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A máme tady květen, jeden z nejpěknějších
měsíců roku, kdy většinou už převládá teplé
počasí. Můžeme začít chodit na delší
procházky, věnovat se zahrádkám a užívat si
sluníčka a delšího dne. Situace s epidemii
ještě sice není nejlepší, ale pomalu se
zlepšuje. Nemůžeme se sice ještě scházet na
nějakých společných akcích ale aspoň se děti
začínají vracet do škol a školek a začínají se
postupně otevírat některé služby a
provozovny. Protože věřím, že situace bude

lepší a lepší a že všichni
kdo můžou, se nechávají
očkovat, máme v plánu
koncem června uskutečnit
Vítání občánků a Setkání
jubilantů. Snad to vyjde.
V květnu slavíme 1. května
Svátek práce a 8. května
ukončení 2. světové války.
Letos je to již 76 let, kdy
žijeme v zemi bez
válečného kon iktu. Naše
obec byla osvobozena
sovětskými
vojsky
3.
května. Připomínáme si
tento
den
vztyčením
statní vlajky a položením
kytice u pomníku padlých.
Druhá květnová neděle
tradičně patří oslavám
Dne matek. Letos tedy
připadne na 9. května.
Den
matek
se
v
Československu slavil už
za první republiky, poprvé
v roce 1923. Jako svátek
ho propagovala Alice
Masaryková,
dcera Tomáše
Garrigua
Masaryka, našeho prvního prezidenta. Během
komunistické vlády byl však tento den
potlačován v rámci sovětského bloku a místo
něj byl slaven Mezinárodní den žen (8.
března). Po roce 1989 se ovšem Den matek
znovu slaví, a proto na své maminky
nezapomeňte. Já jim přeju hlavně, aby byly
zdravé a mohly se těšit ze svých dětí.
Eva Tripská, starostka
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Sčítání lidu, domů a bytů
Připomínáme, že 11. května končí Sčítání
2021. Sčítání je zcela jedinečným zdrojem dat
o obyvatelstvu. Data jsou často využívána při
přípravě žádostí o nancování nejrůznějších
projektů obcí. Výsledky sčítání
mají také přímý vliv na výpočet
podílu obcí na daňových
výnosech
v
souladu
se
zákonem o rozpočtovém určení
daní.
Na webu www.scitani.cz jsme
zveřejnili tabulku s přehledem aktuální online
sečtenosti, ve které si můžete snadno zjistit,
jak je na tom konkrétně Vaše obec.
Sečíst se je možné do 11. května online na
webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím
listinného formuláře. S ohledem na
epidemickou situaci doporučujeme vyplnit
elektronický formulář.
Pokud se někdo nesečte online, musí vyplnit

listinný formulář. Sčítací komisaři je roznášeli
od 17. dubna. Pro naší obec skončil roznos
listinných formulářů 2. května (sčítací komisař
paní Renata Drdová). Formuláře si lze ještě
vyzvednout i na kontaktních
místech sčítání zřízených na
více než 800 pobočkách České
pošty a krajských správách
Českého statistického úřadu.
Aktuální
informace
o
zapojených
sčítacích
komisařích a adresy kontaktních míst jsou
zveřejněny na webu České pošty. Vyplněný
listinný sčítací formulář lze do 11. května
odeslat zdarma poštou v odpovědní obálce
nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání. Podrobnosti jsou k dispozici na
webu scitani.cz. Nejbližší kontaktní místo je
Česká pošta Studénka 3 - Sjednocení 763,
742 13 Studénka.

Box Zásilkovny
Obec uzavřela smlouvu se společnosti
Zásilkovna, která v obci umístí samoobslužný
Z-box, kde si můžete nechat poslat svou
zásilku a vyzvednout v kteroukoliv dobu. Zbox bude umístěn u vstupu na hřiště u centra
volného času. K instalaci Z-boxu by mělo dojít
během měsíce května.

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
V měsíci dubnu jsme opět
přivítali
ve
školce
předškoláky " Žabičky" a
také některé děti v
oddělení "Soviček." (děti
IZS). Zpočátku jsme si
museli zopakovat pravidla
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chování a vzdělávání ve školce, hned poté
jsme se seznámili s Dnem Země, kde jsme pro
děti a rodiče připravili výstavku z různých
netradičních materiálů, které jsme připevnili
na plotě mateřské školy u „Soviček“. Učili jsme
se třídit materiály do těch správných
kontejnerů na sklo, bio, plasty a papír.
Informátor obce Albrechtičky
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Předškoláci také procházeli obcí a uklízeli.
Oddělení předškoláků se učilo třídit odpad do
velkých kontejnerů u obchodu, před budovou
ZŠ a MŠ. Také jsme se učili, jak chránit přírodu
a na přírodovědných procházkách jsme
pozorovali krásu přírody (lesní zvěř, rašení
stromů, růst rostlin, hmyz apod.).
Slezské divadlo v Opavě připravilo ke
světovému dnu knihy dárek pro všechny děti
a jejich rodiče. Soubor divadla natočil záznam
divadelního představení Broučci, který jsme
zhlédli v prostorách školní družiny. jsme různé úkoly. Všichni si donesli kostýmy
čarodějů a čarodějnic včetně nás učitelů.
Děkujeme rodičům za krásné kostýmy, v
kterých si děti tento den kouzelně užily.
Všichni už netrpělivě očekáváme, že se v
měsíci květnu zcela otevřou mateřské školy.
Máme pro vás totiž přichystanou dopravní
akci a hned, jakmile se budeme moci
shromažďovat, předvedeme vám tradiční
"Slavnostní akademii" s muzikálky, zpěvy a
tancem. Pro děti ještě chystáme "Slavnostní
Předškoláci vyrobili pro všechny pozvánky. pasování předškoláků", v níž si musí projít
Všichni jsme byli slavnostně oblečeni, tak jako předškolní maturitou a před kolektivem dětí
kdyby jsme opravdu navštívili divadlo. zodpovědět vědomostní otázky. Věříme, že se
"Divadlo" jsem si moc užili.
nám podaří i závěrečné rozloučení s tradičním
Také jsme vyzdobili malovanými vláčky plot u opékáním párků na školní zahradě.
Vagonářského muzea ve Studénce. K tomuto V květnu se mimo jiné těšíme na nové děti,
tématu jsme také přizpůsobili vzdělávání, které nastoupí do školky v září 2021.
veškeré výrobky a nápady můžete vidět na Informace k zápisu do MŠ naleznete na našich
webu mateřské školy v kolonce "Události". V webových stránkách.
rámci keramické dílny jsme vyráběli květinky.
Marcela Škarupová,
Na konci dubna jsme oslavili Filipojakubskou
Mgr. et Bc. Jana Onheiserová
noc. Přestrojili jsme se za čarodějnice a plnili

Základní škola
Ani jsme se nenadáli a
máme za sebou březen.
Život i v naší škole stále
komplikuje
distanční
výuka, přesto se všichni
moc snažíme – děti, rodiče
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i učitelé – a zatím všichni zvládají báječně.
Děti hned v druhém týdnu březen potěšil
jarními prázdninami. Pedagogové využili tyto
dny k vylepšení školy (například ke zřízení
keramické dílny a relaxačního koutku) a
hlavně k úpravě webových stránek školy.
Informátor obce Albrechtičky
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Hned na začátku dubna jsme oslavili
Velikonoce. Jak už jsme psali v minulém
zpravodaji, probíhaly stále ještě bezkontaktně
a my bychom znovu chtěli poděkovat všem,
kteří vyzdobili své zahrady a domy.
Po
Velikonocích probíhala výuka stále ještě
distančně, nicméně 12. dubna se dveře škol
opět otevřely dětem prvního stupně. Protože
jsme malotřídní škola, mohli jsme se sejít
všichni, byť za podmínky testování všech žáků
i zaměstnanců. Někdo měl z testování strach,

někdo byl zvědavý, všichni však testy zvládli
na jedničku, někdo dokonce prohlásil, že ho to
baví a že je to jako nějaký laboratorní pokus.
Dnes už všichni bereme testování prostě jako
Květen 2021

povinnou nutnost a patnáctiminutové čekání
na výsledek si krátíme knížkou, skládačkou
nebo
povídáním.
Každopádně
velké
„DĚKUJEME“ posíláme všem rodičům,
prarodičům a všem, jež pomáhali při distanční
výuce.
V půlce dubna proběhl zápis do 1. třídy,
vzhledem k okolnostem opět bezkontaktně.
Naštěstí předškoláčci měli možnost seznámit
se se školou díky projektu “Klíček ke škole”.
My ve škole nemáme rádi nudu ve
výuce a rádi učíme v projektech. Tentokrát
jsme si vymysleli projektové vyučování na
téma Finanční gramotnost. Peníze jsou něco,
co se dotýká všech. Děti se seznámily s
možnostmi jejich výdělku, ale také s nutností
výdajů, proč a jak šetřit, jak peníze ukládat…
Nakonec jsme si vymysleli a vytvořili naši
albrechtičskou měnu - albro.
Nejdůležitějším dubnovým projektem
byla ale bezesporu oslava Dne Země. Prolínala
se skutečně všemi předměty. Povídali jsme si o
naší planetě, o její jedinečnosti. O přírodě a o
důležitosti její ochrany. Zkoumali jsme, co my
sami můžeme udělat pro to, abychom jí
neubližovali a naopak jí pomáhali. A aby to
nebylo jen o povídání, vyrazili jsme do okolí
sbírat odpadky a pozorovat přírodu. No
schválně: věděli jste, že polystyren se v přírodě
rozkládá desetitisíce let, tedy pokud se vůbec
rozloží? A třeba slupce od pomeranče to trvá
celý rok.
Naše Země nám poskytuje také jeden
úžasný materiál, ze kterého se dají tvořit
užitečné i krásné věci - hlínu. A tak jsme v
rámci Dne Země opět vytvářeli výrobky z
keramické hlíny. Průvodkyní a učitelkou nám
opět byla šikovná a hodná paní Slávka, která
prozradila návod na výrobu dalších výrobků tentokrát to byly ozdobné květináče. Děti (i
dospělé) tvoření moc bavilo.
Důležitou součástí přírody je hmyz. Přestože
většina z nás má k němu poněkud
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rozporuplný vztah, pokusili jsme se společně
říši hmyzu navštívit. Využili jsme k tomu
nabídku Slezského divadla v Opavě. Navzdory
době jsme se tedy vydali do divadla na
divadelní hru Broučci. Že jsou divadla
zavřená? My víme. Nevadí. Vytvořili jsme
divadlo u nás ve škole, tedy ve školní družině.
Zatemnili jsme okna, vytvořili promítací
plátno, nastavili projektor, předškoláci s paní
učitelkou vytvořili krásné vstupenky, dokonce
i foyer s občerstvením bylo. Děti přišly ve

slavnostním oblečení, které pomohlo
atmosféru dotvořit. Myslím, že jsme si
divadelní představení, promítané projektorem
podobně jako v kině, užili všichni bez rozdílu
věku. Ve výtvarné výchově pak vznikla
nádherná dílka dětí ve stylu Jiřího Trnky.
A co plánujeme na květen?
•
Den matek - projektové vyučování
•
Akademie - podle možností, bližší
informace upřesníme
Mgr. Jana Kranichová

Informace z obce
Seniorské okénko
Bohužel se boj s koronavirem protahuje a tak
vymýšlet společné aktivity (a zejména pro
seniory) nebyl vhodný nápad. Nyní konečně,
po letošní dlouhé zimě, se snad začíná blýskat
na lepší časy. Situace se pomalu uvolňuje a
můžeme začít oprašovat sociální kontakty
nejen v rodinách, ale i se svými spoluobčany.
Proto pro ty, kteří mají rádi společnost, rádi si
popovídají a zasmějí, nabízíme opět společné
středeční procházky a zveme k přípravě
klubovny, ve které se budeme moci scházet k
různým aktivitám podle zájmu a chuti (např.
poslech a zpěv starých písniček, hraní karet a
jiných stolních her, vzpomínání u starých fotek
z obce, školy, trénování paměti zábavnou
formou atd.). Místnost je pro nás k dispozici v
budově č. 53, je bezbariérová, jen ji zútulnit k
naší spokojenosti. Na tom bychom se mohli
domluvit při pravidelných středečních
procházkách – vycházíme vždy v jednu
hodinu od základní školy.

medvědí česnek, petrklíč aj., ale v současné
době se můžeme zaměřit
například na:
Pampeliška – 20dkg
kořene (sbírat brzy na
jaře) do 2 litrů vody, 10
minut vařit, 20 minut
louhovat, pít 2 šálky
denně nebo očištěný
kořen macerovat v 37%
vodce 3 týdny, užívat 3x20
kapek po 3 týdny. Čistí klouby, při diabetu, při
žlučníkových potížích sníst na jaře 3x denně 2
stonky
Kaštanové květy – 20 květů nasekat, zalít 1
litrem vody, 60 dní nechat louhovat. Potom
mazat od spodu nahoru na nohy 1x denně.
Zpevní žilní stěnu, potlačuje metličky, žilky,
křečáky na nohou
Lípa + černý bez – poměr 1:1, udělat čaj;
výborné na pocení, přírodní antibiotikum. Lípa
zvedá tlak, bez ho srazí a nikomu se nic
A ještě něco málo z přednášky bylinkáře nestane. Dětem pořádně zamedovat. Pouze
pana Ing. Karla Štenbauera, která se u nás čistý lipový čaj nedávat kardiakům, že zvedá
uskutečnila před rokem:
tlak, proto kombinovat s černým bezem.
- jaro je pro sběr bylin a očistu organismu
nejdůležitější období, něco už je pryčStrana 6
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Cyklistická sezóna
Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je •
jízdním kolem se rozumí i koloběžka,
pryč a ranní teploty jsou také stále příjemnější. pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro
Není divu, že cyklisté jsou na cestách stále jízdu na jízdním kole
častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první
jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý
cyklista měl navštívit nejprve specializovaný
servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do
stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na
cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisují
sami, a tak je třeba po zimě připomenout
povinnou výbavu jízdního kola:
přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
dvě na sobě nezávislé brzdy
oranžové odrazky ve výpletu kol
oranžové odrazky na obou stranách
pedálů.
Přestože toto je povinná výbava jízdního kola,
kolo doplňujeme také o:
světlomet s bílým světlem
zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené viditelnosti, tedy
pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za
mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je
vhodné použít také re exní prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na
povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu.
Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let
zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při
jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit
život.
A závěrem pár připomenutí:
•
cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
•
cyklista nesmí vozit předměty, které by
znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu
•
na jízdním kole se na vozovce jezdí při
pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou
Květen 2021

•
je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty,
stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s
řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a
vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista
povinen jich užít
•
cyklista jedoucí na jízdním kole je také
považován za řidiče a platí pro něj stejná
pravidla jako pro řidiče motorových vozidel,
takže tak jako nepatří alkohol za volant,
nepatří ani za řídítka jízdního kola
Cyklistická sezóna tedy může začít……
nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu a proto je třeba
být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.
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Informace z bílovecké nemocnice
Bílovecká nemocnice, a.s. se vrací k
obvyklému režimu a shání všeobecné a
praktické sestry pro chirurgické a interní
oddělení
„Návrat
bude
postupný
a
začne
obnovením stanice Oddělení následné
péče, kde až do minulého týdne byla jedna
z covidových jednotek. V tuto chvíli se
prostory desin kují a malují, aby už v
pondělí bylo možno přijímat první klienty,“
dodává ředitel Ing. Josef Zajíc.
„Pokud se bude situace i nadále zlepšovat, v
dalším týdnu najedeme na denní operační
program. Prozatím ve formě lehčích zákroků,
které nevyžadují intenzivní pooperační péči,
protože kapacity intenzivní péče jsou kvůli
pacientům s koronavirem stále na hraně
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svých možností,“ dodává náměstek pro
léčebnou péči MUDr. Tomáš Nykel.
„V tuto chvíli potřebujeme doplnit
zdravotnický personál a velmi intenzivně
sháníme všeobecné a praktické sestry pro
chirurgické a interní oddělení. Nástup je
možný ihned,“ zdůrazňuje ředitel Ing. Josef
Zajíc.
Respirační fyzioterapie prováděná v Bílovecké
nemocnici, a.s. zlepšuje kvalitu života nejen
po prodělané nemoci covidem 19
Oddělení Rehabilitace Bílovecké nemocnice,
a.s. svým klientům poskytuje v rámci
rehabilitace také respirační fyzioterapii, aneb
dechovou rehabilitaci. V posledním roce je
velmi rozšířená, hojně využívaná a častá.
Jedná se o součást komplexní péče o pacienty
s onemocněním dýchacího systému.
Chronická bronchitida, komplikované záněty
plic, ale i následky nemoci COVID 19, se léčí
právě dechovou rehabilitací. Pacienti se učí
vhodné dechové cvičení hlavně na lůžkových
odděleních pod vedením fyzioterapeutů a
musí věřit, že jim toto pomůže. „Trénujeme
nádechové a výdechové svaly, vzájemně na
sebe navazující aktivní cyklus dechových
technik a dle potřeby techniky kombinujeme,"
upřesňuje fyzioterapeut Mgr. Gabriela
Mojová.
V rámci technik se používá například
kontrolované dýchání, které je volné,
přirozené a v přirozeném rytmu. Rozšířená je
také technika zrychleného výdechu, která je
ovládána aktivním zapojením břišních svalů.
„Velmi
rozšířené
je
cvičení
hrudní
rozpínavosti, využíváme prvků z jógy,
používáme také míčkovou facilitaci hrudníku,
Huﬃng a další,“ dodává Mgr. Gabriela Mojová.
Všechny tyto techniky mají za úkol zefektivnit
vykašlávání a navodit správnou mechaniku
Informátor obce Albrechtičky
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dýchání. Nejvíce pacientu je z řad astmatiků,
alergiků a seniorů, kteří prodělali COVID 19.
„Cílem dechové rehabilitace je snížit
symptomy, usnadnit dýchání a optimalizovat
dechové a pohybové návyky. Chceme
zabránit ztrátě výkonnosti a pomoci
nemocnému vyrovnat se s jeho nemocí. Jsme

tak trošku i psychologové, musíme umět
naslouchat a co je hlavní, děláme to rádi a s
láskou k pacientovi,“ dodává ergoterapeut
Martina Tížková, Dis.
Ing. Magda Otáhalová, tisková mluvčí

E-kola pro Poodří
Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale
bojíte se, že stoupání do kopců
nezvládnete? Nezoufejte, jsou tu e-kola,
jejichž počet v uplynulých měsících v TO
Poodří
vzrostl
díky
projektu
Moravskoslezského kraje. Ten si klade za cíl
podpořit zájem o cykloturistiku nejen u
aktivních sportovců, ale také u lidí s
pohybovým
omezením,
seniorů
či
nesportovců.

společnosti UAX, českého výrobce oblečení
nejen pro volný čas, s originálními a
neotřelými potisky, nebo v Hostinci u Feldů v
Klimkovicích, odkud se na výlet po okolí
můžete vydat po malé přestávce – je tu totiž
vyhlášená kuchyně. Pohodovou zastávku si na
e-kole můžete udělat v Mlýnu Wesselsky v
Loučkách u Oder, kde je dobíjecí stanice. Než
vyrazíte dál, určitě si prohlédněte pohádkový
vodní mlýn i zevnitř, stojí to opravdu za to!

Například v rekreačním areálu Spálovského
mlýna se dočkali milého překvapení v podobě
e-kol v čase předvánočním. Takže teď si
můžete zdejší úchvatnou krajinu bez větší
námahy, ale s o to větší chutí… Rozhodně se
sem vypravte, je tu krásně!
E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze
strany MSK, jsou dále k dispozici například v IC
Fulnek, v Bernarticích na Technotrase v sídle

Tipy na nejhezčí místa a na výlety po Poodří
najdete na www.poodri.com i na https://
severnimorava.travel/, kde je spousta
informací zaměřených na turisty, na https://
severnimorava.travel/musite-videt/e-kolapro-kraj/homepage můžete vyhledat místa,
kde si v Moravskoslezském kraji můžete ekola v rámci projektu půjčit.
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří

Květen 2021
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Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
Každoročně na českých silnicích zemře
několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj
stroj nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení
silnějších motorek.
Co bychom měli vědět a na co
si dát pozor před a při jízdě?
•
Jeden z důležitých bodů
je dobrý technický stav
motorky. S tímto je provázaná
hustota
vzduchu
v
pneumatice a dezén. Než
vyjedete na cestu, ujistěte se,
že dezén předního kola je
rovnoměrný po celé délce
kola. Pokud si všimnete, že boční strana je tzv.
sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní
vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla
uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje.

to chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je
považována za jednu z nejnebezpečnějších
situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a
motorkář může lehce přehlídnout blikající
blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
• Mezi nejčastější příčiny
dopravních
nehod
patří
nepřiměřená
rychlost.
Motorka sama o sobě vybízí k
svižné jízdě, vždyť právě
dynamika
je
největším
lákadlem. V tomto směru je
velmi krátkozraké jezdit na
hraně možností (tzv. nadoraz).

•
Důležitou součástí bezpečné jízdy je
koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré
chemické procesy, které v průběhu jízdy
zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze
stejného důvodu není vhodné sedat na
•
Opomíjeným prvkem bývá vybavení. motorku rozzuřený nebo jinak psychický
Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního rozhozený.
motocyklového oblečení a vybavení.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a
slunce nad hlavou.
•
Znalost svého stroje je pro motorkáře
zásadní. Obecně platí, že motorka má o
Krajské ředitelství policie MSK, por. Bc.
poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo a
Martina Jablońská, komisař oddělení
tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.
prevence
•
Dalším neméně podstatným faktorem
jízdy, je včas a adekvátně reagovat na krizové
momenty, které mohou přijít. V hustém
městském provozu se často stává, že řidič
zaparkovaného
vozidla
přehlédne
přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku a
otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je
osvojit si úhybný manévr.
•
Asi každý motorkář již zažil náhle
odbočení automobilů doleva v momentě, kdy
Strana 10
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Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Květen 2021" oslaví své životní jubileum:
pan Josef Kuboš
– 75 let
pan Anton Solár
– 70 let
Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Duben 2021" jsme se rozloučili:
s paní Libuši Olšovskou
s paní Ing. Radkou Czeczotkovou.

Informace z obce
Foto z okolí obce

Jarní záhon.

Hnízdící labuť na rybníku Kotvice 2021
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Pedikúra v Albrechtičkách
Lékařská ordinace v Kulturním domě,
Albrechtičky 131, 742 55
Pracovní doba na objednávku tel: 605 25 21 21,
e-mail: pedikurapetra@seznam.cz
CENÍK platný od 1. 4. 2021
Zdravotní „ přístrojová“ pedikúra…………………standardní cena 350,VHODNÁ PRO DIABETIKY
Desinfekce nohou, odstranění ztvrdlé kůže a otlaků, úprava nehtů pomocí
vysokorychlostní brusky, jemná masáž závěrečným přípravkem.
Ošetření zarostlého nehtu - cena dle rozsahu poškození.
Ošetření mykotických nehtů a nohou – cena dle rozsahu poškození.
Doplňkové služby
Odlakování nehtů cena 20,Odstranění gelu, gellaku cena 80,Lakování nehtů cena 40,Úprava nehtů metodou gellak cena 250,-
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