitskou minulost, kdy město bývalo
jednou z bašt husitských vojsk. Novinkou
Oderska je rozhledna na Veselí. Odtud se
nabízí výhled na Oderské vrchy, Beskydy,
Hostýnské vrchy a Moravskou bránu.
Veselská rozhledna se nachází jen 2 km od
nové naučné stezky K Flascharovu dolu,

která je dlouhá 4 km. Na 13 zastaveních se
dozvíte mnoho zajímavého o těžbě břidlice.
Součástí je zajímavá geologická expozice
hornin Nízkého Jeseníku. Trasa je vhodná i
pro malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje
velkou námahu.
Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších
věží, která stojí na vrchu Okrouhlík ve Slatině
nedaleko Bílovce. Dřevěná stavba vznikla v
nejvyšším bodě Slatiny v květnu 2019 a jako
na příslovečné dlani tam výletníci mají obě
pohoří Moravskoslezského kraje – Beskydy i
Jeseníky.
P.S. Další místa, kde možno sledovat krajinu z
ptačí perspektivy je rozhledna na návrší
Kanihůra v obci Bílov a věž kostel sv.
Mikuláše v Bílovci, kde je prohlídka s
průvodcem v současné době bohužel
omezena danou situací.
Destinační management Turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko
FB Poodří – Moravské Kravařsko;
www.poodri.com
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