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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí čtenáři hlasu obce, kdyby mi někdo počátkem
roku řekl, že budeme na jaře všichni nosit roušky,
budou uzavřeny školy, kina, kadeřnictví, bude
zákaz cestovat do zahraničí či konat oslavy a
svatby, tak bych mu asi řekla, že má omezit
konzumaci alkoholu nebo že příliš sleduje sci-fi
filmy. Ale realita nás asi všechny zaskočila, a ze
dne na den jsme se ocitli v úplně novém světě.
Každého z nás tato pandemie zasáhla jinak. Někomu vzala pracovní
možnosti, těm, co žijí sami, přinesla pocit samoty, protože jej nemohli
navštívit přátelé a příbuzní, a někomu sebrala prostě jen pohodlí, volnost
a svobodu. To vše jsme totiž dosud brali jako samozřejmost, a snad až
tahle etapa skončí, budeme si všeho více vážit. Možná to bylo varování
nějaké vyšší moci, abychom v dnešní uspěchané a konzumní době zvolnili
a uvědomili si, že zdraví naše i našich nejbližších je to nejcennější…
Tato „doba koronavirová“ má také světlé stránky. Probudila v lidech
solidaritu, potřebu pomáhat, třeba v podobě šití roušek, do kterého se
nezištně zapojily i švadlenky z naší obce…
Ale povím vám jedno, jsme v tom společně, a nezbývá nám nic jiného,
než trpělivě a s pokorou počkat, co nám budoucnost přinese!!!

„Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr.“
Guy De Pourtales

Příspěvek starosty / Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Dne 31. března skončil ve funkci starosty Ing. Josef Magera. V den
zasedání ZO 16. 3. 2020 se vzdal funkce také místostarosta obce
Marcel Svačina. Na uvedeném zasedání jsem byl zvolen starostou obce,
Petr Dostál místostarostou, současně byli zvolení dva noví členové rady,
Ing. Simona Hrdličková a Lenka Rakosová.
Nejdříve chci poděkovat dlouholetému starostovi obce Ing. Magerovi
za odvedenou práci ve prospěch obce, s přáním pevného zdraví v jeho
další životní etapě. I když nás nečeká lehké období, věřím, že ve
spolupráci s radou, zastupitelstvem a občany této obce práci nejenom
zvládneme, ale přispějeme k jejímu dalšímu rozvoji. Zaměříme se na
záměry vycházející se ze schváleného rozpočtu pro letošní rok.
Současně uvítáme náměty a nápady našich spoluobčanů.
Životy občanů naší obce, stejně jako dění v celé republice ovlivnila
globální pandemie covidu – 19 a následné vyhlášení nouzového stavu z 12.
3. 2020, který byl následně prodloužen do 30. 4. 2020. V důsledku
těchto opatření jsou uzavřena školská zařízení, mnohé podniky a živnosti
přerušily, či omezily činnost. V měsíci dubnu se neuskutečnil svoz
objemného odpadu a naplánované kulturně - společenské akce. V tomto
období nastává postupné uvolňování přijatých opatření, zejména
v ekonomické oblasti. Možnost pořádat kulturní a společenské akce
přijde na řadu až jako poslední. Tudíž konání tradičních každoročních
akcí např. Dne obce Velké Albrechtice, Štítu Albrechtic a dalších je
značně nejisté. V naší obci stejně, jako v dalších místech republiky
v důsledku akutního nedostatku ochranných pomůcek se mnoho občanů
aktivně zapojilo do domácího šití roušek. Ty byly následně předány např.
mobilnímu hospici Strom života nebo bílovecké nemocnici. Všem, kteří
se zapojili, velmi děkuji.
Před námi je demolice a následná výstavba nového mostu u LUCCO a.s.
Tento most je ve velmi špatném technickém stavu a bez této investice
bychom jej museli uzavřít. Stavba by měla být zahájena koncem dubna,
ukončení prací je plánováno na konec roku 2020. Nyní, před započetím
stavby, se vyskytly určité technické problémy, přesto věřím, že se je

podaří vyřešit a stavba začne dle plánu. Tato výstavba přinese určitá
omezení pro naše občany, zejména v okolí stavby, tímto je žádám o
trpělivost a pochopení.
Zasedání zastupitelstva obce je plánované na 15. června 2020, pokud
se omezení v souvislosti s epidemií koronaviru nezmění.
Závěrem mi dovolte Vás požádat o dodržování mimořádných opatření
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a popřát všem hlavně pevné
zdraví.
Obecní úřad Velké Albrechtice dne 27.4.2020 vydal rozhodnutí o
povolení úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci – místní
komunikaci 7c „K Lucco“ z důvodu provádění stavebních prací, spojených
s výstavbou nového silničního mostu přes VT Bílovka na místní komunikaci
7c, název stavby: „Most M1 na místní komunikaci v obci Velké
Albrechtice“, včetně stanovení objízdné trasy pro dopravní obsluhu
území a vozidla IZS.
Úplná uzavírka a objížďka bude realizována v časovém období od
28.4.2020 do 31.12.2020.
Objízdná trasa bude rozdělená pro osobní vozidla a nákladní vozidla.
Nákladní vozidla budou směrována na místní komunikaci, která z hlediska
šířkových rozměru nevyhovuje obousměrného provozu, a z toho důvodu
budou nákladní vozidla řízena kyvadlově semaforovou soupravou.
Semaforová souprava bude osazena v čase od 6 h. do 16 h. Mimo tento
čas nebude do areálu LUCCO, a.s. jezdit nákladní doprava. Dále bude
provedena změna úpravy na místní komunikaci, po které budou vedeny
osobní vozidla. Část místní komunikace bude zjednosměrněna (viz
situace).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla směr areál LUCCO, a.s.: objízdná
trasa bude vedena (ze směru od sjezdu z D1) po silnici III/46419, silnici
III/464418 a místní komunikaci 3c. Objízdná trasa bude vyznačena
v obou směrech.
Objízdná trasa pro osobní vozidla směr areál LUCCO, a.s.: objízdná
trasa bude vedena (ze směru od sjezdu z D1) po silnici III/46419 a
místních komunikacích 4c. Objízdná trasa bude vyznačena v obou
směrech. Veřejná doprava nebude stavbou dotčena.

Příspěvek místostarosty

/ Petr Dostál, místostarosta

Vážení spoluobčané, v letošním roce, v souvislosti s opatřeními kvůli
pandemii koronaviru COVID 19, zažíváme společně něco, co nikdo z nás
ještě nikdy nezažil. Kvůli celostátně přijatým opatřením, se na naši obec
také obrátil s žádostí o materiální, příp. finanční podporu, mobilní hospic
Strom života, se sídlem v Novém Jičíně. Ten zajišťuje komplexní
zdravotní a sociální služby nevyléčitelně nemocným a jejich pečujícím
blízkým, a nastalou situací s vyhlášeným nouzovým stavem se jejich
pracovní podmínky velice ztížily. Dovolte mi proto, abych touto cestou
velice poděkoval těm, kteří reagovali na zaslanou výzvu obce, a zapojili
se do šití nedostatkových ochranných roušek. Díky vaší obětavosti a
samozřejmě
potřebné
zručnosti
se
v podatelně
obecního
úřadu
během
několika dnů nashromáždilo
přes 400 ks šitých roušek.
Polovina z nich byla následně
předána nemocnici Bílovec a
druhá
zástupci
mobilního
hospice, který je s radostí a
poděkováním převzal. Kromě
této pomoci, obdrží Strom
života i finanční dar ve výši
10.000,-Kč z rozpočtu obce.
Ještě
jednou
všem
děkujeme.

Mateřská škola

/ Mgr. Hana Rušarová, učitelka

Minulé číslo Hlasu obce jsem zakončovala zmínkou o plánovaných akcích
– návštěva muzikálu Eulálie v KD v Bílovci a masopustní období
korunované karnevalem. Teď již s klidným srdcem můžu říct, že obě tyto
akce měly u dětí pozitivní ohlas, rády a dlouho na ně vzpomínaly. Zážitek
z muzikálu nebyl jen jeden, ale celá řada: jízda autobusem, pozdravení

kamarádů z jiných školek, možnost slavnostnějšího oblečení, poslech
živé kapely, zhlédnutí barevných kulis a rekvizit aj. Ale přeci jen,
karneval je karneval. Prckové z obou tříd se už od rána nemohli dočkat
a pořád vyhlíželi myšku Klárku a veverku Terku, které jsme pozvali jako
malé zpestření. S jejich příchodem děti ožily, a přestože měly za sebou
už módní přehlídku a první sérií soutěží z dopoledne, připravený program
se zalíbil tak, že si děti skoro nestíhaly utírat pot z čela. Děti ze třídy
Myšky se zúčastnily zajímavé besedy s paní spisovatelkou Lenkou
Rožnovskou v místní knihovně. Pro některé to bylo první setkání s tímto
povoláním a krom připravených činností mohly i pokládat všetečné
otázky, což jim jde také na výbornou. Po těchto náročných dnech by si
děti možná zasloužily i pár dní prázdnin, ale ty jarní se školkových dětí
netýkají, a tak nás čekala práce jako jindy – zpěv, kreslení, počítání,
přiřazování, hádání, práce s obrázky, pokusy, třídění a hledání…až k pár
chvilkám dovádění. Alespoň, že do MŠ zavítalo loutkové divadlo a šikovní
herci nám zahráli hned 3 známé pohádky. Ještě větší zájem a
překvapení však následující den vzbudil pan chovatel Procházka, který
nás přišel formou povídání a videí seznámit se zajímavostmi ze života
zvířat z celé země, ale hlavně se nebál a předvedl nám své „zvířecí
oblůdky“, jak sám říká hadům, ropuchám, ještěrkám, pavoukům apod. Jen

nevím, jestli z jeho vystoupení byly děti natolik zaujaty nebo se snad
bály? No prostě nikdo ze židle neodlepil ani tu dupku a němé tváře děti
hladily o 106. Měli jsme pěkně našlápnuto k dalším akcím, činnostem,
výletům…, ale celosvětová pandemie coronaviru se nevyhla ani naší
republice. V rámci zachování zdraví dětí i pracovníků MŠ, jsme zařízení
v půli března uzavřeli. Netroufám se vyjádřit k datu opětovného
otevření MŠ, ale věřím, že tento krok byl správný a umožní nám o to
dřívější shledání při plném zdraví a síle. Prosíme o sledování aktuálních
informací na internetových stránkách školy a současně zveme děti
s rodiči k nahlédnutí na facebookové stránky MŠ, kde Vám nabízíme
články, pracovní listy nebo odkazy na vzdělávací portály, kde si znalosti
svého dítěte můžete prověřit a zapracovat na nich prozatím sami.
Maximálně si však užívejte čas s rodinou, je nenahraditelný (i když
úsměv možná už pomalu mrzne), tak kdy jindy než teď?!? Zaměstnanci
MŠ se na Vás těší a společně si užijeme zbývající čas do prázdnin.

Ze základní školy/Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Jaro, na které jsme se těšili, nám příliš radosti nepřineslo. Jindy byste
se na těchto řádcích dovídali, co se dělo v naší škole během uplynulých
dvou měsíců. Přečetli byste si, jak jsme s dětmi přivítali jaro, jak jsme
malovali vajíčka, sázeli semínka, vyráběli jarní výzdobu školy nebo pekli
beránka. Všechno je ale jinak. Naše jarní prázdniny téměř plynule
navázaly na „prázdniny“ koronavirové. Děti měly z nečekaného volna
nejprve velkou radost, ale nikdo netušil, že se nám „volno“ tak protáhne.
Věřím, že většina dětí by se nyní raději vrátila zpět do školy, učila se
s ostatními a trávila čas s kamarády. Tato mimořádná situace všechny
zaskočila-učitele, rodiče i děti. Byli jsme postaveni před nové úkoly.
Téměř ze dne na den jsme přešli na jiný způsob práce-vzdělávání na
dálku. Začali jsme více využívat internet, pracovat na počítači. Děti
pracují nejen s učebnicemi, ale i jinými výukovými zdroji. Učí se samy
vyhledávat informace, získávají nové dovednosti, učí se samostatnosti,
a to je velmi cenné. Všichni jsme se museli přizpůsobit a s touto situací
se nějakým způsobem poprat. Žáci nemají prázdniny, učí se doma.
Učitelé jsou s dětmi i rodiči v kontaktu prostřednictvím emailu. Dětem

pravidelně posíláme úkoly a ty své úkoly plní, jak víme od rodičů, kteří
zpětně reagují a píšou nám, jak děti učivo zvládají. Učivo si pak mohou
procvičovat zábavnou formou na různých webových stránkách (odkazy
na stránkách školy). Žáci nižších ročníků by však tohle všechno sami
nezvládli. Proto chci poděkovat rodičům, kteří jim pomáhají, pracují
s nimi a suplují naši roli. Už to trvá docela dlouho, ale musíme vydržet.
Všichni si držíme palce, ať se co nejdříve vrátíme zpět do škol, ať se
můžeme společně potkávat a společně se učit. Za celý kolektiv školy
přeji všem hodně trpělivosti a úsměvů i s rouškou na tváři.

Zápis do MŠ
Letošní zápis dětí do MŠ je ovlivněn mimořádným opatřením vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 se
uskuteční v budově základní školy ve Velkých Albrechticích 116 bez
osobní přítomnosti dětí.
Podání žádosti:
do datové schránky školy - cydmium, od 2. května do 16. května 2020
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu
reditelka.zs@velkealbrechtice.cz, od 2. května do 16. května 2020
• osobním podáním v budově ZŠ: - 5. května 2020: od 13 h do 15 h
-12. května 2020: od 9 h do 12 h
Údaje a doklady:

•
•

•
•
•
•

•
•

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení k očkování
Kopie očkovacího průkazu
Rodný list, v případě podání žádosti do datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem postačí kopie rodného
listu.
Občanský průkaz zákonného zástupce (platí při osobním podání)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce, doloží své
oprávnění dítě zastupovat.

Klub Zdravíčko/ Marie Kozelská, předsedkyně
Vážení spoluobčané, všichni určitě sledujete dění kolem
nejdiskutovanějšího tématu v současné době, a to je "boj se zákeřnou
nákazou koronavirem" a jeho postupujícím šířením po celém světě. Vláda
v důsledku vypuknutí pandemie přistoupila k určitým režimovým
opatřením, které bychom měli všichni opravdu důsledně dodržovat. Z
tohoto důvodu jsme byli nuceni zrušit výroční schůzi klubu Zdravíčko a
další plánované aktivity.
Avšak naše členky, a nejen ony, ale i další dobrovolnice z naší obce,
nezahálely a přiložily ruce k dílu. Nakoupily látky, nitě, jehly, zasedly ke
svým šicím strojům a naplno rozjely výrobu látkových roušek, které se
staly nedílnou součástí našeho oblečení a nezbytnou pracovní pomůckou
pro zdravotníky, policisty, hasiče, prodavačky a další profese, prostě
pro všechny občany. Tyto roušky jsme věnovali mobilnímu hospici "Strom
života" z Nového Jičína, kteří jsou nám při nedostatku zdravotnického
materiálu moc vděční. Nebudu jmenovat všechny, které se podílely na
této výrobě, abych na někoho nezapomněla, ale chtěla bych jim všem
touto cestou moc a moc poděkovat.
Věřím, že vše brzy skončí a my se budeme moci spolu znovu setkávat
a společně si užívat různé akce, které pro Vás chystáme. Přeji všem
pevné zdraví.

Všechno zlé může být k něčemu dobré../Marie Dlabalová
Nejdříve mně sklátí nemoc jako vždycky kolem mých narozenin, pak kde
se vzal, tu se vzal – koronavirus! A tak jsem doma, vycházím jen na
zahradu. Ani nevím, jak to vypadá v Bílovci, natož v Ostravě, kam jsem
pravidelně dojížděla na studium University třetího věku. Letos to měl
být už šestý a poslední rok. Asi ta slavnostní promoce nebude, a já se
tedy nedovím, jak to v tom Řecku s královskou dynastií dopadlo. Ještěže
máme ten internet! I když, tam se sice dovíme ve stručnosti, co
potřebujeme, ale – posezení s přáteli u dvoudecinky vínka, popovídat si,
než výuka začne, rozšířit si obzory vědění více, než nám nabídne
vikipedia (včetně dobových fotografií a stařičkých videosnímků), to
stojí zato. Pane profesore Rodane (mimochodem autor knih Ženy s

korunou, Život s korunou a V lesku koruny) děkuji a škoda, že tomuto
ročníku už je odzvoněno. Měli jsme končit totiž 28. dubna.
Co mi tedy v této koronavirové době zbývá? Totéž, co všem. Být
doma, nevycházet, nejezdit nikam, snažit se cvičit, jíst zdravě, hodně
pít (nejlépe vodu). Den před tím, než jsem ukončila rehabilitaci a než byl
vyhlášen nouzový stav a opatření s ním spojená, mi rehabilitační
sestřička řekla – no alespoň budeme mít pěkné zahrádky, protože nikam
jinam chodit nemůžeme, a tak budeme trhat plevel, vysazovat, okopávat,
vysazovat a těšit se z úrody ...
I já se snažím. Žádný plevel u nás nemá na růžích ustláno. Na plevel
už nedočkavě čekají slepice, které si v něm najdou i potřebné vitamíny.
Také jsem začala i s přesazováním rostlin, které mám doma v
květináčích. Tlustice, kaktusy, aloe, bazalka, pelargonie. Sundala jsem i
přerostlou rostlinu, která mi zabírala už polovinu okna. Výjimečně se jí
daří. S něhou jsem ji přenesla na světlo boží a zavzpomínala si.
...Bylo to asi před pětadvaceti lety. Napadlo mi pozvat do
valašskomeziříčské hvězdárny, kde tehdy byl ředitelem ing. Bohumil
Maleček, který pocházel z Plzně, také mistra Miroslava Horníčka a jeho
ženu Bělu. Dva plzeňáci a
chytří lidé – to by mohlo být
pěkné posezení a povídání
nejenom o hvězdách. Bylo.
Když nás ing. Maleček provedl
hvězdárnou a povysvětloval
složité pohyby hvězd včetně
skvrn na slunci (kterými se
tenkrát zabýval), uplynulo
dost času. Není divu, že mistr
Horníček
pokyvoval
soustředěně hlavou a pak
neméně
soustředně,
ale
naléhavě sdělil: „Je to vše
velice zajímavé a poučné, ale
mohl byste mi prosím ukázat,
kde tu máte záchod!“

No ale k paní Běle. Pocházela z Valašského Meziříčí a za svobodna se
jmenovala Šumberová. Ti dva se setkali v divadle na představení, které
režíroval Alfréd Radok. On na jevištních prknech, ona v hledišti. A byla
z toho svatba. Malá drobná žena (myslím, že o ní píše i v knize Dobře
utajené housle), mu byla dobrou múzou, kuchařkou, rádkyní i
manažérkou. Na hvězdárně jsem obdivovala řadu květin, mezi nimi i
jednu zelenou tučnolistou připomínající tak trochu tlustici. Paní Běla se
pochlubila, že ji má také doma a až prý budou opět v Ostravě, přiveze
mi „oplégr“. Ten i po letech utěšeně roste a vždycky na jaře si ulomím
jeden výhonek a rostlinku si tak namnožím. Protože už si nepamatuji její
přesný název, říkám ji stručně paní Běla.
Nedá mi to, abych svoji vzpomínku na milé a nevšední lidi při
rozhlasovém setkání nezakončila citátem mistra Horníčka: „Být šťasten
– to znamená radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji
se, a proto se mám. I když někdy, občas také ne. A vždycky jen svoji
vinou.“ Snad nám tato slova přijdou vhod i v tomto čase.

Myslivecký sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda spolku
Květen a červen, určitě budete se mnou souhlasit, jsou dva nejkrásnější
měsíce v roce. Jistě, každý měsíc má svůj půvab a něčím je specifický.
Ale již jména co jim dali naši dávní předkové žijící spjati s přírodou. Tak
květen, už ten název, všechno kvete, každá rostlina, každý strom a keř,
všude vidíme tu barevnou krásu, jako by nás chtěla matka příroda
potěšit po té šedé zimě. Červen, určitě pojmenovaný podle barvy
dozrávajících plodů třešní, jahod rybízu atd. Příroda nám každý rok
připravuje díky těmto měsícům pestrou paletu barev, a chuť sladkých
dozrávajících plodů. My můžeme s úžasem pozorovat v našem okolí ten
věčný koloběh přírody a zrození nového života. Rostliny i keře se
předhánějí v co nejpestřejší barvě květů, aby přilákaly včely a hmyz.
Jen tak dojde k opylení a vývoji semen a zachování druhu. Shon vládne
všude. Z teplých krajin se vrátili tažní ptáci a okamžitě začínají
s opravou starých nebo s budováním nových hnízd. I naši přezimující
ptáci obsazují budky, dutiny stromů, staví hnízda. Tito tvorečkové musí
naplánovat líhnutí potomstva vždy tak, aby byl všude dostatek hmyzu,

housenek a další potravy pro věčně hladová mláďata. Můžeme pozorovat
a hlavně slyšet bažantí kohouty, jak pečlivě chrání svá teritoria a lákají
do svého hejna co nejvíce bažantích slepic. Tyto slepičky vytvoří hnízdo
ve staré trávě, kde díky svému ochrannému zbarvení se stávají skoro
neviditelné. V době, kdy sedí na vejcích, jsou nejvíce zranitelné.
Největší nebezpečí hrozí od našich nejznámějších šelem a to je liška
nebo kuna. Tato zvířata nemají v naší přírodě přirozeného nepřítele,
proto se musí jejich neustále stoupající počty regulovat odlovem. Což se
nám daří. Zajíci mají své druhé vrhy mláďat. Srnčí tlupy se po zimě
rozpadají, mění svou zimní hnědou srst za červenou jemnou letní. Jaro
je prostě symbol nového života. Je to neustále se opakující koloběh.
Každá matka ve zvířecí říši je vedena dávnými vrozenými instinkty k péči
a ochraně mláďat. Také my lidé bychom měli těmto tvorečkům usnadnit
toto jejich poslání a v klidu je nechat vychovat jejich potomstvo.
Nenechávat v době hnízdění a kladení mláďat volně pobíhat své psí
kamarády. Při nálezu čerstvě narozeného zajíčka nebo srnčete na ně
nesahat a raději se vzdálit. I když se zdá, nejsou tato mláďata
opuštěná. Jejich matka se vždy nachází opodál a skrytě nás pozoruje.
Když na ně sáhneme, nevědomky pohladíme, matka ucítí lidský pach a ze
strachu mládě opustí. Tímto jej odsoudíme k pomalé smrti. Chovejme se
k přírodě ohleduplně a ona nám to vrátí v podobě nevšedních zážitků.

75. výročí osvobození naší vlasti / Čestmír Klein
V těchto dnech si připomeneme 75. výročí ukončení
nejstrašnější války v dějinách lidstva a osvobození
naší vlasti. Naše generace válku naštěstí nezažila,
ale i tak je na místě si tyto události připomínat.
Jaro roku 1945 znamenalo pomalou agonii
Hitlerova Německa. Ze západu postupují do nitra
říše angloamerická vojska a z východu se valí na
Berlín hlavní ofenziva Rudé armády, která začala 16. ledna. V bývalém
Československu stále zůstává armádní skupina Střed pod velením polního
maršála Ferdinanda Schörnera s milionem plně vyzbrojených mužů.
Sovětské velení si plně uvědomovalo nebezpečí od této skupiny na

odkrytý bok svých armád útočících na Berlín. Likvidaci hlavních částí
tohoto uskupení byl pověřen 4. ukrajinský front pod velením armádního
generála A. I. Jeremenka. Plán této operace nazvané OstravskoOpavská byl prostý. Postupem přes Moravskou bránu se měla spojit s 2.
ukrajinským frontem maršála Malinovského, který postupoval přes
Bratislavu a Vídeň. Cílem bylo donutit pod hrozbou obklíčení německou
armádu k ústupu ze Slovenska a Moravy, a dobytím Ostravy zbavit
Německo poslední velké průmyslové aglomerace naplno pracující pro říši.
4. ukrajinský front se skládal z 1. gardové armády gen. plk. A. A. Grečka,
18. armády gen. por. A. J. Gastiloviče, 38. armády gen. plk. K. S.
Moskalenka, 60. armády gen. plk. P. A. Kuročkina, 8. letecké armády gen.
por. V. N. Ždanova a 31. tankového sboru gen. mjr. G.G. Kuzněcova.
Německou obranu tvořila 1. tanková armáda generála Walthera
Nehringa, skládající se z 24. a 48. tankového sboru, 11. a 59. armádního
sboru a 49. sboru horských myslivců. V těchto bojových uskupeních byly
začleněny 3 tankové divize, 1 motorizovaná divize a 14 divizí pěších.
Mimo těchto jednotek operovaly také 3 samostatné pluky a 19
samostatných praporů. Většinu těchto divizí tvořily elitní a ostřílené
divize, např. 3. a 4. horská divize, 78. úderná divize, 97. myslivecká
divize, 68. pěší divize, 1. lyžařská divize atd. Samotné osvobození
Bílovce a Velkých Albrechtic proběhla ve 3. závěrečné fázi OstravskoOpavské operace. Německá armáda ustupuje na všech frontách a
v neděli 29. dubna dopadají první dělostřelecké granáty na obec. Jejich
cílem je hlavně ulice Čs. Armády od starého pivovaru (dnes Schrom
farms) směrem k viaduktu. Po zmíněné silnici se odvážely zásoby
vojenského materiálu ze zmíněného pivovaru. Po těžkém leteckém a
dělostřeleckém bombardování, a po zásahu kaťuší ustupuje v pondělí 30.
dubna okolo desáté hodiny německá armáda z Bílovce a těsně za nimi
vstupuje do města sovětská armáda. Z Bílovce postoupily 30. dubna
jednotky Rudé armády směrem jihovýchodním na Velké Albrechtice.
Současně postupují na naši obec polními cestami jednotky sovětské
armády od Bravantic. Do naší obce vstupují první sovětští vojáci okolo
12. hodiny polní cestou ke kostelu. Odtud pokračují za doprovodu dvou
tanků na horní konec obce, kde se setkávají u viaduktu s dalšími
sovětskými jednotkami postupujícími od Bílovce. Dolní část obce je

v držení německých vojsk a je pod palbou německých děl od Studénky
Německá armáda měla vybudovanou souvislou obranu, která se táhla od
Studénky, Bílova, Hublesky, Bravinného až po Nové Dvory. Samotné
Velké Albrechtice bránila jednotlivá kulometná hnízda a pohyblivé
skupiny pěchoty využívající opuštěných selských usedlostí. 1. května
podnikají útok a dostávají se snad až k potoku Jamník. Protiútokem
sovětské armády jsou tyto jednotky vržené zpět do výchozích pozic.
Frontová linie prochází středem obce. Ještě 2. května dochází
k potyčkám německé a sovětské pěchoty. Bojuje se kolem kostela a na
přilehlých polích. Příjezdem sovětských tanků cestou ke kostelu se
situace vyjasňuje ve prospěch sovětských vojáků. S útokem sovětské
armády na Studénku a Bílov se posunuje fronta do těchto obcí. Zde
ještě dochází k přestřelkách sovětských hlídek se skupinami
rozptýlených německých vojáků snažících se probít ke svým jednotkám.
V průběhu bojů byly v naší obci zničeny dva domy, dvě stodoly a třicet
domů bylo poškozeno. Zahynulo šest civilních osob německé národnosti.
Počty padlých vojáků obou stran se značně rozcházejí. V jedné zprávě
se uvádějí čtyři padlí sovětští vojáci. V kronice uložené v opavském
archivu psané panem učitelem Blahetou, který přichází do naší obce již
5. května, se uvádí počet padlých sovětských vojáků 19, a německých
vojáků okolo 30 ti. Část sovětských vojáků byla pohřbena na zahradě
č.p. 55, zbytek na místním hřbitově. Němečtí vojáci na místech kde
padli. Naše obec, již podle názvu Gros Obersdorf byla osídlena německy
mluvícím obyvatelstvem, které bylo před příchodem fronty evakuováno
a osvobozovací boje zde prožilo 130 osob, takže skutečnosti se těžko
dopátráme. Velké Albrechtice osvobodil 11. střelecký sbor pod velením
gen. por. M. I. Zaporoščenka. Tento sbor se skládal z 30. střelecké
divize, 226. střelecké divize a 276. střelecké divize. Celý tento sbor
patřil do sestavy 38. armády. U německých jednotek bránících oblast
Bílovecka můžeme jen spekulovat. Značná část dokumentu německých
jednotek byla zničena po kapitulaci. Podle dochovaných map, uložených
ve vojenském ústředním archivu bránil úsek Příbor, Nový Jičín,
Studénka, Bílovec, Fulnek, Odry a Spálov 11. armádní sbor, jenž se
skládal z 10. divize tankových granátníků, 4. bavorské horské divize, 3.
rakouské horské divize, 97. lehké myslivecké divize a 320. pěší divize.

Sportovní okénko / Eva Hurníková, předsedkyně SK
Sezona je zrušena jak u dětí, tak u mužů. Začne se znovu a naplno od
srpna. Jsou ukončeny všechny amatérské soutěže FAČR. MOL Cup je v
plánu dohrát v létě. První a druhá liga se taky plánuje dohrát. Nikdo
nesestupuje a nepostupuje, jediná výjimka je postup do a sestup z FNL,
pokud se dohraje. Pořadí týmů zůstane, jak je. Víte, že každý správný
fotbalista by na trénink neměl zapomínat ani v
domácím prostředí? Fotbalová asociace České
republiky proto přináší sérii instruktážních
videí, která mohou pomoci zlepšit fotbalové
dovednosti a udržet se v kondici. Zůstaň ve hře
- trénuj doma!
Areál je velký a je pořád spoustu práce,
podlahy v kabině číslo jedna a dvě jsou hotové
a přidali jsme k tomu i podlahu u rozhodčího.
A údržba dále pokračuje. Spolu to zvládneme.

Běh letos nebude! /Stanislav Bierský
Dne 3. června 2020 se měl uskutečnit již 36. ročník Běhu Velkými
Albrechticemi. Z důvodu viru Covid-19 nevíme, kdy skončí zvláštní
opatření vlády a bude umožněno pořádat hromadné akce. V historii běhu
bylo několik překážek, jako stavba kanálu ČOV či zničených komunikací
po povodních, ale vždy jsme situaci nějak vyřešili, třeba náhradní trasou
běhu. Tentokrát jsme ale bezmocní.

Trocha statistiky…/

Blanka Drastichová

Počet obyvatel k 24. 4. 2020 je celkem 1149. Z toho je 562 mužů a
587 žen. Z celkového počtu obyvatel je 937 dospělých a 212 dětí do
18 ti let. Z počtu 212 dětí je 103 dívek a 109 chlapců.
Průměrný věk obyvatel je 39,8 let. Za posledních 12 měsíců se v obci
narodilo 12 dětí, z toho 7 chlapců a 5 dívek.
Nejstarší občan obce je žena ve věku 89 let. Nejvíce občanů je ve věku
48 let-25 osob, 41 let-26 osob a 45 let 30 osob.

Klub seniorů / Eva Winklerová
Jak jistě všichni víme, prožíváme nelehké chvíle spojené s nouzovým
stavem kvůli korona viru. Jarní členská schůze se z těchto důvodů
nekonala a troufám si říci, že ani tradiční srpnový zájezd se
neuskuteční. Ani výbor Klubu seniorů se neschází, vše potřebné řešíme
telefonicky. Snad nám to vyjde na podzim. Budeme Vás včas informovat.
Naše členky nezahálely. Paní Ludmila Horklová přišla s nápadem, že
ušijeme roušky. A tak si sehnala materiál a za asistence Terezky
Gunčagové se daly do práce. Prvních 90 kusů roušek bylo rozděleno všem
členům klubu a 40 kusů roušek jsme věnovali mobilnímu hospici Strom
života z Nového Jičína. Za to jim patří veliký dík !!!
Ještě bych se chtěla omluvit za chybu v lednovém čísle Hlasu obce,
kde jsem napsala, že paní Mária Kleinová
pracovala ve výboru Klubu Seniorů 7 let. Bylo to
20 let. Snad mi tento omyl promine.
Na závěr bych chtěla popřát všem zdraví,
abychom se všichni setkali v lepších časech.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Bez cukern ý extrakt ve víně
Extrakt ve víně je veličinou, která určuje, jak je víno tělnaté, plné,
mohutné, kulaté, robustní a hlavně dlouhé. Extrakt se měří a uvádí v
gramech na litr (g/l). Uvedení extraktu na etiketě není u nás povinné.
Najdete jej uvedený zpravidla na dražších a velmi kvalitních vínech, Víno
Jarmila udává na každé své etiketě tento údaj. Čím vyšší extrakt, tím
plnější a mohutnější víno. Pozor, vysoký extrakt však není výhodou u
všech odrůd. Zejména vínům růžovým nebo muškátům vyloženě sluší nižší
extrakt, pokud má jít o vína lehká a osvěžující. Celkový suchý extrakt
se stanoví v laboratoři nepřímo (tj. matematickým výpočtem) z
relativní hustoty destilátu (alkohol), relativní hustoty vína a obsahu
těkavých kyselin. Celkovým extraktem se rozumí veškeré látky (jako
jsou např. kyseliny, cukry, minerály, barviva nebo bílkoviny), které

zůstanou po odpaření vody a jiných těkavých látek z vína. Celkový
extrakt ve víně se podle tabulky přepočítává na extrakt bezcukerný.
Určení bezcukerného extraktu je velmi důležité. Cukr u sladších vín
totiž může budit zdánlivý a milný dojem mohutnosti a bohatosti. Vlastní
víno je však fádní. Zjednodušeně lze tedy říct, že vlastní bezcukerný
extrakt je ukazatelem vysoké kvality vína. Minimální množství
bezcukerného extraktu ve víně je u našich bílých vín 16 g/l a u vín
červených je to 18 g/l. Červená vína mají obecně vyšší extrakt, protože
prochází fermentací na slupkách, z nichž se přirozeně uvolňuje větší
množství extraktivních látek. Zkušení vinaři uvádějí, že u bílých vín je
krásný extrakt nad 21 g/l, přičemž vždy zohledňují i odrůdu. Müllerka s
21 gramy extraktu bude bombastická, zatímco pro stejně skvělé
vyznění burgundských odrůd bude potřeba extrakt vyšší. U
moravských červených vín se za pěkný extrakt považuje 23 g/l a
více. Laikům i odborníkům napoví o extraktivnosti vína také známé
„slzy“ nebo „nohy“ vína, tedy kapky stékající po zakroužení po stěně
sklenice. Ty jsou známkou dobré viskozity, vyššího alkoholu, hlavně
glycerolu a právě vyšší extraktivnosti vína.
A kde se vůbec extrakt bere? Samozřejmě již ve vinici. Vysoký
extrakt dělá dobrý ročník, slunečné počasí s dostatkem dobře
načasované vláhy a také vlastní poloha vinice. Je také důkazem dobré
práce vinohradníka. Vinice musí být zdravá, hrozny dobře vyzrálé a
keře nesmí být přetěžované. Ze špatných hroznů, nebo nekvalitního
moštu se kvalitní víno neudělá. O
extraktu můžeme při degustacích
vína vést dlouhé diskuze. Při jeho
hodnocení dbejte ve finále vždy na
to, aby byl extrakt v souladu a
harmonii s ostatními složkami vína.
Teprve potom jde o velké vína!
Přeji dobrou chuť u kvalitního
vína.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
Milí čtenáři, přesto, že je naše obecní knihovna dočasně uzavřena,
nabízím malou ochutnávku novinek, na které se můžete těšit…
Knihy pro dospělé:
Jodi Perryová - Devatenáct dopisů
David Lagercrantz - Dívka, která musí zemřít
Alena Mornštajnová- Hotýlek, Slepá mapa, Tiché roky, Hana
Marie Lamballe -Hluboká modř moře
Danielle Steel -Jako v pohádce, Milenka
Jo Nesbo – Nůž
Michal Viewegh -Povídky o nelásce
Nicholas Sparks -Spřízněná duše
Knihy pro děti:
Tereza Pařízková -Stela a 16 huskyů
Dominik Landsman- Lapuťák a kapitán Adorabl
Jeff Kinney -Deník malého poseroutky 14 - Na spadnutí

Poděkování / Radmila Chudjáková
Dovolte mi, abych zde jménem obecního úřadu, občanů obce a také
jménem svým při příležitosti odchodu na zasloužený odpočinek
poděkovala panu Ing. Josefu Magerovi za dlouholetou obětavou práci,
kterou pro obec a její občany odvedl ve funkci starosty obce Velké
Albrechtice. Z mého pohledu je funkce starosty náročná, protože při
nejlepší vůli nelze vyhovět všem a přestože se ozývaly kritické hlasy a
s některými projekty ne všichni souhlasili,
obec se bezpochyby díky nekonečné píli,
schopnostem a vizím starosty za těch
třicet let posunula o obrovský krok vpřed.
Je za Vámi vidět kus dobré a poctivé
práce, pane starosto. Děkuji a do dalších
let přeji ještě hodně elánu a optimismu,
pevné zdraví a hodně osobní pohody.

Společenská kronika
V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Kyselý René
Kudělová Dagmar
Mášová Jana
Michalíková Helena
Vlčková Ladislava
Lodňanová Helena
Honová Hana
Krayzel Emil
Hutník Jan
Macháček Jan
Peschel Rudolf

50
50
55
55
65
65
65
70
70
78
87

V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Ticháček Tomáš
Dolínek Roman
Thiel Zdeněk
Rybář Josef
Štenclová Lenka
Lodňan Dušan
Lazecký Otmar
Broschová Marie
Rybář Josef
Vítková Ursula
Krayzlová Hilda
Arletová Drahomíra

50
50
55
55
60
65
65
77
77
78
79
79

Nový občánek: Lucie Bienerová

Opustil nás: pan Miroslav Martinský
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, jarní prázdniny se nám prodloužily více než by si kdokoli
z nás přál. Asi se shodneme, že je to už doma celkem nuda. Na vyplnění
volné chvíle vám zasílám matematickou doplňovačku. Tak se držte….
Teď když školy uzavřeli, děti musí doma být,
mamky jsou teď učiteli, na školu se změnil byt.
Do školy teď nesmíme, ruce si mýt musíme,
dezinfekce, mýdlo, voda, rouška je teď velká móda.
Kdo má aspoň sestru, bráchu, tak jako mám třeba já,
může tančit, zpívat, hrát si, neboť ve dvou je to zábava.
Pokud nevíš, co máš dělat, nudíš se a nevíš co,
jdi na zahradu se psem běhat, zatni zuby, vydrž to!

„Jak můžeme rozdělit šest jablek mezi sedm trpaslíků?” ptá se
učitelka matematiky žáků. Přihlásí se Pepíček: „Upečeme štrúdl!”

Třídění odpadu v naší obci
Baterie do koše nepatří
Třídění odpadu je „in“ už několik let. Snad každý znáte žlutou, zelenou
a modrou popelnici, resp. kontejner na plasty, sklo a papír. Třídit lze ale
i jiné materiály, třeba kovy, bioodpad nebo baterie. A právě baterie byly
donedávna opomíjené. Časy se však mění a rok od roku se zvyšuje
množství lidí, kteří baterie odnášejí
na sběrná místa. Podle statistik
Víte, že recyklací 10 kg
neziskové společnosti ECOBAT,
baterií získáme takové
která se u nás stará právě o
množství zinku, jaké je
recyklaci baterií, ročně vytřídíme
potřeba k výrobě mosazi
zhruba 45 procent baterií, které se
pro jeden saxofon? Nebo
dostanou do oběhu. A to už je slušné
že zinek se používá v
číslo! Ale i tak máme co zlepšovat.
krémech na opruzeniny pro
A proč vůbec třídíme baterie?

citlivé dětské zadečky.

Pokud by baterie skončily v běžné
popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by
se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak
znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie
odnesete na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům,
které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví.
Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné
zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.
Ze sta kilogramů baterií jsme schopni získat 65 kilogramů surovin.
Z tužkových baterií získáváme recyklací
ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších
typů baterií pak také olovo, kadmium,
kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak
využíváme
k výrobě
nových
produktů
využitelných například ve stavebnictví, dále
při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i
kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

Tříděním baterií
chráníme přírodu:
neznečišťujeme ji
a šetříme zdroje
nerostných surovin.

SVOZ ODPADŮ V OBCI VELKÉ ALBRECHTICE 2020
KOMUNÁLNÍ ODPAD-SUDÝ ČTVRTEK
BIO ODPAD-SUDÉ ÚTERÝ
TŘÍDĚNÝ ODPAD: PLAST- PONDĚLÍ A ČTVRTEK
PAPÍR- SOBOTA
SKLO -1. TÝDEN V MĚSÍCI
BATERIE- sběrná nádoba vestibulu obecního úřadu
JEDLÉ TUKY A OLEJE- od Vás odeberou zaměstnanci OÚ, v budově
obecního úřadu, pondělí a středa 8:00 až 17:00 hodin. Pouze v
uzavřených plastových lahvích. Nepatří sem zbytky potravin, vyjeté
motorové a jiné technické oleje!
SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 12. září 2020.

Upozornění pro podnikatele k nakládání s odpady
Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen
podnikatelé) působící na území obce platí u odpadového hospodářství
trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Podnikatelé jsou povinni, jako
původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti,
nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními
předpisy zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a
doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se týká jak komunálních
odpadů, tak i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných
složek odpadu.
Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým pobytem v obci.
Podnikatelé nesmí odkládat odpad včetně vytříděných složek do
přistavených „barevných“ kontejnerů, které slouží pro občany obce.
Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění
všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití
nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému
obce, obec může takovému původci uložit pokutu. K jednotlivým druhům
odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho
odpadu. Tyto doklady vám pak mohou sloužit v případě kontroly ze
strany obecního úřadu nebo jiných oprávněných orgánů.
Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké
výrobní firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z
hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, cestovní
kanceláře, kadeřnice, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací,
kaváren, občerstvení, účetní, lakýrníci, topenáři, instalatéři, zedníci,
pokrývači, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností.
Co má tedy podnikatel udělat?
•

Kontaktujte svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí
odpadu podle zákona o odpadech.

•

S firmou uzavřete smlouvu o
odstraňování odpadu a ta zajistí
přistavení odpovídajících nádob.

Oznamujeme občanům, že je k dispozici volný byt
v domku pro seniory č.p. 350. Tento byt je určen
pro osoby ve věku nad 70. let. (popř. i mladší
zájemci) Bližší informace na obecním úřadě.

Informace e-mailem
Vážení občané, pokud máte zájem o zasílání novinek e-mailem, týkajících
se dění v naší obci, např. plánované odstávky energií,
kulturní a společenské akce a jiná důležitá sdělení,
zaregistrujte se přes webové stránky naší obce.
Postup je následující:
1. navštívit stránky https://www.velkealbrechtice.cz
2. v pravém horním rohu se nachází INFORMACE E-MAILEM, kde
zadáte svůj e-mail a opíšete potvrzovací kód. V dolní části stránky se
zobrazí rámeček se souhlasem se zpracováním osobních údajů, který
potvrdíte. Na vámi zadaný e-mail obdržíte zprávu.
3. ve vašem e-mailu naleznete odkaz pro opětovné potvrzení.
Po těchto úkonech budete získávat informace, v případě nejasností
nás neváhejte kontaktovat.
Zájemci o štěpkování větví se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice. Telefonem
na č. 734 158 831– 734 158 833, e-mailem na obec@velkealbrechtice.cz
nebo starosta@velkealbrechtice.cz.
Hlas obce č.105 - 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 domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo:01.05.2020
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2020

