zpravodaj obce Velké Albrechtice
březen, duben
2019
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, asi jste si už zvykli,
že se v úvodnících Hlasu obce dovídáte,
jak kterou roční dobu vnímám, jak se na
ni těším a co mám na ní ráda. Dovolte
mi, svěřit Vám své pocity i tentokrát.
Každý rok Vám vykresluji, jak miluji
jaro. Ale letos je to jiné. Myšlenka na
letošní jaro ve mne vyvolává pocity smutku a lítosti. Správa železniční a
dopravní cesty naplánovala na tento duben bourání „našeho“ viaduktu.
Tento viadukt je už 43 let mým tichým sousedem. Stál tam, když mě
naši učili jezdit na kole, „k viaduktu a zpátky“, volali na mě. Byl tam, když
jsem šla poprvé do školy, a také, když jsem si s kamarády v lesíku za ním
jako malá hrála. To jeho ozvěny využívala moje mamka, když večer z pod
něj volala “Blanko domů“. Divili byste se, jak daleko se ta ozvěna nese.
I dnes, když ráno otvírám okno, tam ten viadukt stojí ve své perfektní
kondici. Ale nyní musí být obětován lidské lhostejnosti a honbě za
penězi. A i když jsem se dosud považovala za optimistu, každý den se na
chvíli zastavím, tiše se na něj dívám, asi se s ním v duchu loučím. Ale tak
se přece optimista nechová. Optimista má věřit, doufat a nepochybovat
o lidském rozumu. A proto to ještě nevzdávám…

„Bez ohledu na to, co se stane, neztrácej naději, neboť
jakmile je ztracena naděje, je ztraceno vše.“

Sri Chinmoy

Příspěvek místostarosty / Marcel Svačina, místostarosta
Vážení spoluobčané!
Končící zima se zatím moc neukázala, sněhové pokrývky v našem okolí
bylo velice málo a mrazivých dnů jsme taky moc nenapočítali. Velkou část
února počasí spíše připomínalo jaro, kdy se teploty pohybovaly ve dne
okolo 14ti stupňů. Tyto výkyvy mohly být pro mnohé z Vás velice
příjemné, ale pro přírodu tak příjemné už určitě nebyly. Stromy téměř
vypustily pupeny a občas bylo vidět i poletování včel. Nevím, zda-li je to
v únoru, kdy by měly převládat převážně minusové teploty, tak úplně
v pořádku. Je před námi období jarního úklidu. Pro obec to hlavně
znamená zametení cest a chodníků od posypového materiálu a také oprav
výtluků a dalších různých poškození vzniklých v zimním období.
Většina z Vás si určitě všímá rozruchu, který vznikl okolo „plánované
rekonstrukce“ železničního viaduktu, ležícího v katastru naší obce na
silnici směrem do Studénky. Rád bych zde uvedl a zdůraznil postoj
zastupitelstva obce k této záležitosti. Správa železniční dopravní cesty
se jako majitel rozhodla, že provede „rekonstrukci“ viaduktu a to velice
radikálním způsobem. Stávající kamenný most plánují v podstatě
zbourat a na jeho místě postavit zcela nový most, odpovídající dnešním

požadavkům dopravy. Obec byla požádána o své stanovisko k této
plánované rekonstrukci. Na svém 1. zasedání 12.11.2018, Zastupitelstvo
obce přijalo usnesení, že zásadně nesouhlasí se záměrem SŽDC a žádá
o zachování původní konstrukce mostu, z důvodu zamezení vjezdu
nákladních vozidel do obce a tím zvýšení bezpečnosti občanů bydlících
v této lokalitě. V neposlední řadě se také jedná o významnou technickou
a historickou památku obce. Byla by škoda o ni přijít.
Ve spolupráci s firmou OZO Ostrava bude organizován opět jarní
sběr objemných a nebezpečných odpadů. Jako obvykle se uskuteční na
parkovišti před obecním úřadem v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin. Zní
to neuvěřitelně, ale každým rokem je tohoto odpadu více, a je dobře, že
jej odevzdáte, kam patří.

Pozvánka

na 3. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, které
se uskuteční v pondělí 18. března 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, v sobotu 23. března se členové Klubu „Zdravíčko“
sejdou na výroční členské schůzi, kde si připomenou a zavzpomínají na
akce pořádané klubem, a naplánují si akce pro rok letošní. V sobotu 6. 4.
2019 jedeme do Divadla A. Dvořáka na činohru pod názvem „Maškaráda
čili Fantom opery“. Je to britská humoristická fantasy v operním duchu.
Na jevišti tohoto divadla jsou využívány různé efekty, kde k výslednému
pohádkovému dojmu napomáhá projekce se světly. Maškaráda je titulem
oddechovým. Ukazuje sílu divadla, kouzlo jeviště a krásu hereckého,
hudebního, tanečního, pěveckého, pohybového i výtvarného umění. Ve
středu 22. května pojedeme opět do Divadla A. Dvořáka, a to, na
činoherní představení „Šťastni ve třech“. Obsahem této inscenace je
milostný mnohoúhelník po francouzsku. Je to žánrově čisté zpracování
dobové komedie s vynikajícími hereckými výkony. Máte-li zájem
navštívit s námi některé z nabízených titulů, zajistěte si včas vstupenky
na tel. čísle 603750858 u paní Kleinové.

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Ach, jo! Vánoce jsou za námi. Teď už se nemáme na co těšit. Čeká nás
jen samé učení! To si jistě pomyslely mnohé děti, když zase usedly po
Novém roce do školních lavic. Tak trochu měly pravdu, vždyť je čekalo
pololetní vysvědčení. Nějaký čas musely trávit nad knížkami, školními
sešity, musely namáhat hlavičky a trochu se poučit, aby zvládly to, co
měly k pololetí umět. A že to paní učitelky řádně prověřily! Nakonec to
všichni zvládli bez větších problémů a 31. 1. si rozdali vysvědčení, které
bylo vizitkou jejich pololetní práce. Děti pak byly jistě za svou práci
odměněny nějakou sladkou dobrůtkou od svých maminek a babiček.
Nakonec si pak mohly krátce oddechnout v den pololetních prázdnin.
Počasí si s námi během tohoto období zahrávalo. Chvíli jsme měli pocit,
že je tu opravdová zima, ale vzápětí byla vystřídána „jarem.“ Co se dá
dělat. Počasí neporučíš. Snažili jsme se s dětmi využít chvil, kdy bylo
bílo a o velkých přestávkách nebo ve školní družince jsme si zařádili na
sněhu. 7. 2. k nám do školy přišli zástupci ostravské organizace
Renarkon s programem „Buď OK“, který byl určen pro žáky 3. a 4. třídy.
Během času, který s dětmi strávili, si děti měly uvědomit, jak je
důležité, řídit se nějakými pravidly. Vždyť se s nimi setkávají na každém
kroku. Určitá pravidla platí ve sportu, ve škole, jiná zase fungují ve
třídě, řídíme se jimi i doma. Během programu se pak děti musely řídit
jedním z nejdůležitějších pravidel -naslouchej a něco se dovíš a naučíš.
Všechny děti pak postupně seznámily spolužáky s tím, co je baví, co je
zajímá, jak tráví svůj volný čas. Poté se rozdělily do dvojic a měly za
úkol sehrát krátké scénky podle zadání. Jednou situaci sehrály tak, jak
bychom se k sobě chovat neměli a podruhé s užitím „kouzelných slůvek“
(prosím, děkuji, s dovolením, dobrý den). Děti určitě pochopily, že pokud
budou dodržovat pravidla slušného chování, půjde nám to všechno lépe a
budeme spolu lépe vycházet. Celý program byl ukončen dramatizací
pohádky O perníkové chaloupce. Děti se rozdělily do skupin a připravily
si svůj vlastní scénář k pohádce. Musely ovšem dodržet tři pravidla.
V pohádce nesmělo být žádné zlo, nikdo nesměl zemřít a musely použít
„kouzelná slůvka.“ Nejprve to vypadalo, že to bude tvrdý oříšek, ale
nakonec si s tímto zadáním všichni hezky poradili. Doufejme, že si děti

z tohoto setkání odnesly něco do života a budou se tím řídit. My si za ně
i za nás přejeme, aby se chovaly k jiným tak, jak by si přály, aby se k nim
chovali ostatní.
A víte, co? Vrátím se ještě k našemu úvodu. Ti, co vzdychali, že už
není, na co se těšit, neměli pravdu. Jsou před námi jarní prázdniny, kdy
si děti užijí celý týden volna! Zapomenou na školní povinnosti, domácí
úkoly a písemky. Snad je všechny děti stráví podle svých představ a
odpočinou si. A ještě mě napadá jedna věc, na kterou se určitě všichni
těšíme. Těšíme se přece na jaro! Těšíme se, až vysvlékneme bundy,
kabáty, čepice, rukavice, těšíme se na lehké bundičky, kabátky a mikiny,
těšíme se, až se ohřejeme v prvních paprscích jarního sluníčka, těšíme
se na první vůně jara… A už dost! Tak vidíte, že se máme, na co těšit.

Zápis k povinné školní docházce
Opět nastalo období, kdy zákonný zástupce je povinen své dítě, které
do 31. srpna 2019 dosáhne šestého roku věku nebo mělo odloženou školní
docházku, přihlásit k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020.
Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020 v základní
škole ve Velkých Albrechticích proběhne ve středu 3. dubna 2019
15 hodin v I. třídě. Dítě, s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích,
které bude přijato do 1. třídy školního roku 2019/2020 v ZŠ ve Velkých
Albrechticích, obdrží začátkem října 2019 finanční částku 2 000,- Kč.
V úterý 19. března v 15:30 hodin se v naší mateřské škole uskuteční
předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, kde se doví, kdy je dítě
připraveno na vstup do základní školy a co vše budou potřebovat na zápis.
Ve středu 20. března pořádáme Den otevřených dveří v ZŠ, kdy se
od 8 do 12 hodin můžete zúčastnit výuky,
prohlédnout si naší školu a v odpoledních
hodinách můžete nahlédnout na činnost
školní družiny, která má ranní i odpolední
provoz.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám i
vašemu dítěti popřát, aby zápis do první
třídy proběhl v příjemné atmosféře.

Zápis dětí do mateřské školy
Neméně důležitý akt je i zápis dětí do mateřské školy a povinného
předškolního vzdělávání dětí, které do 31. srpna 2019 dosáhnou pátého
roku věku. Zápis k předškolnímu vzdělávání ve Velkých Albrechticích se
uskuteční v úterý 14. května 2019 v 15:00 hod. v 1. poschodí MŠ.
Žádost o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání a ostatních
dětí vyplní rodiče v MŠ v den zápisu. S sebou si donesou potvrzení o
proočkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz. O přijetí
dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka Mgr. Elena Kolarovská. Žádáme
rodiče, aby k zápisu přistupovali zodpovědně a přihlásili své dítě ve výše
uvedeném termínu.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka

Zimo, zimo, zimo bílá...
Povánoční období je v mateřské škole v režii paní Zimy. Děti si s radostí
užívají sněhu, staví sněhuláky, koulují se, bobují nebo se v něm prostě
jen tak válí. Provází nás tedy témata jako zimní sporty a radovánky, ale
také starost o zvířátka a ptáky v zimě. O zvířátkách žijících v našem
blízkém okolí, nám přišel do mateřské školy povykládat místní myslivec
Čestmír Klein. I my, dospělí, jsme se divili, že nedaleko od našich domovů

žije například bobr. Na ukázku nám přinesl také liščí kožešinu a
nenabitou zbraň. Děti bedlivě poslouchaly, jak se myslivci o zvířátka
starají a co pro ně můžeme udělat v zimě také my a zároveň slíbily, že
budou k naší přírodě ohleduplní, a to nejen v zimě. Kéž by si to uvědomili
i mnozí dospělí! V lednu jsme v mateřské škole také přivítali jedno
hudební vystoupení - zpěváka Montyho s kytarou. Ten dětem předvedl
hudební improvizaci a vlastní dětské písničky, do kterých právě děti
také aktivně zapojil pomocí zpěvu a tance. I naše děti znají význam
úsloví „bez práce nejsou koláče“, proto nejen zábava a legrace je náplní
našich dnů ve školce. Je třeba se také něco naučit! Nejstarším dětem
ze třídy Beruška pomaličku totiž nastává období velkého opakování. Blíží
se zápis do základní školy! Paní učitelky z mateřské školy s dětmi opakují
ty nejdůležitější věci, které by měly umět před vstupem do školy
základní. Děti si na školu hrály a plnily různorodé úkoly zaměřené na
různé oblasti vzdělávání. Ještě před samotným zápisem naši nejstarší
předškoláci navštíví místní základní školu, aby se podívali, jak to při
vyučování chodí a jejich starší kamarádi jim ukáží, co se již vše naučili.
Kalendář nám také připomíná, že se pomalu blíží jaro, na které se jistě

již všichni těšíme. Doufám, že na sebe tedy nenechá dlouho čekat a
vzduch brzy provoní jeho známá vůně...

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda spolku
V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku. Již od února nás
připravuje na příchod jara- toho nejkrásnějšího ročního období. Den se
prodlužuje, sluneční paprsky nabývají na intenzitě a neposedné sýkorky
nás těší svým zpěvem. Začínají kvést první byliny a přilétají první tažní
ptáci. U nás to nejčastěji bývá špaček obecný. Právě délka světelné
části dne řídí celou řadu pochodů probíhajících v tělech živočichů.
Takovým příkladem je páření zajíců, což se v myslivecké mluvě nazývá
honcování. Jindy samotářští živočichové se sdružují a přivádějí na svět
novou generaci. První zaječí mláďata se obecně nazývají březňáci. Rodí
se v únoru, a pokud přežijí nástrahy přírody, můžeme je vidět
odrostlejší právě v měsíci březnu, odtud jejich název. Prodlužující se
den je také spouštěcím mechanismem pro růst a vývoj paroží srnců. Již
v únoru můžeme pozorovat jejich intenzivní růst. Zatím je toto paroží
kryto kůží, která se nazývá lýčí a slouží k ochraně a výživě paroží.
V březnu a v dubnu se pak tito srnci tohoto lýčí zbavují odíráním o větve
stromů a keřů, což se nazývá vytloukání. V měsíci březnu pomalu končí
zimní přikrmování zvěře. Srnčí tlupy se rozpadají a bažantí kohouti se
roztoulávají po honitbě a hledají si svá teritoria. Pokud byla v lednu a
únoru sněhová pokrývka, využili ji naši členové k večernímu lovu
největšího predátora bažantů a zajíců, a to lišky obecné. Zatím bylo na
čekané a norováním pomocí norníků uloveno 20 těchto šelem. Zimní
období přežily v naší honitbě i převzácné koroptve polní, před 60 ti lety
nejběžnější tvor našich polí, který zde žil v miliónových počtech kusů.
Díky velkoplošnému zemědělství, chemii a nevhodné skladbě plodin
přežívá v naší zemi jen 40-50 tisíc kusů těchto překrásných polních
ptáků. Snad i neustálým lovem lišek a kun jsme jim pomohli přežít zimu,
a i nadále se budeme těšit z jejich charakteristického čiřikání.
V měsíci únoru jsme opět uspořádali tradiční myslivecký ples. Díky,
že jste svou hojnou účastí podpořili naši činnost a přispěli k dobré
zábavě.

Společenská kronika
V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Dluhošová Jana
Brímusová Daniela
Badida Vasil
Kremzerová Marta
Horáčková Eva
Knoppová Marta
Návedla František
Sprostáková Emilie
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava

50
55
60
60
65
75
76
76
86
88

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Kadlec Zbyněk
Kozelský Eduard
Fischerová Anna
Bujnochová Marie
Skrbková Radmila
Hutníková Ivanka
Nikel Oldřich
Kleinová Františka
Bohda Oldřich
Krayzel Jan

55
55
60
60
65
70
70
75
78
81

Noví občánci: Nina Richtárová, Jakub Zetocha, Olga Langrová
Maxmilián Šatava, Filip Šarina
Opustili nás: paní Marie Jarošová, pan František Lubojacký
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, dva zimní měsíce utekly jako voda a já doufám, že jste si
zimu dostatečně užili. Jaro nám přináší spoustu všelijakých aktivit, ale
taky jeden moc pěkný a pestrobarevný svátek-Velikonoce. Můžeme se
těšit na všechny ty veselé mašličky, větvičky, vajíčka, kuřátka a
zajíčky.
Zajíčkova koleda
Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.

Roztržitý zajíček ztratil vajíčko, pomůžete mu k němu děti najít cestu?

Rozhovor/Marie Dlabalová
Škola – základ života
Zastavme se nejdříve u památného
nařízení Marie Terezie, která
zavedla povinnou školní docházku.
Týkala se i tehdejší německé školy
v naší obci - název obce byl tenkrát
Gross Obersdorf a povinná školní
docházka zde byla zahájena v r.
1787. Tehdy se vyučovalo v
místním rychtářství, které stálo
naproti dnešní škole. Potom se
učilo v budově pod kostelem. Jak
šel čas, rostl i počet žáků, proto
byla postavena nová škola – to už
hovoříme o budově dnešní školy. Ta
byla otevřena v r. 1900. V době
válečné sloužila škola i pro válečné
účely, také tu byl lazaret. Proto se
tehdy vyučovalo ve staré školní budově. Tu zničilo v osvobozovacích
bojích ostravskoopavské operace dělostřelectvo. Nové dějiny, teď už
české školy, se začaly psát od 3. září 1945, kdy bylo zahájeno pravidelné
školní vyučování. Do paměti rodáků se jistě vepsal tehdejší první český
řídící pan Josef Socha, místní občan. Do třech tříd docházely 104 děti,
o pět let později to bylo v pěti třídách 140 dětí. Pak následoval pokles
žáků, který vlastně pokračuje dodnes. Během trvání místní české školy
tu působilo 15 ředitelů. Od r. 2015 v této funkci působí Mgr. Elena
Kolarovská (52).
Na to, aby člověk hodnotil své působení, jsou čtyři roky krátká doba,
přesto dokázala byste stručně vyjádřit, co se Vám ve funkci ředitelky
školy povedlo, co ne?
Především jsem se snažila pokračovat v tradici vesnické školy. V
mateřské škole máme chůvu pro dvouleté děti, v základní škole

asistentku, realizujeme odborně tematická setkávání s rodiči,
pokračujeme v kroužcích, které jsou pro děti zdarma. V základní škole
se zavedla výuka anglického jazyka od 1. ročníku, což nám už přineslo
první výsledky. V listopadu tohoto školního roku byli žáci 4. ročníku
Českou školní inspekcí zařazeni do výběrového zjišťování výsledků
vzdělávání v oblasti anglického jazyka a průměrná úspěšnost žáků byla
99%.
Jestli dovolíte, ty malůvky na jedné stěně ve třídě – to je jako něco z
pohádky, pod ně byste se mohla také podepsat?
To je dílo paní učitelky Munzarové a dětí, kdy to vše namalovaly
během prázdnin v roce 2016.
Vrátím se k pojmu vesnická škola. Co to pro vás znamená. Vy jste přece
vyučovala v Ostravě, takže z města na vesnici a k tomu vize vesnické
školy?
Ve městě je to dost neosobní. Ve vesnici mají k sobě blíže rodiče a
děti, učitelé a žáci, učitelé a rodiče.
Ale to není jenom tak, vesnice se už v mnohém podobá městu. Takže jak
na to?
Lidé se tu více znají, poznávají, vědí o problémech rodiny, známých, také
dětí a jejich spolužáků. Vše je více osobní. A to osobní je moc důležité,
protože zde hraje velikou roli zdravý lidský rozum zděděný po předcích.
Jak vám v naplnění vaší vize pomáhají rodiče, prarodiče.
Škola byla a je a myslím, že i bude, komunitní centrum obce. A rodiče
mají zájem o vzdělání svých dětí, také v jakém prostředí se vzdělávají.
Je ale pochopení u všech?
Tady se učí děti ve věku od šesti do deseti let. Rodiče chtějí, ať se
jejich děti učí, ať se něco dovědí, znají, ať se umějí chovat. Rádi
spolupracují. Za tu dobu, co jsem tady, si myslím, že jsem se ještě
nesetkala s rodiči, kteří by tohle vše nechtěli. Sice, vyskytnou se
některé jiné názory, třeba na styl výuky, ale vše je na diskusi, na
porozumění.
S jakými předsevzetími jste vlastně do funkce ředitelky školy šla?

Předtím jsem byla jen učitelka, která měla určité povinnosti, ale
povinnosti jen za sebe. Teď je to povinnost za celý kolektiv školy. K
dnešku je nás tady 19 zaměstnanců.
K tomu 27 dětí základní školy, 51 dětí školy mateřské – přidejme k tomu
administrativu, nařízení, zákony, legislativu…
Legislativa – to je největší oříšek. I když mám jinak ořechy ráda,
legislativa mi znepříjemňuje život i práci. Představte si například: žákům
bychom neměli zadávat domácí úkoly, škola je od toho, aby vše dítě
naučila, doma by mělo dítě odpočívat anebo se věnovat různým
aktivitám...
I já jsem tento názor slyšela, ale myslím si (a to vycházím i z vlastních
zkušeností), že trocha učení a opakování ještě nikoho nezabilo – to na
straně jedné. Na straně druhé je tu i příležitost pro rodiče vědět, jak
na tom jejich dítě je, aby pak u vysvědčení nebyli překvapeni. Také si
rodiče mohou zopakovat své vědomosti, v neposlední řadě je tu i vztah
mezi dítětem a rodičem. Ale to už je osobní věc každého. Ráda bych
věděla, jak to vše – školu, povinnosti v rámci legislativy, rodinu – jak to
zvládáte. Asi to odreagování se je velice nutné. Můj bývalý kolega z
rozhlasu se vrátil po letech za katedru. Po čase musel vyhledat
psychiatra a dodnes trpí depresemi. Nemáte to tedy lehké.
To máte pravdu, je. Hodně lidí nám závidí onu velkou prázdninovou
dovolenou. Ale kdyby toho volna nebylo, těžko by se dalo hovořit o
relaxaci, odpočinku, o zvládnutí velké psychické zátěže, která na nás
během deseti měsíců čeká.
A jak to zvládáte vy?
Fyzická zátěž - práce, sporty. Také rodina, vnučka...
I kultura?
Jistě, ale, teď jste mi nahrála – jsem na sebe naštvaná, že studium
zákonů mně odradilo od klasické četby. Nevím, kde je chyba. A přitom
jsem kdysi knihy hltala.
Před chvílí jsem byla v knihovně. Nebojte se, ono to přijde, klasika si
vás najde. Přeji vám to. Když bychom se zastavily u názvu článku Škola,
základ života. Zvolila jsem název záměrně. Říká se totiž, že to, co se

nenaučíš do šesti let věku, to už potom jen vnímáš, doplňuješ. Základy
jsou ve výchově, v rodině, v okolí, ve kterém vyrůstáš.
S tím souhlasím. Tvrdí to i odborníci. Pak už je to jen usměrňování,
nadstavby, schůdky k dalšímu vzdělávání se, k tvorbě charakteru.
Myslím si, že rodina by měla mít určité mantinely – odkud až kam.
Setkávám se s tím, že když dítě překročí určité hranice, rodiče to
komentují: „no co, my jsme dělali ještě větší lumpárny!“ Spravedlivá
odezva je podle mne nutná. Ať už ze strany rodičů nebo školy.
Vám vaši rodiče ty mantinely dali?
Určitě. Já svým rodičům vykám. Jsem z jiného kraje a tam měli
největší úctu prarodiče, pak rodiče. Samozřejmě, že byly někdy i
neshody, ale nikdy nikdo nikoho neurážel. Byla tam úcta.
Vím, o čem mluvíte, i já jsem svým rodičům vykala. V dnešní době to už
je spíše kuriozita. Je jiná doba. Ale když se řekne 28. březen a Den
učitelů – ten ještě díkybohu, jako počest na učitele národů Jana Ámose
Komenského, existuje. Co byste k tomu svátku i odkazu – škola hrou –
popřála žákům, rodičům i prarodičům a hlavně učitelům?
Přeji jim hodně síly, trpělivosti, úcty a radosti z poznání.

Trošku statistiky…/ Blanka Drastichová
Vážení občané, v naší obci žije k 20. 2. 2019 celkem 1144 obyvatel.
Z toho je 560 mužů a 584 žen.
Z celkového počtu obyvatel je 923 dospělých a 221 dětí do 18ti let.
Z počtu 221 dětí do 18ti let je 112 dívek a 109 chlapců.
Průměrný věk našich obyvatel 39.81 let. Vloni to bylo 39,44 let.
V roce 2018 se v naší obci narodilo 13 dětí z toho 3 chlapci a 10 dívek.
Zemřelo 10 obyvatel z toho 6 mužů a 4 ženy.
Přistěhovalo se celkem 35 obyvatel z toho 15 mužů a 20 žen.
Odstěhovalo se 20 obyvatel z toho 8 mužů a 12 žen.
Nejčetnější příjmení jsou Klein/Kleinová-18, Nikel/Niklová-15,
Dostál/Dostálová-14, Beneš/Benešová-13.
Nejoblíbenější mužská jména jsou Petr-40, Jan- 31, Tomáš- 29, Jiří-23
osob. Nejoblíbenější ženská jména jsou Marie-22, Anna-21, Jana-19.

Sportovní okénko /

Eva Hurníková, předsedkyně SK

A je tu začátek nové sezóny roku 2019
Letos chystáme velký nábor dětí do různých sportů za pomocí delegátů
z okresu a profesionálních trenérů. Bude 19.3.2019 v 16:30 na hřišti, a
děti, které mají zájem naučit se nějakému sportu, jsou vítány. Na léto
připravujeme fotbalový turnaj a nohejbalový turnaj, může se přihlásit
kdokoli z obce, kdo má jen trochu zájem si zasportovat. O informace si
můžete požádat emailem evahurnikova@seznam.cz nebo telefonicky
723384149.
Datum a čas

Kolo Domácí

16.03.2019 14:00

Hosté

Hřiště

Velké Albrechtice

Fulnek

Velké Albrechtice

30.03.2019 12:30

15

Trojanovice I

Velké Albrechtice

Trojanovice I

07.04.2019 15:30

17

Lichnov

Velké Albrechtice

Lichnov

14.04.2019 16:00

18

Kateřinice

Velké Albrechtice

Kateřinice

20.04.2019 16:00

19

Velké Albrechtice

Stachovice

Velké Albrechtice

27.04.2019 16:30

20

Studénka

Velké Albrechtice

Studénka

04.05.2019 16:30

21

Velké Albrechtice

Bordovice

Velké Albrechtice

11.05.2019 16:30

22

Velké Albrechtice

Trojanovice Bystré

Velké Albrechtice

18.05.2019 17:00

23

Velké Albrechtice

Suchdol nad Odrou

Velké Albrechtice

26.05.2019 17:00

24

Sedlnice

Velké Albrechtice

Sedlnice

01.06.2019 17:00

25

Velké Albrechtice

Příbor

Velké Albrechtice

08.06.2019 17:00

26

Kunín

Velké Albrechtice

Kunín

15.06.2019 17:00

16

Velké Albrechtice

Tísek

Velké Albrechtice

Z důvodů nedostatku rozhodčích se můžou některé časy změnit, proto
je třeba sledovat webové stránky okresu.
Nohejbalový turnaj
Poslední víkend loňského roku se uskutečnil v místní sokolovně tradiční
nohejbalový turnaj, jehož hlavním pořadatelem byl Radim Novotný alias
Formul. Akce je populární a vydařená, takže s jeho obsazením nebyl
problém. Všichni hráli pro potěšení a o výhru vlastně nešlo. Bohaté
občerstvení bylo zajištěno.
A něco málo z výsledků:

1)Tomáš Pastva + Radek Šatava
2)Max Šatava + Milan Cicák
3)Michal Vašek + Marcel Pavlovský
Cena útěchy patřila Dankovi Hermanovi + Oldřichu Patykovi
Pořadatelé děkuji Obci Velké Albrechtice za finanční příspěvek.

Pohled občana /Stanislav Bierský
Rád se toulám okolím Velkých Albrechtic, a to už od roku 1972, kdy jsem
si tady našel svou ženu, s kterou tyto procházky podnikám. Často
procházíme přes Butovický kopec či Bílov. Mnohokrát jsme tak z těchto
kopců sledovali výhled na Beskydy a přilehlé okolí. Těšili jsme se
pohledem na královnu Lysou horu nebo Velký Javorník, horu mého srdce.
Pod horami se tyčila Štramberská věž či Bílá hora nebo monumentální
památník v Oprechticích. Pod nimi se tyčila řídící věž mošnovského
letiště obklopená dopravními letadly a na stojánkách stály stíhačky. Od
té doby se bohužel situace značně změnila. Dnes vidím značnou změnu
krajiny, a to, jen pokud není smog. Hory zůstaly většinou bez stromů,
Trůba naštěstí stojí na svém místě, ale mošnovské letiště a okolí to je
bída. Letadlo tam neuvidíte, vlak co jezdí na letiště je totálně prázdný.

Ale co nepřehlédnete, jsou obrovské haly průmyslové zóny. Jejich
velikost zcela změnila ráz krajiny a přebily vše v okolí. Nemusí se mi to
líbit, je to daleko od nás. Co se mi však nelíbí, že podobné haly nám mají
vyrůst v katastru obce. Lidé, kteří si postavili nové rodinné domy na
novém městě, se budou muset dívat, jak jim za kolejemi roste monstrum.
Nikdo neřeší, že ze střech hal a asfaltových ploch poteče veškerá voda
do Albrechtic a při prudkém dešti nám suchá hráz nebude stačit, neboť
její stavidlo pojme vodu do výše 3 metrů a pak voda protéká
nekontrolovatelně kruhovým otvorem bez regulace do obce. Jsem
odpůrcem staveb na zeleném poli a hlavně staveb, které slouží ke
skladování dovezeného zboží. My musíme umět zboží vyrobit sami a
dovést jen to, co u nás vyrobit nejde. Pak se nestane, že nám Poláci
dovezou zkažené maso, a místo toho, aby byli potrestáni zákazem
dovozu, tak se neděje nic. Dalším důvodem haly nestavět je zvýšení
dopravy a počtu kamionů. Jen blázen by dělal příjezd do 12 % stoupání,
zvlášť v době, kdy většina kamionů jsou návěsy, a těm stačí lidově
řečeno „načůrat pod kola“ a už stojí. Bojím se i toho, že navigace
zavedou řidiče z dálnice už v Bravanticích a ti pojedou přes naši obec.
Prosím proto všechny, kdo mohou, ať se zasadí o zrušení plánovaných
staveb. Nenechte se opít vidinou obrovských příjmů do obce. Většinou
to jsou jen sliby a ty časem vyprchají.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Slimáci: velký problém letních zahrad
Slimáci dokážou za pár dní zlikvidovat
celou úrodu, a proto jsou právem vnímáni
jako nebezpeční škůdci. Problém je
především v tom, že původní druhy, které se na zahradách po desítiletí
vyskytovaly a měly tam řadu přirozených nepřátel, byly z velké většiny
nahrazeny zavlečenými slimáky z jižní Evropy. A ti se zde nyní
nekontrolovatelně množí. Proto rad, jak před nimi ochránit úrodu, není
nikdy dost. Zavlečení slimáci, k nejrozšířenějším patří plzák španělský,
mají odlišný vzhled a vybarvení od zdejších druhů, a navíc dospělí jedinci
dorůstají délky až dvanácti centimetrů, takže se jim často naši ptáci a

ostatní draví živočichové vyhýbají. Jejich přirozenými nepřáteli mohou
být třeba draví střevlíci, drabčíci, páteříčci, ropuchy, slepýši, ježci,
rejsci a jiní. Z výčtu je jasné, že v zahradách se těchto zvířat vyskytuje
mnohem méně než ve volné přírodě. Zaručené a univerzální rady, které
by vedly k jejich vyhubení, neexistují. Nejlepších výsledků dosáhnete
kombinací různých metod, které se hodí na konkrétní zahradu. Podmínky
na jednotlivých pozemcích se liší podle toho, kolik tady pěstujete
užitkových a okrasných rostlin, jak a často zaléváte a tak dále. Zatímco
na velkých zahradách si často stačí pořídit indické běžce, kteří jsou v
posledních letech velikým hitem jako nekompromisní konzumenti
slimáků, na malých si budete muset vystačit třeba s mechanickými
zábranami.
Zábrany mechanické
Mechanické bariéry slimáky nehubí, ale brání jim vniknout na záhon.
Stačí, když okraje záhonů vysypete materiálem, který nepřekonají, jako
drobný ostrý štěrk, doporučují se i drcené skořápky, kávová sedlina či
jehličí. Tyto rady uplatní hlavně majitelé malých zahrad s jedním či
dvěma záhony, protože potřeba obstarat si dostatek skořápek či jehličí
může být problém. Na větších plochách vyzkoušejte olemování hustým
pletivem. Stačí třiceticentimetrová bariéra zapuštěná do země, která
má okraje zahnuté ven pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů, takže ho slimáci
nedokážou překonat.
Hubení moluskocidy
Moluskocidy jsou přípravky určené na hubení měkkýšů, které
účinkují okamžitě a rychle, jakmile je slimák pozře. Moderní přípravky
jako Desimo Duo fungují už při pouhém kontaktu. Navíc proti starším
preparátům obsahuje látku bitrex, která patří k nejhořčím na světě, a
díky tomu granule nepozřou psi a kočky. Konkrétně tento přípravek navíc
obsahuje i repelentní látku Lore, která odrazuje zvířata natolik, že na
ošetřený záhon ani nevstoupí. Riziko, že se domácí mazlíčkové přiotráví,
je tak sníženo opravdu na minimum. Další přípravek – Ferramol – účinkuje
pouze po pozření, ale lze ho používat v biozahradách, protože jeho
účinnou látku tvoří rozložitelný fosforečnan železitý.
Přípravky biologické ochrany

Přípravky biologické ochrany využívají protikladných a parazitických
vztahů mezi rostlinami. Základ tvoří hlístice, co jsou paraziti množící se
uvnitř hostitelů. Výrobky (Nemaslug, Nematop) se prodávají v podobě
prášku, z něhož připravíte roztok, který nalijete kolem záhonů. Platí, že
na čím větší ploše tuto ochranu využijete, tím více znásobíte účinek. Je
tedy dobré se domluvit i se sousedy. Pozor ale, efekt není okamžitý,
výsledek je zřejmý až po delší době.
Pasti si vyrobíte sami
Nejčastěji se používají pivní pasti, do nichž slimáci chtiví sladkého
nápoje nalezou a utopí se. Jde o poměrně jednoduché opatření a jeho
účinnost závisí na tom, jak a kam past umístíte. Je možné ji koupit
hotovou, ale můžete ji vyrobit i ze seříznuté PET lahve. Past vždy
zakopejte do záhonu na úroveň terénu. Pozor! Musíte použít alkoholické
pivo a návnadu pravidelně doplňovat!
Prevence je základ
Prevence se skládá z nejrůznějších opatření. Patří mezi ně především
úklid rozličných kupek organických zbytků a plevelů, které často na
zahradě zůstávají. Dále pravidelné otáčení a kontrola prken nebo
velkých květináčů, kde se ve vlhku a stínu slimáci rádi schovávají.
Opatrní buďte rovněž při delším skladování nejrůznějšího materiálu na
zahradě, který se opět může stát útočištěm pro slimáky. Místem jejich
silného výskytu jsou i nekosené příkopy a podobná místa. Nejúčinnější
jsou zásahy prováděné od května do července, kdy dospělí jedinci kladou
vajíčka. V této době tedy účinně zasáhnete do vývojového cyklu slimáků.
Koncem léta už je boj tak trochu zbytečný, neboť se už nerozmnožují,
a protože jde o teplomilné živočichy, zimu nepřežijí. Omezíte jen škody,
které by způsobili do konce sezony.

Tříkrálová sbírka
V sobotu, dne 5. 1. 2019 proběhla v naši obci Tříkrálová sbírka. Po obci
koledovaly čtyři skupinky koledníků s vedoucími – Jaromírem Jozkem,
Ondřejem Hubáčkem, Martinou a Petrem Dostálovými, s dětmi a mládeží
- Terezou Šímovou, Eliškou a Maruškou Dostálovou, Markétou Kleinovou,
Markétou Vaškovou, Barborou Jozkovou, Denisou Kašparovskou,

Veronikou Langrovou, Andreou Pastvovou, Davidem Drastichem, Filipem
a Jakubem Straškem, Františkem Hubáčkem. Velice děkujeme
koledníkům, kteří obětovali jedno sobotní dopoledne a vyrazili do ulic a
všem, kteří nám otevřeli své dveře, nechali si koledou popřát do nového
roku a přispěli jakoukoliv částkou na charitativní činnost. Po
rozpečetění pokladniček na obecním úřadě a sečtení obsahu, se celková
částka vyšplhala na krásných 23.529,-Kč.
Ještě jednou všem děkujeme. Martina a Petr Dostálovi

Poděkování /Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. ředitelka Charity Studénka
15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se
koledovalo v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic
celkem 126 nadšených „královských“
skupinek s doprovodem.
Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky
přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a
koordinátorům sbírky. Velice si vážím vaší pomoci, která je odrazem Vaší
solidarity s potřebnými. Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se
sbírky účastnily, za výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.

Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:
• studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního stacionáře a
odlehčovací služby,
• stavby skladu pomůcek,
• zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
• volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se
sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik
apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen
přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete
vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových
stránkách www.studenka.charita.cz .
• 35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a
zahraniční pomoc.
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
obec
Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec + Vyškovice
Albrechtičky
St. Ves nad Ondřejnicí + Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

počet
pokladniček
13
16
2
6
5
6
5
1
23
6
15
5
6
2
9
2
4
126

sbírka
2019
82 651
101 869
5 929
36 112
18 455
17 728
35 939
5 903
144 328
30 683
113 523
35 271
22 260
22 635
67 933
24 005
23 529
788 753

sbírka
2018
71 507
94 506
5 439
31 277
16 694
17 965
34 301
6 984
143 484
31 081
103 152
35 038
19 934
17 560
59 318
24 001
4 499
726 138

Správa o činnosti SDH za rok 2018 /Petr Škrobák st.
Svou činnost jsme zahájili jako obvykle výroční valnou hromadou, kde
jsme zhodnotili uplynulý rok a stanovili si cíle pro rok následující. První
akcí byl tradiční hasičský ples, který se těší již několik let velkému
zájmu. Lístky byly vyprodány během několika dnů. Pak následovalo
Stavění Májky spojené s pálením čarodějnic. Hasiči zajistili strom na
májku a nazdobila ji kulturní komise. Ta se také postarala o průvod
čarodějnic a sladkosti pro děti. Pak následovala akce Kácení máje na
konci května. Tyto akce se staly velice oblíbenými. Pak už byl nejvyšší
čas připravit se na Štít Albrechtic. Tato akce se rozrostla z původního
turnaje v kopané na závody v netradičním hasičském sportu a
myslivecké střelbě. My jsme si pro kolegy hasiče připravili útok tak
trošku naruby. A myslím, že jsme si užili hodně srandy. Zde jsme se
umístili na krásném druhém místě. Naši myslivci skončili na 1. místě
stejně jako naši fotbalisti. Už se těšíme na další ročník. Další akcí byla
domácí soutěž O pohár starosty obce, poprvé konaná na našem areálu.
Moc nás těší vznik týmu žen, který si vede velmi dobře a na soutěžích
dosahuje nemalých úspěchů. Většinu volného času věnovali naši členové
pracem na hasičském areálu. Udělalo se zateplení a fasáda buněk. Také
úprava suchých wc a základy udírny. Prostě na cvičišti je práce stále
dost. Poslední akcí roku bylo Rozsvícení vánočního stromu. Děti ze školy
a školky připravily pásmo písní, kulturní komise drobné dárky a my jsme
se postarali o občerstvení. Naši mladí hasiči připravili hezkou scénku,
jak to nemá při rozsvícení vánočního stromku vypadat. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a jejich rodinám za
trpělivost a podporu v činnosti.

Inzerce
Hledám švadlenu či šikovnou paní
na stálé opravy oděvů.
Děkuji Silvie Zoubková, tel.: 736535006

Obec Velké Albrechtice jako členská obec svazku
Region Poodří vyhlašuje

obecní kolo „Pooderského koštování “,
které se uskuteční dne 4.4.2019
v 16.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: slivovice, jabkovice a
hruškovice.
Podmínkou přihlášení do soutěže je vyplnění formuláře a dodání
0,2 l (např. láhev od limonády) vzorku pálenky z kterékoliv
kategorie. Uzávěrka přihlášek je 3.4.2019 do 12.00 hodin.
Vzorky budou hodnoceny komisí a vítězná pálenka z každé
kategorie bude odměněna věcným darem a postoupí do
regionálního kola, které je součástí „Otvírání Poodří a
pooderského koštování“, které se uskuteční na zámku
v Bartošovicích.
Přihláška
Jméno a příjmení................................................................
Bydliště..................................................................................
tel:....................................................

slivovice
hruškovice
jabkovice
Hledáme také degustátory do komise.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 6. dubna 2019 od 8.00 do 11.00 hodin na parkovišti před
obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás
bezplatně odeberou např. starý nábytek,
koberce a podlahové krytiny, televizory a
lednice, pneumatiky (od osobních vozidel a
motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, žíraviny, asfaltové
lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad a odpad, který
patří do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké Albrechtice, kteří jsou
zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a nezávadné likvidace odpadů
obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán odvoz odpadů od svých
domácností. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii.

Kalendář akcí
Datum

Akce

18.března
19.března
23.března
29.března
3.dubna
4.dubna
6.dubna
6.dubna
26.dubna

Zasedání zastupitelstva obce č.3
SK/Nábor dětí do sportovních kroužků
Klub „Zdravíčko“/ Výroční členská schůze
Knihovna/Noc s Andersenem
ZŠ/Zápis k povinné školní docházce
Obecní kolo „Pooderského koštování “
Svoz objemného odpadu
Klub „Zdravíčko“/ „Maškaráda čili Fantom opery“
Výroční setkání Klubu seniorů
Hlas obce č.98 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jako
dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a
příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácností v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.03.2019
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2019

