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Vážení občané, máme za sebou první měsíc
nového roku. Všichni doufáme, že se situace
ohledně pandemie začne zlepšovat a život
vracet do starých kolejí. Bohužel v současné
době k žádnému výraznějšímu zlepšení
situace nedochází, takže stále musíme
dodržovat nastavená omezení. Z těchto
důvodů ani v obci nedochází k žádné změně,
úřední hodiny zůstávají na 2x týdně 5 hodin
(pondělí a středa), provozní hodiny pošty jsme
ponechali v prosincovém režimu (pondělí a
středa 9:00-11:00, 14:00-17:00, úterý, čtvrtek
14:00-15:00 a pátek 13:00-14:00). Nadále
zůstává uzavřené centrum volného času,
knihovna. Mateřská škola funguje v
normálním režimu a základní školu mohou
také navštěvovat všichni žáci, což je výhoda
malotřídní školy.

V lednu a únoru jsme byli zvyklí navštěvovat
plesy, uskutečnit masopustní průvod. Toto vše
muselo být zrušeno. Chtěli jsme vám
zprostředkovat
kulturní
zážitek
prostřednictvím přímého přenosu koncertu
Police Symphony Orchestra s happeningem
„Na slyšenou“, který se hlásí k iniciativě
#kulturunezastavis. I když se technik rozhlasu
snažil obecní rozhlas nastavit tak, aby byl
přímý přenos umožněn, bohužel se ukázalo
při živém vysílání, že náš rozhlas takový
způsob vysílání v přijatelné kvalitě
neumožňuje a byli jsme nuceni přenos
zastavit. Tímto
se
omlouváme,
za
čtvrthodinový nepříjemný poslech.

Eva Tripská - starostka

Investiční akce, opravy a dotace pro rok 2021
V letošním roce se budou větší investiční akce
a opravy obecního majetku odvíjet podle
získaných dotací. V současné době máme
požádáno na MMR (Ministerstvo pro místní
rozvoj) o dotaci na rekonstrukci vnitřních
prostor kulturního domu (rozpočet 5 534 474,bez DPH) a na opravu mostů, které vedou přes
albrechtičský potok (rozpočet 3 578 014,- bez

DPH). Nyní se připravuje podání žádosti na
rekonstrukci pošty, zateplení KD a zateplení
MŠ, tyto žádosti budou podány do OPŽP
Státního fondu životního prostředí do 2.
března.
V letošním roce je naplánována oprava
komunikace podél potoka před čp. 20 a
komunikace od čp. 59 k čp. 56, oprava
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kapličky u čp. 10, oprava střechy ohniště u
ubytovny a vyřešení zastávky autobusů u
vjezdu do obce. Je připraven projekt na
rekonstrukci hřiště u základní školy, tady
bohužel již dvakrát nevyšla žádost o dotaci a
je na zvážení zastupitelstva, zda projekt
neuskutečnit z vlastních prostředků.
V jarních měsících by mělo dojít k dokončení
stavby „Chodníková tělesa kolem silnice
46431“, která započala na podzim roku 2020.

Cena stavby byla 2 873 096,61 Kč s DPH. V
důsledky víceprací a méněprací byla konečná
cena stavby 3 157 019,20 Kč. Akce byla
podpořena dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 70 % způsobilých
výdajů. Obec obdržela z MMR 1 903 098,- Kč.
Bohužel nynější situace nouzového stavu
V prosinci proběhlo ukončení a předání neumožňuje převzetí kluboven spolky a jejich
stavby „Stavební úpravy 2. NP střediska okamžité využívání.
údržby pro činnost spolků“, rmou SPO
Eva Tripská - starostka
Studénka s.r.o., kde vznikly 4 nové klubovny
pro činnost spolků. Kolaudační souhlas s
používáním stavby byl vydán 22. 1. 2021.

Informace z obce
Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo
zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka
a Kunín, to jsou tři atraktivity turistické oblasti
Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v soutěži
Cena cestovního ruchu Moravskoslezského

pořádané
Moravian-Silesian
Tourism,
destinační společností Moravskoslezského
kraje, bylo velmi náročné,“ zdůrazňuje Pavlína
Ambrosch,
ředitelka
Destinačního
managementu turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s.

kraje 2020. Hlasovat je možné na
www.cenycr.cz od 18. ledna do 28. února.
„V Poodří je velké množství nádherných a
turisticky atraktivních míst, která si ocenění
zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže

Do druhého ročníku soutěže nominoval
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův
důl v Odrách, a to v kategorii Nejlepší počin v
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cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka
(kategorie Neobjevený skvost), CHKO Poodří
(kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a
Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek
Kunín (kategorie Nejsvětovější místo).
Do nální prestižní nominace, v níž jsou
zařazena TOP místa Moravskoslezského kraje,
byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných
Destinačním
managementem
turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., –
už zmíněný Flascharův důl a zámky Nová
Horka a Kunín.
V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020
turistickou oblast Poodří zastupují Věra a
Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a
Alena Zemanová (Krajina břidlice).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný
silným příběhem či architektonickou a

kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně
podílejí na zvyšující se návštěvnosti regionu,“
upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na
patriotismus lidí žijících na území turistické
oblasti Poodří, která se rozkládá na území
Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
Bílovecka, Fulneku, Studénky a Klimkovic.
„Hlasujte! Vítězství v některé z kategorií
soutěže
Cena
cestovního
ruchu
Moravskoslezského kraje výrazně přispěje ke
zvýšení povědomí nejen o daném místě, ale
také o celém Poodří. A k bene tům
plynoucím ze zvýšeného zájmu turistů patří
rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní
dopad na prosperitu celého Poodří. To je
právě v této době poznamenané koronavirem
velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.

Seniorské okénko
Plány a naděje
Plány byly v roce 2020 velké. Turistické
vycházky, nalezení vhodných prostor pro
setkávání a realizaci zábavných i edukativních
aktivit jako hraní karet, her, trénování paměti,
povídání a vzpomínání. Nikoho asi nenapadlo,
že může přijít taková překážka jako je
koronavirus. Ten určitě více postihuje děti a
mládež, kteří nemůžou chodit do školy, nebo
ty, kterým zákazy omezují jejich nanční
příjem. Oproti tomu jsou důchody ne příliš
velkým, ale jistým příjmem.
Přesto se všichni těšíme, že až se „pes“ bude
tvářit přívětivěji, začneme být zase aktivní a
žít pokud možno „normálně“. Velká naděje je
očkování, které snad bude rychlé a účinné.
Jinak nic jiného ještě nikdo na světě
nevymyslel. Kromě izolace, a s tou už se každý
smiřuje velice těžce. Takže věřme - BUDE LÉPE
A kdo by si chtěl trošku provětrat mozkové
závity, malý úkol:
Z minimálně třech písmen následujícího slova
Únor 2021

vytvořte co nejvíce slov:
POSTKOLONIÁLNÍ
Další úkol je stejný, ale slova mohou být jen
podstatná jména v 1. pádě jednotného i
množného čísla:
INDUSTRIALIZACE
Hodně úspěchů při luštění, dobrou náladu a
hlavně zdraví!!!
Jarmila Silberová
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Mateřská škola - Výtvarná výchova
Zprávy z MŠ - Výtvarná
výchova - netradičně o
nástrojích, materiálech a
technikách výtvarné práce
v mateřské škole.
"Neurovnané linie a jásavé
divošské
barvy
jsou
pravdivým projevem lidských mláďat...."
Dětská práce je stejně náročná, jako práce
dospělých. Dětské výtvarné tvoření je tedy
nutno brát stejně vážně, jako výtvarnou
tvorbu dospělých. Používáním vhodných,
věkově přiměřených nástrojů, materiálů a
technik, děláte dětem výtvarnou práci
blízkou, zajímavou, radostnou a skutečně
hravou. Výtvarné tvoření dovoluje dětem
uvolnění, vyjádření své vlastní fantazie. Také
se mohou výtvarně vyřádit. Nejdůležitější při
výtvarné práci dětí ve školce či doma, je
vytvořit bezpečný, vybavený výtvarný koutek.
Prvotní důraz se soustřeďuje k pracovním
stolům, které výškově i velikostí vyhovují
danému věku a mohou s dítětem "růst".
Zásadou je, že dítě má při kreslení a malování
pracovat tak, aby pohodlně a s odstupem
přehlédlo celou plochu papíru. U menších
formátů A4 lze doporučit sezení, ale u větších
archů doporučujeme malbu vestoje u stojanů.
Je
nutné
podotknout,
že
prvotní
grafomotorické uvolnění zápěstí, paží a
předloktí dosahujeme v kleče na velkém
archu papíru. Ideální je použít kuchyňskou
houbičku zprvu pouze v kombinaci s vodou,
až pak s barvou – barevné kruhy jsou pak
velmi zdařilé. Takto uvolňujeme ruku pro další
práci. Pro malbu využíváme jakýkoliv druh
papíru, kartónu, dřeva, polystyrénu, zbytku
krabic, novin. Pokud je dítě kreativně
založené, přidáváme nůžky, lepidlo a třeba i
zbytky textilu, nití, novin, se kterými mohou
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děti prostorově pracovat. Dítě zraje, to co
nezvládne ve 3 letech, hravě zvládá ve 4
letech a začíná pozitivně překvapovat jak
pedagogy, tak i rodiče. Pro budoucího školáka
je naprosto nezbytný správný úchop, nejlépe
široké trojhránkové tužky, pastelky. Správný
úhel sezení, dostatek světla, ale i důslednost
při kontrole dokončeného úkolu.
Naprosto úžasným materiálem jsou umělecké
křídy. Možnost míchat barevné odstíny a
pracovat či přímo malovat rukama.
Samozřejmě musíme počítat s tím, že čisté
dítě je po „barevné“ akci pouze naším
zbožným přáním. Děti tyto činnosti baví a
vlastně ani neví, jak jsou důležité.
Výtvarných technik pro děti od 3 do 6 let je
nepřeberné množství, v zásadě však platí:
nikdy dítěti do jeho práce a představ
nezasahujeme je to jeho dílo,
neupravujeme, nedokreslujeme. Jen tak to se
dítě může vyjádřit vlastním způsobem a
duševně růst. V předškolním oddělení je to už
více o samostatné práci a pečlivé zvládnutí
grafomotoriky a správného držení tužky jako
předzvěst nástupu do základní školy.
A co se dělo ve školce v lednu?
Po nástupu v lednu jsme znovu objevili
vánoční dárky, které jsme dostali ve školce,
opět jsme si zopakovali zásady a pravidla
chování ve školce a věnovali jsme se převážně
tématu- Královna zima, při práci jak ve
výtvarné
činnosti,
rozvíjení
poznání,
otužování při pobytu venku, využití nového
svahu ve školce na bobování, při objevování
geometrických tvarů nejen v prostoru ale i v
pracovních listech. Veškerá práce dětí je
zaznamenávána a můžete si ji prohlédnout ve
fotogalerii na webu mateřské školy v kolonce
“Události”. Ještě jednou děkujeme za krásné
vánoční Andílky, kteří byli ozdobou naší
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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.

Základní škola
Leden bývá na základní
škole
docela
náročný
měsíc, pro žáky i pro
učitele. Na jeho konci totiž
dostávají žáci pololetní
vysvědčení. A tak se
opakuje, zkouší, píšou se
písemky… a k tomu se probírá nové učivo.
Děti musí oprášit všechno, co přes vánoční
svátky zapomněly, učitelé se snaží z nich ty
vědomosti dostat. K tomu mají těžkou hlavu,
jak děti spravedlivě ohodnotit za půlrok práce,
tentokrát s přihlédnutím ke komplikacím s
distanční výukou.
Abychom ten náročný měsíc trochu
zpříjemnili a odlehčili, zařadili jsme do výuky
opět také projektová vyučování. První
proběhlo 21. ledna, kdy je mezinárodní Den
objímání. Společně jsme se zamýšleli nad tím,
co to to objetí vlastně je, proč je důležité, kdy
se objímáme a kdy naopak může být objetí
nepříjemné. Při "létání" jsme si vyzkoušeli, že
není vždycky jednoduché dát důvěru
druhému člověku a nechat ho se nás dotknout
byť i jen našich rukou nebo nohou. A protože
největší náruč a nejměkčí objetí má medvídek,
vyrobili jsme si na závěr objímací medvědí
tlapky.
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Druhý projekt jsme si nechali tématicky až na
poslední den tohoto pololetí. Téma totiž bylo
„Čas“. Děti samy přemýšlely, co vlastně k
tomuto tématu patří, jak – a jestli vůbec - je
čas důležitý, kdy nám utíká a kdy se vleče, jak a
čím ho měříme. V matematice jsme zkusili
odhadnout délku jedné minuty, seznámili
jsme se s hodinami a desítkami minut, počítali
jsme, o kolik minut jde kdo déle do školy. Ve
čtení jsme se dozvěděli, proč se říká „několik
let“ nebo proč je 30 dnů „měsíc“. Páťáci svým
mladším spolužákům vysvětlili princip
slunečních
a
přesýpacích
hodin
a
mimozemšťan Paxi nám potom přímo z
vesmíru ukázal, proč se střídá den a noc nebo
roční období.
V závěru tohoto posledního dne jsme si
povídali o tom, co všechno jsme za uplynulý
půlrok zvládli. Připomněli jsme si všechny akce
a projekty, kterých jsme se zúčastnili nebo
jsme je i pomáhali chystat. S radostí jsme
zkonstatovali, že jsme úspěšně překonali
všechny překážky a všichni udělali velký kus
práce. A tak ty hezké známky na vysvědčeních
byly opravdu zasloužené, což jsme nakonec
oslavili pohárem z nanukového dortu,
mandarinek a šlehačky.
A co čeká MŠ a ZŠ v únoru?
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Především masopust. Vzhledem k situaci
nemůže proběhnout tak, jak by měl, tedy s
klasickým průvodem. Školka i škola však na
procházky chodit může, a tak jsme se rozhodli
zpestřit tyto trochu smutné dny nám i
obyvatelům
Albrechtiček
vlastním
masopustním průvodem v maskách. Tímto
také prosíme rodiče o spolupráci při přípravě
masek pro děti. Pro všechny občany
vyhlašujeme akci ”Masopustní maškarní

příšerka“. Pokud máte chuť, můžete vyzdobit
kousek své zahrady něčím, co nám
MASOPUST připomene. Pokud nějakou
vyrobíte, umístěte ji na svých zahradách tak,
ať je viditelná z cesty. Předem děkujeme.
Masopustní procházení samostatných skupin
MŠ a ZŠ se uskuteční v dopoledních hodinách
16. 2. 2021.
Za ZŠ a MŠ Albrechtičky
Mgr. Jana Kranichová a Marcela Škarupová
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Skauti v Albrechtičkách
Jak se daří skautům v Albrechtičkách během
nouzového stavu?
Od října 2020 jsme přerušili naše pravidelné
družinové schůzky a kromě krátké listopadové
obnovy je nahradili programem pro celou
rodinu. Vedoucí připravili putovní hru v
přírodní rezervaci Kotvice, noční stezku podle
odrazek nebo luštění tajného sdělení z
Informátoru obce. V prosinci si starší děti
nenechaly ujít tradiční průvod vesnicí jako
čerti a andělé se sv. Mikulášem a o Štědrém
dnu nabízeli Betlémské světlo. S novým rokem

přichází také registrace skautů. Do
chlapeckého oddílu se přihlásilo celkem 25
členů a do dívčího 29. Od února jsme se
rozhodli opět obnovit družinové schůzky v
obvyklý den i hodinu, ale program bude
alternativní a samozřejmě bezkontaktní.
Čekají nás online schůzky, které zatím
využívali jen rádci, úkoly ze skautské praxe i
náročné výzvy, které prověří naši fyzickou
kondici. Nesmíme zahálet, vždyť už za 5
měsíců pořádáme tábor! Přesný termín tábora
je 10. 7. – 21. 7. 2021.

Veškeré aktuální informace naleznete na: skautalbrechticky.skauting.cz
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Včelařský spolek

Propolis a jeho využití
Co je to propolis? Propolis je pryskyřičná látka
příjemné aromatické vůně. Méně často je
označován jako dluž, smoluňka nebo včelí
tmel. Je produktem včely medonosné ve
včelstvu. Surovinu k tvorbě propolisu sbírají
včely na rostlinách produkující pryskyřičné
látky. Při zpracování mísí nasbíranou hmotu s
výměšky hltanových žláz. Včely propolis
využívají jako stavební a ochranný materiál.
Propolisem tmelí trhliny, a otvory ve stěnách
úlu, vyztužují buňky plástů, upravují velikost
česna. Pokud včely v úlu usmrtí vetřelce (myš
apod.), kterého nejsou schopny odstranit,
pokryjí jej silnou vrstvou propolisu a tak
zabrání jeho rozkladu. Prakticky je tenkou
vrstvou propolisu pokrytý celý vnitřek úlu. Při
vyšších teplotách se z takového „nátěru“
uvolňují speci cké těkavé látky, které působí
antibakteriálně a prosycují atmosféru v úlu.
Říká se, že vnitřek úlu je vlivem propolisu
mnohem sterilnější, nežli operační sál.
Propolis je barvy žluto-zeleno-hnědé. V chladu
je tvrdý a křehký, při úlové teplotě (25 až 35 °C)
se stává měkkým a tvárným. Je těžší nežli
voda. Bod tání je proměnlivý (70 – 100 °C), ale
vždy vyšší než-li bod tání vosku. Propolis je
dobře rozpustný v alkoholu a glycerinu a
dobře se pojí s tuky, ve vodě je jeho
rozpouštění problematické. Propolis má
speci ckou vůni. Chemicky je propolis směsí
pryskyřičných látek (cca 50 %), včelího vosku
Únor 2021

(cca 30 %), balzámů a éterických olejů (do 10
%). Imunologické vlastnosti propolisu
ovlivňují fenolové komplexy (více než 40
druhů), ze kterých jsou nejvýznamnější
avonoidy, které lze označit za přírodní
antibiotikum.
Potvrzena v něm byla
přítomnost železa, ale i mnoho dalších
stopových prvků například vápník, mangan,
zinek, křemík a hořčík.
Propolis má baktericidní, bakteriostatické,
antiprotozonální a antinematódní účinky.
Působí tak negativně na původce celé řady
chorob (od virů, chorob bakteriálního původu,
přes plísně a kvasinky až po zubní kaz). Jako
povrchové anestetikum se uplatňuje ve
stomatologii. V kožním lékařství se propolis
používá proti kožním plísním, bradavicím,
exzémům a celkově k regeneraci kožní tkáně.
U citlivých osob existuje možnost alergických
reakcí. Jak uvádí Ing. Štefan Demeter, CSc. ve
své knize Apoterapie: „Propolis má velmi silný
lokální účinek na bolest. Tento účinek je 3,5x
silnější než účinek anestetika kokainu a 5,2x
silnější než prokainu.“ Z této literatury vyplývá,
že propolis je univerzálním lékem a může
pomoci za všech okolností.
Většímu uplatnění v o ciální farmakologii
brání obtížná standardizace způsobená velkou
proměnlivostí jeho složení. Vždy záleží na
včelách, kterých přírodních zdrojů k výrobě
propolisu využijí, z kterých dřevin bude
použitá pryskyřice. Propolis má vždy pozitivní
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účinek, za všech okolností je antiseptický,
vždyť to je jeho hlavním posláním v úle, jen
nelze přesně de novat jeho složení.
Někteří včelaři „těží“ propolis pomocí tzv.
propolisové mřížky, kterou dají na vrch úlu
pod víko a včely ji následně zatmelí. Odtud po
ochlazení propolis snadno získají vydrolením.
Jiní
získávají
propolis
jen
prostým
seškrábnutím v úle. Jako surovina bývá
propolis k dostání u větších včelařů, nebo v
internetových obchodech.
Z propolisu můžeme v domácích

podmínkách vyrobit tinkturu nebo mast, ale
jsou i rmy, které se výrobou těchto produktů
přímo zabývají. Ve včelařských obchůdcích,
lékárnách nebo internetových obchodech
jsou k dostání propolisové tinktury, ústní
vody, zubní pasty, desinfekční spreje, balzámy
na rty, ale i kapsle, to vše s propolisem. Z
vlastní zkušenosti mohu jedině doporučit,
obzvlášť se mi propolisová mast osvědčil na
rychlé zhojení oparu.
Ing. Pavla Dostálová
Včelařský spolek Poodří

Policie ČR- Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých
• Významné může být i
kvalitní
osvětlení
před
sousedům…
K
eliminaci
majetkové trestné činnosti
objektem, což může v
některých
případech
připomínáme
informace
potencionálního
pachatele
preventivního
rázu,
díky
odradit. Hustý porost před
kterým
můžete
předejít
vstupními dveřmi nebo v
nechtěnému a nezákonnému
blízkosti zdí, umožní pachateli
vniknutí do Vašeho obydlí.
pracovat skrytě.
A jak tedy zodpovědně
• Před cizími lidmi se
přistupovat
k
základním
zbytečně nechlubte, jak moc
organizačním opatřením, která
cenné věci vlastníte. Pakliže
nevyžadují žádné
nanční
vlastníte cenné věci, zvažte možnost
náklady?
•
Pokud odcházíte z domu, a nemusí se zabudovaného trezoru nebo si cennosti
nutně jednat o dlouhodobou záležitost, uložte do bankovního sejfu. Pořiďte fotogra e
ujistěte se, že jsou všechna okna uzavřena a
uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče
neschovávejte do květináče nebo pod
rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří
nebo mít tyto opatřeny tzv. koulí, i když se
doma nacházíte. Policie České republiky řešila
případy, kdy pachatel odcizil věci z domu i v
přítomnosti obyvatel.
•
V okolí domu nenechávejte žádné
pohozené předměty, které by mohl pachatel
použít k nezákonnému vniknutí do obydlí
(žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům
podmínky k vloupání.
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cenností a poznamenejte si sériová čísla.
•
Pokud se přece jen stane, že Vám
pachatel vnikne do rodinného domu, ihned
volejte linku 158. Určitě není rozumné do
domu vstupovat, pachatel se může nacházet
stále v objektu. Rovněž můžete znehodnotit
důležité stopy, které jsou nezbytné při
následném vyšetřování.
•
Při Vaší déletrvající nepřítomnosti
(aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve
Vašich rekreačních objektech) požádejte
rodinného příslušníka nebo souseda, kterému
důvěřujete, aby občas vybral poštovní
schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety
nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není
opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově
dostupné digitální spínací hodiny, které v
nastavených
intervalech rozsvítí světla,
televizi, rádio apod. O svém odjezdu se
zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na

sociálních sítích. Pachatelé jsou čím dál více
so stikovanější a z fotogra í umístěných na
internetu, získají informace o cennostech,
které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i
orientace v prostoru jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné
činnosti výše uvedeného charakteru je
projekt Policie České republiky a Ministerstva
vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE
SE! CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM
SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít
mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější
informace:
https://
www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další
eventuality.
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, por. Bc. Martina
Jablońská

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Únor 2021" oslaví své životní jubileum:
paní Šupolová Bohumila
80 let
pan Monsport Lumír
75 let
pan Seifert Jan
70 let
pan Halfar Karel
70 let
Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Leden 2021" jsme se rozloučili:
s panem Josefem Kobolkou

Únor 2021
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Humor
Vtipy na téma COVID
Covidové hlášky:
- Už mi hrabe. Myju si ruce i při odchodu ze sprchy.
- Dnes jdu vynést smetí. Jsem tak nadšená, že ani nevím, co si mám vzít na
sebe.
- Rada do karantény – nikdy nevynechejte snídani. Je nejdůležitější ze všech
dvaceti denních jídel.
- Rád cestuji. Právě jsem se vrátil z kuchyně – hlavního města bytu.
Minutu ticha za hlášky které zanik‐
ly:
Jdu na jedno
Ruku na to.
Jak bylo ve škole?
V kolik vyzvedneš děti?
Všude dobře doma nejlíp.
Buď pozitivní.
Jakou rtě
nku?
Ruku líbám.
Ochutnej ode mě.
Máš zaracha.
Mezi oběťmi jsou z 21% ženy a ze 79%
muži.
Muži, nenechávejte se posílat na ná‐
kup. Jeto součást plánu.
Maminko, děti se mi smějí, že mám
Covid.
Vykašli se na ně....

zdroj: www.dikobraz.cz
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