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Úvodník Červen 2021

Máme za sebou měsíc květen, který bývá
většinou již měsícem s teplotami nad dvacítku
a převážně slunečnými dny, bohužel letošní
květen nám tolik nepřál. Proto taky zeleň na
obecních pozemcích je velmi vzrostlá a z
důvodu častých dešťových srážek není ani
časový prostor k jejímu sekání příliš velký.
Děkujeme proto všem občanům, kteří sekají
trávu před svými nemovitostmi i na obecních
pozemcích. Zároveň vás žádáme, abyste
parkovali auta co nejvíce na svých pozemcích,
aby byl pro sekání trávy prostor a nedošlo k
poškození aut.
Chladnější počasí zatím zabránilo vylíhnutí
většího množství komárů. Obec má již
vyřízeno povolení k aplikaci biocidního
přípravku VectoBac na likvidaci larev komárů,
který budeme aplikovat na všechny větší
plochy stojaté vody v okolí obce. Proto jestli
víte o ploše, kde se drží dešťová voda delší
dobu, oznamte to na obecní úřad, abychom
mohli množství komárů eliminovat co nejvíce.
Zároveň je důležité, abyste i vy zabezpečili
svoje nádoby na srážkové vody a různá jezírka
na zahradách proti líhnutí komárů.
I přes nepřízeň počasí se podařily dokončit v

plánovaném termínu chodníky kolem hlavní
komunikace od obchodu k MŠ. Věřím, že jejich
výstavba přispěje k větší bezpečnosti při
pohybu na této komunikaci.
Chtěla bych požádat všechny občany, kteří
mají schválenou dotací od MSK na výměnu
nevyhovujících kotlů, aby si zažádali o
před nancování této výměny u obce. Jenom
tak může obec poskytnuté peníze od státu
využit pro nancování obecních projektů.
Máme nachystané projekty na zateplení
mateřské školy, kulturního domu a budovy
bývalé pošty.
Pokud ale výměnu kotle
uskutečníte bez účasti obce, nemůžeme tyto
nanční prostředky použít a budeme muset
projekty nancovat z obecního rozpočtu, což
je myslím velká škoda. Stačí, že 5 občanů
před nancování nevyužije a obec přichází o 1
000 000,- Kč což už je v obecním rozpočtu
poznat.
V červnu (pokud dovolí počasí) proběhne
oprava místních komunikací, proto jestli víte o
nějakém propadu, díře nebo jinak poničené
komunikaci můžete mi dané místo oznámit
na e-mail: starosta@albrechticky.cz. Děkuji.
Eva Tripská, starostka
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Centrum volného času (CVČ)
Od 1. června dochází v Centru volného času k
úpravě otvíracích hodin.
Bude otevřeno od 17:00 do 20:00 hod.
Zájemci o cvičení v posilovně mimo tuto
dobu, si mohou
zakoupit
časovou
permanentku, ke které obdrží čip k zadnímu
vchodu, na který budou moci vstoupit bez
časového omezení.
Z důvodů bezpečnosti je v posilovně
nainstalována kamera a proto všichni cvičenci
posilovny musí podepsat nový návštěvní řád,
kde berou na vědomí monitorování
kamerovým systémem.

Všichni návštěvnicí, kteří vlastní ještě staré
permanentky na vstupy si je musí vyčerpat do
konce roku 2021. Od 1. ledna 2022 již
nebudou platit.
Ceny časových permanentek a návštěvní řád
jsou uvedeny na webových stránkách obce:
https://www.albrechticky.cz/centrumvolneho-casu.
Hřiště u CVČ bude během prázdnin opět
volně přístupné pro děti a mládež do 18 ti let.

Vítání občánků 2021
Pokud bude situace s koronavirovou epidemii
příznivá i nadále, bude se letošní odložené
Vítání občánků konat v neděli 27. června
2021.
Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o
účast, aby vyplnili přihlášku a odevzdali ji na
obecním úřadě do 16. 6. 2021. Všichni
přihlášeni obdrží pozvánku.

Rodiče s dětmi narozenými po 31. březnu
2021 budou pozváni na příští rok 2022, kdy se
bude akce snad již konat v tradičním jarním
termínu. Při konáni akce se budeme řídit
platnými pravidly vydanými ministerstvem
zdravotnictví.

Jubilanti 2020 a 2021
Akce Jubilanti 2020 a 2021 je naplánovaná na očkování se stihli proočkovat a nemuseli tak
neděli 5. 9. 2021.
před akci absolvovat testy o prokazování
Termín jsme přesunuli z avízovaného bezinfekčnosti.
červnového z důvodů, aby všichni zájemci o
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Mateřská škola
V půlce května se otevřela,
po
vynucené
pauze,
mateřská
škola
všem
dětem. Při procházkách po
vesnici jsme obdivovali
pestrost
rozkvetlých
jarních květin a keřů ve
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vašich předzahrádkách. Poznáváme také okolí
naší vesnice - rybník, les, louky. Snažíme se
pobývat venku za každého počasí. Nic nás
nezaskočí. Děti jsou vybaveny pláštěnkami,
nepromokavým oblečením a gumáky. I za
teplého počasí mají děti vhodné oblečení,
pokrývku hlavy a ochranné krémy a
Informátor obce Albrechtičky
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repelenty. V půlce května, v oddělení žabek,
dostaly děti dlouze vytoužené nové židle a
stoly. Za nové vybavení děkujeme. Správný
sed je základem pro správné držení tužky.
V květnu proběhl zápis do mateřské
školy, výsledky budou uveřejněny na našich
webových stránkách. Máme radost, že máte o
naši školku zájem, kapacita je však daná.
Protože již druhým rokem probíhají zápisy do
MŠ i ZŠ bezkontaktně, bez možnosti projít si
MŠ, seznámit se s provozem chceme vám jen
sdělit, jak poznat, že je dítě připravené do
školky? Je vaše dítě zvyklé být chvíli bez vás v
klidu i s jinými lidmi? Pokud ano, neměl by pro
něj být problém zvykat si na nové lidi i ve
školce. Pokud je na vás dítě příliš vázané a ve
vaší nepřítomnosti se vzteká, asi ještě
připravené není. Aby vaše dítě mohlo být
přijaté do školky, mělo by splňovat také určitá
kritéria. Jedním z nich je schopnost dojít si na
záchod. Stejně tak je potřeba, aby se váš
potomek uměl sám najíst, obléci.
Proč je školka pro dítě dobrá?
Dítě se poprvé setká s jinou autoritou, než
jsou rodiče, a naučí se respektovat i jiná
pravidla. Dítě vstupuje do procesu socializace
s dalšími dětmi ve větším kolektivu. Váš
potomek se setká s různými bacily dříve, než
půjde do školy, a nebude tak ve škole příliš
zameškávat. Může si hrát se svými vrstevníky.
Učitelky ve školce věnují pozornost i
logopedickým vadám.
Jak přistupovat ke školce?
Když odvádíte dítě poprvé do školky,
zachovejte klid a usměvavou tvář. Pokud se
budete tvářit vyděšeně nebo budete ve
stresu, vaše dítě to pozná a nebude do školky
chtít. Snažte se dodržovat režim. Pokud
necháte dítě doma, kdykoliv se mu nechce,
bude mít s adaptací na nové prostředí větší
Červen 2021

problémy. Důvěřujte školce a jejím pravidlům.
Nechte dítě, ať se naučí respektovat i jiná
pravidla než ta, která zná z domova.
Po zvolnění koronavirových opatření
chystáme spoustu akcí na měsíc červen:
•
V pátek 18. 6. 2021 Akademii netradičně ve venkovních prostorách za
Obecním úřadem v Albrechtičkách od 15
hodin.
•
Předškolní oddělení dostalo nabídku
vzdělávací přírodovědné akce s návštěvou
Jarošova statku ve Studénce dne 11. 6. 2021.
•
V dopoledních hodinách dne 21. 6.
2021 proběhne pasování předškoláků s
tradiční předškolní maturitou, kde si děti před
kolektivem losují "maturitní" vědomostní
otázky a následně na ně správně odpovídají,
aby mohly postoupit do základní školy.
•
Opět se velice těšíme na naše malé
čerstvě narozené občánky a přivítáme je s
dětmi hudebním pásmem na "Vítání
občánků" dne 27. 6. 2021.
•
Vyvrcholením měsíce června je
Sportovně - dopravní zábavné odpoledne dne
29. 6. 2021 od 15 - 18 hodin, které se bude
odehrávat současně na hřišti za "Sokolkou", na
"53", na zahradě mateřské školy a zahradě u
základní školy ukončené opékáním párků a
rozdáním diplomů. Už se všichni těšíme.
Bližší informace naleznete včas na webových
stránkách.
Mgr.et Bc. Jana Onheiserová,
Marcela Škarupová
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Základní škola
Květen
patřívá
k
nejkrásnějším měsícům v
roce. Sluníčko ještě nepálí,
jen příjemně hřeje a příroda
je v plné síle, roste a kvete.
Letos nám ale ani počasí
příliš nepřeje, a jak jsme plánovali vyučování
venku, zatím to moc nejde, a tak trávíme
venku aspoň velké přestávky, tělocviky a
hudební výchovy, ať si můžeme bezpečně
zazpívat. To nám všem už opravdu moc chy‐
bělo.

děti prohlédly a ovoněly bylinky známé i
méně známé. Dozvěděly se, k čemu a jak
bylinky slouží, kdy a jak se sbírají a že vlastně
není rostlinka, která by k něčemu nebyla. Ale
hádejte, na co se děti těšily nejvíc? Špekáčky! I
když se počasí trochu zkazilo a začalo trošku

Na začátku května byl tématem č. 1 Den
matek. V rámci vyučování jsme si povídali o
maminkách, jaké jsou, co všechno pro své děti
dělají, jak mají své děti rády a jak máme zase
my děti rády svoje maminky. Vyrobili jsme pro
ně přáníčka a také dárek – vlastnoručně
zasazenou
kytičku
ve
vlastnoručně
vyrobeném květináčku.
O další zábavu se nám ve škole postaraly
pracovní činnosti. Děti dostaly za úkol
postavit co nejhezčí stavbu z kostek. Všichni
se pustili do stavění s velkou chutí a nadšením
a vznikly tak zajímavé, originální stavby, že
stálo za to je vyhodnotit a ocenit. A tak jsme si poprchat, všichni jsme si ten svůj špekáček s
jako ocenění a odměnu pro všechny upekli chutí opekli a snědli. Za úkol jsme také dostali
dort. Aby byl skutečně stylový, ozdobili jsme bylinky nakreslit, a tak jsme ve výtvarné
ho spoustou maličkých červených a modrých
kostiček, které jsme si vytvořili z kokosové
hmoty. To byla dobrota!
Ke konci měsíce jsme využili nabídku zábavně
vzdělávacího centra Balónek v Ostravě, které
pro děti připravilo program s názvem „Bylinky
kolem nás“. Pro děti byla zážitkem už sama
cesta vlakem a trolejbusem. Na zahradě
tohoto centra, která byla uzavřena a
rezervována na toto dopoledne jen pro nás, si
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výchově vyrazili ven. Jako výtvarné studie
jsme si nakreslili různé tvary listů a přitom
jsme měli možnost si potvrdit, že skutečně v
našem okolí roste spousta zajímavých rostlin,
stačí se jen posadit do trávy. Po návratu do
školy jsme se pustili do kreslení obrázků a
musím říct, že se všechny opravdu moc a moc
povedly.

Červenec
Příměstský tábor – BAREVNÝ TÝDEN - 12. - 16.
7. 2021
cena 700,- bez stravy nebo 1100,- (obědy,
odpolední svačinka)
(materiál, program, celodenní výlet)
V případě zájmu o jednotlivé dny – 150,- / den
bez stravy nebo 210,- /den s obědem,
svačinou
A co plánujeme na červen kromě učení?
Na každý den (od 7:30 – 15.00) jsou
• Den dětí – oslavíme ve škole a v okolní připraveny hry, zábavné činnosti, různé
přírodě
tvoření – keramika, malování na textil.
• Akademie – připravujeme společně s Za každý den získá účastník – kousek „barvy“,
dětmi z MŠ vystoupení venku (18. 6.)
která se poskládá do celého barevného týdne.
• Sportovní den (MŠ a ZŠ) 29. 6. 2021
Příměstský tábor se uskuteční od 4
• Výlety – cesty za poznáním:
přihlášených dětí. Úhrada nejpozději do 30. 6.
- Jarošův statek
2021.
- Bartošovice – záchranou stanici,
Tábor vhodný pro školáky od 1. - 6. třídy.
ev. Dům přírody
Co budeš potřebovat? Do budovy – papuče,
- Štramberk
pracovní košili na tvoření, ranní svačinu
• 30. 6. – Vysvědčení (letos se rozloučíme s 3 a na venkovní činnosti – sportovní obutí,
páťáky)
láhev na pití, pláštěnku, batoh
Přihlášku naleznete na webových stránkách
školy v sekci aktuality.

Informace z obce
Myslivecký spolek a jarní úklid
Už několik let se náš myslivecký spolek účastní
celorepublikové akce, Uklidíme Česko.
Jarní měsíce jsou ideální na úklid naší krásné
přírody kolem naší obce. Není vzrostlá
vegetace a po zimních měsících se objevuje
spousta odpadků. V dnešní době to jsou
hlavně plasty a plechovky od nápojů.
Samozřejmě nechybí i velkoobjemový odpad
a pneumatiky. A to i přesto, že byly dvakrát
ročně svozy velkoobjemového odpadu a letos
je v provozu i nový sběrný dvůr. Myslím si, že
to nedělají naší spoluobčané, ale ti kteří
projíždějí naší obcí. V letošním roce je právě s
pneumatikami velký problém. V našem
Červen 2021
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sběrném dvoře je neberou. Měli by se
dopravit do sběrného místa? Nejlepším řešení
je nechat v pneuservise. Nechci ani vidět jak
to bude vypadat na polních cestách po
zimním přezouvání aut. Druhou zátěží pro
přírodu v okolí jsou DNY NATO, ale to by bylo
na celý článek. Již druhým rokem se musíme
podřídit omezením a sběr provádíme

individuálně nebo s členy rodiny. Nasbíraný
odpad se snažíme co nejvíce roztřídit. A letos
jsme ho dovezli do našeho nového sběrného
dvoru. Musím říct, že je to tam pěkně udělané
a byl to krok správným směrem
Za myslivecký spolek
Jiří Jakub.

Sbírka Diakonie Broumov
• Kabelky, batohy, drobné předměty z
domácnosti
• čisté koberce, předložky….
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové
Obec opět organizuje sbírku Diakonie • Menší elektrospotřebiče
Broumov. V období od 7. do 11. 6. 2021 • hygienické potřeby, drogistické zboží
máte možnost přinést nepotřebné ošacení a • dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
ostatní věci dle přiloženého letáku do malého
sálu v Kulturním domě. Kulturní dům bude PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
přístupný během úředních hodin.
PYTLÍCH, NÁDOBÍ DO KRABIC.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, jich máme nadbytek
pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
záclony
• ledničky, televize, počítače, matrace,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte koberce – z ekologických důvodů
nám odřezky a zbytky látek)
• nábytek
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, • znečištěný a vlhký textil
skleničky) zabalené v krabici
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 317
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 203, 224 316 800
peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou)

Cyklostezka s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí
V dubnu byla v TO Poodří dokončena 4,8
kilometru dlouhá cyklostezka vedoucí z
Jeseníku nad Odrou do Vražného i na
opačnou stranu do Hůrky. Cyklostezku, po
které už teď jezdí nedočkaví cyklisté, čeká po
květnové kolaudaci zásadní změna.
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Před slavnostním otevřením, plánovaným na
druhou polovinu června, totiž bude
cyklostezka opatřena nástřiky s populárním
designem
–
kresleným
slovníkem
moravskoslezského nářečí. Ten se zrodil před
dvěma
lety
díky
součinnosti
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Moravskoslezského kraje, krajské destinační
společnosti MSTourism a společnosti UAX,
výrobce
ikonických
triček
s
nenapodobitelným rukopisem designéra
Radka Leskovjana. Od té doby originální
slovník zdobí nejen trička a suvenýry, které
mají
turistům
vtipným
způsobem
připomenout jejich návštěvu zdejšího
regionu, ale právě také cyklostezky. Jednou z
nich bude i zmíněná nová trasa, jež cyklisty
vede mimo rušné a tedy i nebezpečné
komunikace. Úkolem nástřiků, které budou
zhotoveny podle návrhů společnosti UAX se
sídlem v nedalekých Bernarticích nad Odrou,
je cyklisty nejen pobavit, ale také jim
nabídnout zklidnění a soustředění se kromě
jízdy i na půvabnou okolní krajinu. Zároveň je
připravována také druhá část projektu, kdy by
měl cyklostezku doplnit rovněž originální
mobiliář designově propojený s nástřiky. Je
tedy na co se těšit! Včetně toho, že v
dlouhodobém plánu je i napojení zmíněné Turistická oblast Poodří, www.poodri.com,
trasy na další již známé cyklostezky a FB
Cyklostezka
Kolem
Jeseníku,
cyklotrasy vedoucí Moravskoslezským a www.kolemjeseniku.cz
Olomouckým krajem.

Otvírání parku v Klimkovicích
Město Klimkovice se v posledních letech
zapojuje do celorepublikové akce Víkend
otevřených zahrad, a to se svým Parkem Petra
Bezruče. Jedná se o příjemné odpoledne
strávené v zeleném stínu stromů, kdy
návštěvníky baví připravený program - od
komentovaných prohlídek parku, vystoupení
místních
amatérských
umělců
nebo
profesionálních hudebníků až po loďkování na
rybníku. Letos jsme připraveni tuto naši akci
rozšířit o účast pracovníků informačních
center z Poodří.
"Náš region je velmi rozmanitý, nabízí přírodní,
technické i kulturní klenoty. Důležité je,
abychom o sobě vzájemně věděli a mohli tak
Červen 2021

naši společnou krásu sdílet. Domlouváme
proto co nejvíce zájemců z různých měst a
míst, která o sobě chtějí informovat. Budou v
Klimkovicích na Otvírání parku prezentovat
svou
lokalitu,
budou
informovat
o
zajímavostech, které u nich jsou a budou nás
lákat k návštěvě. Hlavní cílovou skupinou
turistů v Poodří jsou rodiny s dětmi, nabídka a
program tedy bude šitý na míru hlavně jim.
Připravujeme pro ně několik drobných soutěží
a kvízů, díky kterým se s pomocí dospělých
mohou o daném místě dozvědět co nejvíce"
říká Pavlína Ambrosch z Destinačního
managementu turistické oblasti Poodří Moravské Kravařsko, z.s.
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"Za město Klimkovice, které je pořadatelem
celé akce, mohu nabídnout kvalitní, veselý,
zajímavý i interaktivní program, který je
založen na hudbě - od amatérských seskupení
až po Františka Nedvěda ml., jehož koncert
jistě podtrhne příjemné posezení v přírodě.
Celá akce se bude konat venku, pod letitými
stromy v bezprostřední blízkosti rybníka,
občerstvení budou připravovat naši rybáři a
všude je dost prostoru, kde lze vypustit děti,
povalovat se v trávě nebo poklábosit se

sousedy" zve Alice Chlebovská z Kulturního a
informačního střediska Klimkovice.
Otvírání parku v Klimkovicích proběhne v
sobotu 12. 6. 2021 v 16:00 - 20:00, vstup je
zdarma.
https://kis.mesto-klimkovice.cz/turistika/co-unas-muzete-objevit/turistika-priroda/parkpetra-bezruce-0_432.html, www.poodri.com
Alice Chlebovská,
Kulturní a informační středisko Klimkovice

Jízda na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny
začínají převažovat nad těmi
deštivými a studenými, což
přináší
možnost
častěji
využívat rekreační a sportovní
aktivity prováděné venku. Mezi
tyto patří velmi populární
kolečkové
brusle.
V
následujícím
textu
si
připomeneme
povinnosti
bruslařů
na
kolečkových
bruslích a základní zásady
bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na
bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle
ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů chodci. To znamená, že
musí dodržovat všechny povinnosti dané
tímto zákonem jak obecně všem účastníkům
provozu na pozemních komunikacích (§ 4),
tak i speci cké povinnosti dané chodcům, a to
v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
•
Na chodníku nebo na stezce pro
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chodce nesmí bruslař na
kolečkových bruslích ohrozit
ostatní
chodce.
Tato
povinnost platí také pro lyžaře
nebo osoby pohybující se na
obdobném
sportovním
vybavení. Nebude zde tedy
jezdit rychle a kličkovat mezi
ostatními
chodci.
Na
chodníku se pohybují děti,
senioři, lidé s kočárky nebo se
psy a
při rychlé jízdě nemusí bruslař
dostatečně rychle zareagovat na změnu
směru pohybu těchto osob a může dojít ke
střetu.
•
Pokud je chodník neschůdný nebo v
místech vůbec není, pak se bruslař musí
pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při
jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem
proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při
levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe
maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném
provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném
úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za
sebou.
•
Při jízdě je bruslař povinen chovat se
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní.
Informátor obce Albrechtičky
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•
Na místech, kde je zřízena stezka pro
chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh
pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen
používat pouze pruh vyznačený pro chodce.
Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
•
Na kolečkových bruslích je možné také
užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro
cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit
se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům
kolečkových bruslích:
•
Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené
opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti,
neriskujte. Respektujte technické možnosti
bruslí.
•
Jezděte pouze tam, kde nemůžete
ohrozit ostatní.
•
Zákon nestanovuje bruslařům žádnou
povinnou výbavu, vždy však používejte
ochrannou přilbu, sportovní rukavice,
chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
•
Nikdy se během jízdy nedržte za
motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte
na vodítku zvíře.
•
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy
povrchu, po kterém jedete.

•
Pozornost a opatrnost snižuje poslech
hlasité hudby ze sluchátek na uších či
manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
•
Mějte na paměti, že na bruslích nejde
zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových
bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou
jízdního kola dvojnásobná.
•
Na místě je také použití re exních
prvků, nezapomínejte na ně zejména při
snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném
odkaze na výukový materiál zpracováno
hravou formou téma, jak se bezpečně chovat
na silnici. https://www.dopravnivychova.cz/ les/
editor/ les/
bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_0420
20_screen_KM_prona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje
riziko vzniku úrazů a kon iktů s dalšími
účastníky silničního provozu a zvyšuje se
pravděpodobnost, že se z výletu či krátké
projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, nprap. Bc. Marika
Jeličová

Informace z kultury a sportu
SDH Albrechtičky – Dětský den
V roce 2011 jsme pro vás přichystali první
DĚTSKÝ DEN na téma VEČERNÍČEK. Každý
následující rok přibylo jedno téma a rok se s
rokem sešel a je tady
10. JUBILEJNÍ ROČNÍK DĚTSKÉHO DNE.
Chtěli bychom ho s vámi oslavit trochu
netradičně, přichystali jsme pro vás
ochutnávku všech ročníků, vzpomeneme
všechna předešlá témata na jednotlivých
stanovištích. A že jich nebylo málo, posuďte
sami:
Červen 2021

• 2011 VEČERNÍČEK
• 2012 ČÍM BUDU ? /povolání/
• 2013 STRAŠIDLA
• 2014 ZOO
• 2015 VOJÁCI
• 2016 OLYMPIÁDA
• 2017 HASIČI
• 2018 PEVNOST BOYARD
• 2019 INDIÁNI
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Takže, děti, kamarádi, rodiče, prarodiče,
srdečně vás všechny zveme 26. 6. 2021 od 14
hodin (hřiště nad Obecním úřadem), kde
krom dobré zábavy bude i skvělé občerstvení
a nakonec tolik oblíbená PĚNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A jelikož nám letos corona vzala maškarní
bály, pojďme se sejít v kostýmech, vyvětrejte
klauna, princeznu, vojáka, indiána či
spidermana či jinou maškarádu a užijme si
tento den netradičně. Těšíme se na všechny (s
maskou či bez), přijďte prostě pobejt, když už
konečně můžeme!!!
SDH Albrechtičky

JÓGA – nejen cvičení
Dnes se s pojmem jóga setkáme často – v
tisku, médiích, při rozhovorech se zmámými
osobnostmi. Pak se zdá, že cvičení jógy je
současnou módní záležitostí, ale ono má
naopak velkou tradici a je dlouhodobě
praktikováno na celém světě. Dalo by se toho
napsat
hodně o minulosti, současných
směrech, rozmanitých druzích i propojení se
životním stylem. Pro začátečníka a člověka,
který chce hlavně něco udělat pro své tělo, je
důležitá možnost při cvičení zlepšit
pohyblivost, naučit se lépe dýchat, soustředit
a zklidnit se, porozumět svému tělu. Jsou lidé
s pevnou vůlí, kteří dokážou cvičit doma, ale
mnohým vyhovují společné lekce v kolektivu.
Pokud patříte k těm druhým, přijďte si zacvičit
do Centra volného času v pondělí od 18.30
hodin. Nebude vás na druhý den bolet celý
člověk, ale vaše tělo vám bude za hodinu,
kterou mu budete věnovat, určitě vděčné.
Silberová J.
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Nejefektivnější využití sluneční energie.
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší položkou
jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky
zateplování domů, výměně oken apod. Druhou největší položkou je ohřev vody, který tvoří
zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje
ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do
podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii.

Jedná se o patentované řešení vyvinuté rmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí,
která ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké kabely.
To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip
fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na elektřinu, kterou
je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není
potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace na cca
60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o
nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým provozem
a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci 35.000,- Kč z programu
Nová zelená úsporám.
Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.
Červen 2021
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