zpravodaj obce Velké Albrechtice
listopad, prosinec 2020
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, ať se nám to líbí
nebo ne, podzim je tady. Letos přišel
nějak dřív a se vším všudy, včetně
nevlídného, sychravého a deštivého
počasí. Přesto je krajina kolem nás
krásná,
neskutečně
pestrá
a
zajímavá. Je vědecky doloženo, že
příroda a zeleň má na lidskou mysl
blahodárné účinky. Tak jestli na vás
padly nějaké podzimní splíny z toho všeho co se kolem nás děje, pojďte
ven. Pojďte se projít třeba jen tak za humna naší vesnice, brouzdat se
listím a sbírat plody a dary, které pro nás příroda připravila na
rozloučenou, než se uloží k zimnímu spánku. Uvidíte, jak vám bude po
takové procházce krajinou příjemně. A až si nasbíranou kyticí
suchých travin, listů, větviček šípků nebo jeřabin, vyzdobíte vaše
domovy, bude to potěšení dvojnásobné.
Párkrát otočíme list v kalendáři a budou tady nejkrásnější svátky
roku Vánoce. Přeji nám všem, abychom je strávili ve zdraví se svými
nejbližšími, aby byly spokojené, klidné a veselé, a byly milou tečkou za
tímto těžkým rokem. Na shledanou v novém roce…

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit
nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu,
dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.“
Aischylos

Příspěvek starosty / Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Do konce roku zbývají poslední týdny a to je vždy čas pro bilancování.
Letošní rok již teď můžeme označit přinejmenším jako zvláštní. Dění
v celém světě ovlivnila globální pandemie covidu 19. Po jarním nouzovém
stavu v naší republice a chvilkovém letním uvolnění byl z důvodu
skokového nárůstu nemocných vyhlášen opět nouzový stav. Školy přešly
na distanční výuku, jsou omezeny veškeré volnočasové aktivity. Také
počasí bylo letos velmi proměnlivé s nebývalým množstvím dešťových
srážek. Po červnových úhrnech s průtoky, které znamenaly 2. povodňový
stupeň, pak pokračoval deštivý ráz počasí i v dalších měsících. V září
dosáhla hladina Bílovky prvního a v říjnu třetího povodňového stupně.
Na základě jednání obce a místních občanů se Správou silnic MSK byl
pročištěn a prohlouben příkop v lokalitě nové výstavby, naproti domu
č.p. 103. Na spodním konci obce Povodí Odry v měsíci září provedlo
prohloubení strouhy u p. Handla, nicméně zde zůstává ještě spousta
problémů k řešení (nevyhovující propustek, nevhodné zaústění retenční
nádrže) a z toho plynoucí nekontrolovaný rozliv vody na louky přilehlých
nemovitostí.
Nepřízeň počasí také nepříjemně ovlivňuje výstavbu mostu u Lucca.
Stavební práce musely být z důvodu vysoké hladiny vody poněkolikáté
přerušeny. Pevně věřím, že se počasí konečně umoudří a stavba bude
dokončena a předána do užívání dle schváleného harmonogramu.
Fa Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. provedla prohlídky mostů a lávek na
místních komunikacích. Výsledné hodnocení není příliš lichotivé, takže
do budoucna bude nutné rekonstruovat další mosty. Také se musíme
rozhodnout, které mosty zachováme. Není možné z důvodu vysokých
nákladů na rekonstrukci a údržbu zachovat úplně všechny. Na most u
kostela máme hotový projekt a stavební povolení takže se pokusíme
získat dotaci na výstavbu.
V měsíci listopadu je naplánovaná dodávka a instalace herních prvků na
dětském hřišti u MŠ, vše bude záviset na počasí. Zakázku bude
realizovat firma Hybaj. Obec na tuto akci získala dotaci z MMR.

V příštím roce bychom rádi realizovali rekonstrukci MŠ a také se
pokusíme získat dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu SK.
Budeme mít hotový projekt na opravu budovy pošty (střecha a
zateplení), oprava bude financována z obecních prostředků.
Závěrem se musím zmínit ještě o územním řízení, zahájeném
stavebním odborem Městského úřadu Bílovec, ve věci rekonstrukce
železničního viaduktu. Obec VA nesouhlasí s rekonstrukcí tohoto
viaduktu (v souladu s peticí občanů VA), neboť dle plánů investora, tj.
Správy železniční dopravní, dojde rekonstrukcí k razantnímu rozšíření
průjezdu pod viaduktem na asi dvojnásobnou výšku i šířku a tím
k otevření průjezdu pro kamionovou přepravu, se všemi negativními
dopady pro obec. O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Závěrem chci popřát všem našim občanům pevné zdraví.
Obec Velké Albrechtice nabízí občanům, zejména seniorům,
osamělým osobám, popř. lidem v karanténě, kteří si v těchto dnech
nemohou sami obstarat nákup základních
potravin, drogerie a léků, zajištění této
služby.
Občanům, kteří nemají možnost zajistit
si desinfekci, obec poskytne množství 0,5l
na domácnost. Kontaktujte nás na tel.
734 158 831.

Ze základní školy

/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka

Při pohledu z okna není těžké uhodnout, že je tady podzim. Dny se krátí,
příroda se přizpůsobuje podzimním trendům a zahaluje se do módních
barev. Školní rok pokročil o krůček vpřed a děti si už pomalu zvykly na
ranní vstávání i psaní úkolů. Ale pojďme si ještě připomenout, jak to bylo
na samém začátku. Na slavnostním zahájení školního roku, kterého se
účastnil i pan starosta, jsme společně přivítali především nové žáčky.
Samozřejmě jsme jim popřáli mnoho úspěchů a hlavně, ať se jim ve škole

líbí. Vážně se tvářící prvňáčci
pak před zraky dojatých
rodičů převzali jako upomínku
na tento den pamětní listy,
knihy a jiné drobnosti. Na
starší děti čekalo první školní
den také jedno překvapení. U
školy na ně „číhala“ policejní
hlídka!“ Policejní preventisté
v rámci projektu „Zebra se za
tebe nerozhlédne“ vyzkoušeli
děti ze znalostí pravidel
bezpečného pohybu dětí na
komunikacích.
Naše
děti
nepropadly, naopak si vedly
velmi dobře a za odměnu
získaly drobné dárečky. Pak už se výuka rozjela podle našeho jízdního
řádu, kterému říkáme rozvrh. Děti postupně vpluly do toku školní práce

a povinností. Branou poznání prošli úspěšně i prvňáčci, kteří byli
zasvěceni do světa prvních číslic a písmenek. Neseděli jsme však jen ve
školních lavicích a hodiny běžné výuky nám zpestřilo několik
projektových dnů. Všechny tyto aktivity se soustředily na rozvoj
tvořivosti a samostatnosti, měly děti učit toleranci a umění spolupráce.
Děti poznávaly přírodu a dověděly se o ní spoustu zajímavostí. První
projektový den nazvaný „Vůně jehličí“ proběhl 14.9. Děti strávily celé
dopoledne v lese na čerstvém vzduchu. Hrály různé hry a do poznávání
přírody zapojily všechny smysly. Ani nepostřehly, že se vlastně učí. Dne
25.září následoval projektový den „Lžička medu“. Jak žijí takoví malí,
ale pro člověka i pro přírodu veledůležití tvorové? Kolik práce musí
vykonat, než si můžeme vychutnat lžičku medu v čaji? Děti poznávaly
život včel, dověděly se, jak to vypadá v úlu a kdo všechno v něm bydlí.
Na závěr si pak každý vlastnoručně vyrobil svíčku z včelího vosku.
S velkým úspěchem u dětí se setkal zatím poslední projektový den„Muppeťáci neboli ukecané loutky“, který se konal 5.10. Celým dnem děti
provázeli odborníci na slovo vzatí-loutkoherečka a lektorka dramatické
výchovy. Ty nejprve seznámily děti se svými loutkami s pěkně prořízlou

pusou. Muppeťáci jsou totiž
loutky, které neumí mlčet (tak
mě napadá, že i některá naše
dítka jsou takoví muppeťáci).
Pak dětem sehrály s těmito
loutkami krátkou scénku. Děti
měly za úkol vyrobit si samy
podle jednoduchého návodu své
muppeťáky
z papíru
a
kartonových krabic. Nakonec si
děti ve dvojicích připravily
krátké scénky, ve kterých
předvedly své loutky. Dětem se
to velice líbilo a i druhý den se u nás ve škole o přestávce hrálo divadlo.
Na říjen jsme měli naplánováno ještě spoustu dalších aktivit, avšak
vlivem nepříznivé epidemiologické situace došlo k tomu, čeho jsme se
obávali. Školy byly opět uzavřeny a děti se musely vzdělávat distančně.
Nebylo to lehké pro děti, ale ani pro rodiče. Zdraví nás všech je však na
prvním místě. Doufáme, že to společně zvládneme a budeme se moci
vrátit do škol co nejdříve.

Mateřská škola

/ Mgr. Hana Rušarová, učitelka

Několik týdnů z nového školního roku je již za námi. Jejich rekapitulace,
vzhledem k omezeným možnostem zajišťování kulturního programu i
společných akcí, bude však krátká. Tak začneme postupně – pro zralé,
ostřílené děti byl poprázdninový návrat do MŠ vesměs radostný. Těšily
se na kamarády, hry, tvoření, cvičení i úkoly. Pro nově příchozí je to však
tradičně obtížnější. Délka „slzavého“ období je velmi individuální, ale
každé náročné období jednou skončí a vysvitne sluníčko – ve školce v
podobě úsměvu, smíchu, zájmu či radosti pracovat. To už nyní můžeme
pozorovat u všech dětí, snad i další nově příchozí se mezi nás adaptují
stejně rychle a dobře. Rodiče z obou tříd jsme stihli přivítat na
každoroční třídní schůzce, ale od dalších soudružných akcí prozatím
sešlo. Venkovní počasí nám nepřálo a posezení v rouškách není pro nikoho

příliš lákavé. Naštěstí nám v září vyšla alespoň návštěva ZOO v Ostravě,
které se mohly zúčastnit všechny děti ze školky, a myslím, že si
prohlídku užily. Pro děti to byla akce takříkajíc za odměnu – vstup
zdarma, cestovné pokryly zdroje Mš, panovalo příjemné počasí, děti
měly i dostatek času vyřádit se na velkém dětském hřišti a v neposlední
řadě se zvířata herecky „předváděla“, takže o zábavu a zážitky nebyla
nouze. Paním učitelkám ke štěstí stačil stejný počet zdravých dětí v
autobuse cestou tam i zpět, zvířata si prohlédly později na fotkách. V
říjnu za námi přijela paní lektorka s projektem „Zdraví dětem“ a pro
každou třídu si připravila jiný program. Dětem z obou tříd se vystoupení
líbilo, protože bylo určeno pro jejich věkovou kategorii, zopakovaly si
známé věci, seznámily se s něčím novým, pracovaly samostatně i ve
skupinách, vzdělávací část byla proložena hrami a na závěr si odnesly i
malé dárečky. Těžko plánovat budoucí akce, když okolnosti jsou
nevyzpytatelné. Nějak to musíme překlenout a doufat, že pokračování
už nadále bude možné tak, jak jsme zvyklí a ke spokojenosti všech.

Sportovní okénko

/ Eva Hurníková, předsedkyně spolku

Vážení spoluobčané, podzimní sezóna 2020/2021 soutěže HUSQVARNA
ENVIRO – HIK Nový Jičín OP a OS mladší žáci 7+1 sk. A je v plném
proudu. Muži hrají od začátku sezóny v oslabení díky zranění několika
hráčů, a proto se jim start moc nevydařil. Také v Okresním poháru FAČR

letos neuspěli, skončili po 3. kole, kdy prohráli s Tichou 1:3. Žáci jsou
velmi šikovní, ale na jejich výsledky si musíme počkat, jelikož v soutěži
teprve začínají. V úterý 29. 9. 2020 jsme na hřišti zorganizovali
fotbalový nábor pro děti od 5 let. I přes nepřízeň počasí se nábor
vydařil. Děti si pod dohledem našich trenérů vyzkoušely jak fotbalové,
tak i jiné sportovní disciplíny a sebou si odnesli i malý dárek. Velice nás
těší zájem dětí. Díky náboru jsme mohli vytvořit nové družstvo
přípravky, které bude mít do konce roku pouze tréninky. A na jaře
bychom rádi přihlásili do soutěže i přípravku. Tréninky dětí probíhají od
16:30 do 18:00 každé úterý a čtvrtek na hřišti nebo v případě
nepříznivého počasí v tělocvičně v naší základní škole. Tak pokud někdo
nábor nestihl a má zájem o fotbal, může se přijít na trénink podívat,
členy
přijímáme
celoročně.
V září
jsme
spustili
nové
webové stránky www.sk-velkealbrechtice.webnode.cz prostřednictvím
nichž se budeme snažit Vás informovat o aktuálním dění v SK Velké
Albrechtice. Na závěr přeji všem našim sportovcům, ať se jim začne
v soutěži dařit. Jelikož vím moc dobře, že dělají vše proto, aby výsledek
obrátili ve svůj prospěch. Jak se praví na našich stránkách, držíme se
heslem: „Hrdí při vítězství, věrní při porážce.“

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané
dne 2.–3.10.2020 v obci Velké Albrechtice
Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

938

315

33,58

315

312

99,05

Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v %

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

8

2,56

12

KDU-ČSL

10

3,20

14

Morav. a Slez. pirátská strana

2

0,64

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

14

4,48

19

Česká pirátská strana

44

14,10

22

Moravané

1

0,32

28

VOK - Volba pro kraj

2

0,64

29

Koalice ODS a TOP 09

38

12,17

37

Jednotní

0

0,00

38

Dělnic. str. sociální spravedl.

2

0,64

45

Česká str. sociálně demokrat.

24

7,69

50

ANO 2011

117

37,50

54

Koalice STAN, Zelení, NEZ

15

4,80

57

Koalice ODA, Hlas, SNK ED

2

0,64

63

Komunistická str. Čech a Moravy

16

5,12

67

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1

0,32

70

Trikolóra hnutí občanů

8

2,56

79

Aletrnativa pro nez.kand.2020

0

0,00

81

Starostové pro kraj

7

2,24

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

0,32

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Princová Anna
Svobodová Anna
Kühnel Arnošt
Chudjáková Štěpánka
Manfrinová Margit
Golová Pavla
Górný Helmut
Štanclová Věra
Sobek Jan

65
70
76
76
76
77
78
82
87

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Vavruša Aleš
Solnický Jaroslav
Gol Miloslav
Botur Pavel
Solnický Josef
Šimová Danuše
Rulíček František
Schmid Rudolf
Malenová Vlasta
Schaumannová Ulla
Štěpánková Božena
Stixová Jiřina

50
55
55
55
65
65
75
75
77
77
87
87
Opustili nás:

pan Ludovít Švec, pan Jiří Mozga, pan Rudolf Peschel,
paní Arnoštka Šteberlová a David Hefka
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Našim zesnulým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda
Klesající teploty, krátící se den, odlet tažných ptáků do teplých krajin,
toť neklamné znamení, že podzim zavítal do našich zeměpisných šířek.
Letošní kalendářní rok, který nám za dva měsíce končí, krásně
demonstruje, že nelze se řídit dlouhodobými předpověďmi. Ještě
začátkem roku nám všichni odborníci prorokovali sucho a nejteplejší
léto za posledních 500 let. Opak je však pravdou, bohaté srážky, teploty
nepřekročily dlouhodobý normál. Jenom srovnání, loňský říjen skoro
letní počasí, letošní říjen déšť, chladno a povodně. Holt matka příroda
si nedá poroučet a každý rok je jiný a to je dobře neboť každá vládnoucí
garnitura by chtěla poroučet větru dešti. Člověk by až věřil tomu, že
díky koronaviru a drastickému omezení letecké dopravy, se počasí vrací
k normálu. Udává se, že např. letadlo Boeing 737 spotřebuje na hodinu
letu 700 litrů paliva. Když přeletělo přes naší republiku denně 2500
letadel představuje to obrovské množství spalin, které možná měly vliv
na podnebí. Kdo ví, kde a jaká je pravda. V naší přírodě je vždy podzim
předvěst zimy a podle toho se chová i příroda. Většina tažných ptáků již
odlétla přezimovat do teplých krajin. I naší věrní obyvatelé polí i zahrad
se připravují na příchod zimy. Ptákům zhoustlo peří a savci mění letní
srst za hustou zimní. Nejlépe to jde vidět u zvěře srnčí. Ta se již zbavila
své červené letní srsti a oděla se do šatu zimního. Tato zimní srst je
velice hustá a má barvu tmavě hnědé ornice a výborně v polích maskuje,
takže pokud tato zvěř odpočívá a leží v orbě, dokonale splývá s okolím.
Volně žijící zvěř vycítí nejlépe změny počasí než my lidé a proto se
usilovně připravuje na zimní období. Na polích stále hledá potravu a
přikrmováním se jim snažíme ulehčit přežít v době nouze. Zajistili jsme
dostatečnou zásobu krmiva pro všechny druhy volně žijící zvěře. Podzim
je také dobou honů na drobnou zvěř. Dříve se tomu říkalo myslivecké
žně. Ovšem letošní rok, kdy celou naší společnost paralyzoval nějaký
virus, kdy se všechno ruší a zakazuje, tak ani my netušíme, jestli nějaké
hony proběhnou. Takže uvidíme, nezbývá než čekat co bude a nebude.
Až dostanete toto vydání do svých schránek, budou vánoční svátky za
dveřmi. Tímto Vám všem přeji příjemné prožití těchto nejkrásnějších
svátků a úspěšné vykročení do Nového roku.

Mladí hasiči

/ Zuzana Dolínková, instruktorka

V sobotu 5. září jsme uspořádali dopolední dětskou soutěž. Přijely k nám
čtyři družstva z Klimkovic a dvě družstva z Krmelína. Naše mladší
družstvo skončilo na 2. místě a starší na 3. místě. Odpoledne se konalo
již tradiční zakončení léta. Pro děti jsme si připravili skákací hrad a
pěnu. Bylo připraveno také bohaté občerstvení, klobásy a cigára z
udírny, kančí guláš a na žízeň čepované pivo a ovocný birell. Večer nám
sice začalo pršet, ale nikomu to nevadilo a všichni se dobře bavili dál.
Dále nás v září čekala soutěž ve Studénce Butovicích, kde mladší
skončili čtvrtí, starším se to bohužel nepovedlo, ale i přesto si to užili a
našli si spoustu nových kamarádů z jiných družstev. Dne 20. září jsme
se s dětmi vydali na výlet do Kopřivnice. Jako první jsme navštívili
Hasičský záchranný sbor TATRY Kopřivnice, kde pro nás byla
připravena prohlídka hasičské zbrojnice s výkladem, ukázkou techniky a
vybavení hasičárny. Po prohlídce pro nás měli překvapení. Nechali nás
nastoupit do sanitky a jednoho z hasičských zásahových vozů a zavezli
nás na tréninkový polygon. Zde nám všem v praxi ukázali, jak vypadají
cvičné jízdy a na čem všem se vyrobené vozy TATRY testují, než jsou

vpuštěny do
provozu. Jako
další
část
našeho výletu
byla návštěva
Muzea Tatry
a jako sladkou
tečku jsme si
dali
v
Kopřivnici
zmrzlinu. Po
návratu
na
naši hasičárnu čekala na všechny pizza, aby nikdo z nás nešel domů z
prázdným bříškem. Naši snahu zahájit v plném proudu zimní přípravu
nám bohužel překazilo nařízení vlády. Ale my se snažíme být pořád nad

věcí, a doufáme, že nám brzy dovolí znovu trénovat a potkávat
se. Přejeme Vám všem krásné prožití Vánočních svátků v rodinném kruhu
a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů, pevné nervy a především mnoho
zdraví, to v dnešní době potřebujeme všichni. Vaši HASIČI…

Trochu divné oslavy…

/Milan Longin

Vážení občané, jistě jste zaznamenali, že dne 3.10.2020 proběhla oslava
130 let železnice Studénka – Bílovec „Plnou parou vpřed“. Oslavy to byly
velkolepé, jen s malou pihou na kráse, a to, že po 130 letech na jaře 2021
chtějí zbořit VIADUKT na této trase Bílovec-Studénka, který k téhle
trati neodmyslitelně patří, a je její jedinou původní součástí. (což mnozí
přítomní asi nevěděli, jinak by tak vehementně nejásali). Pro mne je to
úplně stejné jako kdyby historická parní lokomotiva, stará pouhých 95
let, kterou jsme v tento den viděli, odjela rovnou z bíloveckého perónu
do Sběrny druhotných surovin na Budovatelské ulici.... ale co, alespoň
jsme tomu všemu hezky za pěkného počasí zamávali !!!

Pár slov s místostarostou obce

/ Marie Dlabalová

Není to tak dávno, co jsem na stránkách
Hlasu
obce
hovořila
s
novým
místostarostou, pak s novým starostou, no
a dnes znovu s novým místostarostou. Tak
už to v životě chodí, že se něco mění... No,
ale nepřísluší mi hodnotit. Spíše si
udělejme obrázek o člověku, který má
možnost něco v naší obci změnit. Petr
Dostál (48 let). Sešli jsme se v den, kdy
bylo nevlídno, člověk by ani psa nevyhnal,
pršelo jen se lilo, byl vyhlášen první povodňový stupeň, no a roušky byly
nezbytné.
Co byste rád v naší obci změnil?
Rádi bychom pokračovali v těch projektech, na kterých se v současné
době pracuje. Také se připravuje aktualizace programu rozvoje obce,
kde se stanovují dlouhodobější cíle, které se bude snažit naše obec v
budoucnu uskutečnit.
Můžete být konkrétnější?
Jsou tu projekty a záměry, jejichž realizace se z nejrůznějších
příčin vleče. Například rekonstrukce stávající sokolovny anebo výstavba
nové. Také je před námi nelehký úkol – jak naložit s pozemky a objekty,
na kterých kdysi hospodařily firmy, které už dnes neexistují. Například
v areálu bývalého Sugalu. Čili to souvisí s projektem revitalizace obce,
který by nás měl posunout trochu dále i v oblasti zkrášlení obce a využití
bývalých provozů.
Když se vrátím k rekonstrukci sokolovny – nejde jen o to, aby si
člověk měl, kde zacvičit, kde by se mládež mohla ve volnočasových
aktivitách tzv. vybít. Sokolovna je dnes už tak trochu historická
budova, kde se odehrávaly i plesy...
Ano, jsou před námi dvě možnosti – buď rekonstrukce stávajícího
objektu nebo výstavba nového. U projektu nové tělocvičny je ale
problém, protože došlo k tak velkému navýšení nákladů, že byl projekt

pozastaven a tím i jeho realizace. Takže jsme zadali provedení
stavebního průzkumu, jestli by realizace rekonstrukce sokolovny byla
vůbec možná. Výsledky dopadly dobře.
A tak vás čekají další kroky. Vy sám osobně se přikláníte k tomu,
aby se stávající budova sokolovny opravila?
Ano. Je to v centru obce, budova chátrá, a k utěšenému vzhledu obce
moc nepomáhá. Rekonstrukcí by se opravila nejen samotná budova, která
by byla víceúčelová, ale přispělo by to i k celkovému vzhledu naší obce.
Jedním z problémů obce je i kanalizace. Už se o ní mluvilo dost,
ale...?
Tam byl a je problém s firmou, která prováděla projektovou
dokumentaci, firma odstoupila od smlouvy, probíhá mimosoudní
vyrovnání. Ale máme v plánu kanalizaci po pravém břehu Bílovky
realizovat. Jenomže není v silách obce tak nákladnou stavbu finančně
samostatně zainvestovat. Takže musíme mít připraven projekt a získat
dotace – pak už nám nic nebrání.
Je docela možné, že my staří občané se toho ještě dožijeme. Pane
místostarosto, když jsem se ptala, co byste v obci rád změnil,
hovořil jste v množném čísle. Chápu, že sám byste nic nezmohl, že
hovoříte za celé zastupitelstvo. Ale přesto by mně zajímalo, co vám
v naší obci vadí, co byste tu rád měl. Žijete tu od malička, jezdíte
i do jiných obcí, díváte se a vidíte...
Možná by se něco našlo. My tu sice máme společenskou místnost na
hřišti, ale chybí mi tu něco takového, jako býval kdysi kulturní dům,
taková víceúčelová budova. Také bych uvítal větší sportovní zázemí pro
mládež, což souvisí s tím, že máme v plánu ve spolupráci s SK vybudovat
multifunkční hřiště. Uvidíme.
Dá se říci, že jste spokojen se životem na vesnici?
Řekl bych, že ano. Trošku mi vadí ty pozůstatky po bývalých
zemědělských podnicích, tam to záleží na dobré vůli z obou stran,
abychom našli společné řešení.
V této souvislosti mi napadla ještě jedna maličkost. Se sousedkou
jsme se vydaly na procházku k tzv. Třem rybníkům. Chodívali jsme
tam za mlada, také pak i s dětmi, dokonce i bruslit. Ale teď to je

hrůza. Polní cesta, pokud ji takto lze nazvat, je zarostlá, samé
zmoly, brázdy po traktorech, oplocení poldrů poničeno... no hrůza.
A při tom by to mohlo být pěkné místo pro výlety s dětmi.
To mně překvapuje, vzpomínám si na nedávnou akci klubu Zdravíčko
„Vycházka s myslivcem“, dělala se smaženice, opékaly klobásky. Bylo
fajn. No, další úkol před námi, dbát i na to, aby naši občané se mohli
vydat kousek pěšky i mimo svoji zahradu. Otázka je, jestli tam poblíž
nevnikne tzv. průmyslová zóna. To by byla opravdu škoda.
O tom ani nemluvte. To jsou neradostné věci. Raději mi řekněte, co
vám v poslední době udělalo radost. Myslím tím ve funkci.
Radost mi dělá to, že jsme se v Radě obce sešli lidé s podobným
myšlením, prostě si rozumíme.
Dá se říci, že jste dobrá parta?
Ano, jsme tzv. na jedné vlně.
To je dobře. A v osobním životě?
Dělá mi radost má rodina. Pokud zbude čas, tak rybaření, ale nesmím
zapomenout na moje včelky. Přežily mi. Jsem teprve začátečník, z
počátku jsem měl jen jedno včelstvo, které mi daroval pan Dudek. Učím
se. Letos jsem je rozšířil na dvě včelstva a medu bylo celkem dost.
Proč jste se na takového koníčka vůbec dal?
Líbilo se mi to, pokoukával jsem po tom, ale vždycky bylo něco
přednějšího. Až pan Dudek mně postrčil, za což mu moc děkuji. Občas
jsem se k němu chodil dívat tzv. pod ruce, povídali jsme si, no a tak jsem
pomalu získával určité vědomosti.
Asi jste pilný jako včelička, ne?
Snad ano. Zaměstnání, funkce na úřadu, rodina, práce kolem domu vždy se něco najde, aby se člověk nenudil.
Já vám tedy přeji, ať jste i nadále pilný jako včelička, ať naše obec
kvete, aby se ty včelky měly kde napást a napít nektaru...
...a také napít čisté vody!
Vrazí chlap do elektra a křičí: „Honem, honem, mojí
tchýni strašně popíchaly včely!" „Ale my tu nemáme žádné
léky." povídá prodavač. „Jaké léky, já chci foťák!"

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, lesklé rudé plody dozrávající na keřích šípkových růží nám
oznamují, že přichází podzim. Nejsou ale jen pěknou přírodní dekorací,
ale také nejdostupnějším a zároveň nejlevnějším zdrojem vitamínu C,
který nám pomůže překonat nadcházející období chřipek a nachlazení.
Tak vemte rodiče na procházku a šípky si natrhejte…
Nejlepší lék na rýmu?
Šípky - plody podzimu to ví všechny babičky.
Když šípkové růžičky
v horkém létě odkvetou,
pak z nich plody - šípky jsou.
Šípkový keř na stráni,
k zemi se až naklání.

Skrývá v sobě tajemství,
které každý zná a ví.
Růženka tam uvnitř spí,
zapletená do větví.
Příroda ta sílu má,
každé kouzlo překoná.
Když se šípek začervená,
Růženka již není bledá.

Spojte děti čísla 1 až 50 a obrázek vybarvěte.

Klub „Zdravíčko“

/ Marie Kozelská, předsedkyně spolku

Vážení a milí spoluobčané, všichni se snažíme dodržovat veškerá
nařízená opatření ohledně covidové pandemie, ale najdou se i tací, kteří
jsou nedisciplinovaní a zřejmě nechápou, jak moc je situace vážná.
Nedivím se, že se lidé bojí, jak to bude dál pokračovat. A to je právě
důvod toho, proč jsme se odmlčely a zrušily všechny připravované akce.
Věřím, že příští rok bude lepší a my se dál budeme potkávat na různých
kulturních a zábavných akcích. Blíží se čas vánoční, ke kterému
neodmyslitelně patří vůně jehličí, vanilky, skořice, na stole hořící svíčka,
teplý čaj nebo kafíčko a k tomu křehké voňavé cukroví. Moc Vám
děkujeme za přízeň a přeji Vám všem krásné vánoční svátky, plné
radosti, smíchu a pohody v kruhu rodiny a přátel. Do nového roku hlavně
pevné zdraví. Buďme k sobě ohleduplní a mějme se rádi.

Loďkování na Kulově rybníku

/ Blanka Drastichová

Znáte hlášku z filmu S tebou mě baví svět „A protože dobrých zpráv
je stále míň, je potřeba těm horším dávat úsměvná hesla!"? Tím bych
vystihla náladu kolem současné koronavirové situace a mé vzpomínky na
jednu z nejlepších akcí tohoto roku, kterou v naší obci uspořádali hasiči
spolu s rybáři a členkami kulturní komise. Ještě teď mě bolí břišní svaly
od smíchu. Děkujeme

Klub seniorů /Eva Winklerová
V letošním roce vzhledem k situaci, která nastala, Klub seniorů
neorganizoval žádné společné akce jako jsou jarní a podzimní členská
schůze, společný zájezd nebo společnou návštěvu kina. Výbor klubu
většinou komunikoval telefonicky. Pro informaci uvádím, že jsme
požádali Zastupitelstvo obce o snížení dotace na činnost pro tento rok
na 5000,- Kč. Zastupitelstvo v září schválilo dodatek k původní smlouvě.
Také jsme našim členům – jubilantům doručili balíčky a popřáli jim
hlavně hodně zdraví. Další akce letos už neplánujeme. Přejme si,
abychom vše ve zdraví přežili. A do nového roku přeji všem jen samé
pozitivní věci a doufám, že ten příští rok si vše vynahradíme.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Kdy vysazovat ovocné stromy
Ideálním termínem je podzimní výsadba, která začíná po 15 říjnu, kdy
již opadává listí z ovocných stromků a ty ukončují vegetaci. Jarní termín
výsadby nastupuje po rozmrznutí půdy kolem 15. března a trvá až do
rašení stromů, když se objevují listy. Doporučuje se umístit je na trvalé
stanoviště nejpozději do konce dubna. Jakmile si přinesete domů ovocný
stromek, je třeba ho zajistit před vysycháním, tedy ho hned zasadit.
Pokud to není možné a budete ho sázet na druhý den, namočte kořeny
do vody maximálně na 24 hodin. V případě, že ani následující den po
zakoupení nebudete mít čas, strom v zahradě přihrňte vlhkou zeminou,
pískem nebo pilinami. Při jarním vysazování kořeny v každém případě
namočte do vody a až potom sázejte. Výsadba stromků nevyžaduje ani
zkušenosti, ani přípravy. Stačí jen dodržet několik jednoduchých
pravidel, aby se holé větve na jaře rozzářily květy a listím. Vykopejte
jámu, která svou velikostí kopíruje kořenový systém dřeviny. Obvykle
není mnohem větší než vědro, takže se ani nezapotíte. Vedle jejího
středu nabijte starou lať s oblými rohy nebo kulatý kolík, který sahá do
výšky koruny. Bude pevnou oporou do chvíle, dokud se novými kořeny
ukotví stromek v zemi tak, aby odolal i náporu silného větru. To může
trvat jednu sezónu, nebo také po celý život u zákrsku. Podívejte se na

kořenový systém a odstřihněte konce těch kořenů, které jsou
poškozené. Vytvoříte tak čerstvou ránu, která se ve vlhké zemině rychle
zahojí. Podpoříte tím kořeny k regeneraci, což pomůže k jejich
rychlejšímu rozvětvování. Takto připravený stromeček vložte do jámy,
kterou jste předem štědře zalili vodou a zasypte ho zeminou. Dbejte,
aby byl stromek zasazen ve stejné hloubce jako ve školce. Obvykle to
znamená, že zduřelé místo srůstu je přibližně na jednu dlaň nad
terénem. Po důkladném opakovaném zalití a udusání zeminy uvažte
stromeček ke kolíku a zakraťte jeho větve. Po-výsadbový řez je zárukou
toho, že kořeny budou v rovnováze s nadzemní částí a stromek bude mít
dostatek energie na to, aby začal růst. Obvykle to znamená zkrácení
kosterní čtveřice letorostů o dvě třetiny jejich délky. Pokud byste
tento krok vynechali, ztratíte jednu celou sezónu, než byste přišli na
příčinu, proč stromeček zaostává v růstu. Možná jste o tom dosud
nevěděli, ale čím intenzivněji ho stříháte, tím silněji rostou. Nesmí vám
být líto malých větviček, které sotva začínají tvořit korunu. Je pouze
na vás, zda provede řez přímo po výsadbě, nebo na jaře po odeznění
mrazů.
Sázení ovocného stromu krok za krokem
1. Silnější kořeny zkraťte a namočte na jeden den do vody.
2. Do připravené přiměřeně velké jámy nalijte 10 l vody.
3. Posaďte stromeček, přihrňte ho půdou a upěchujte.
4. Místo roubování musí být nad povrchem půdy.
5. Zalijte a přihrňte půdu, aby se voda nevypařovala.
6. Udělejte výchovný řez po vysazení.
7. Peckoviny, zejména broskve, při jarním vysazování řežte hlubším
řezem.
Vláha je důležitá: Vysazený stromek nevyžaduje speciální péči, je
třeba mu jen dopřát dostatek vláhy. V deštivém podzimu se o vše
postará příroda. Pokud však přijde zima bez sněhové peřiny, holomrazy
dokáží vytáhnout ze země vláhu, což by mohlo způsobit vyschnutí
stromečku. Proto v teplejších dnech uděláte správně, pokud ho zalijete
vodou, která ochrání kořeny před vysoušením. Ideální jsou slunečné dny,
kdy hřejivé slunce zahřívá povrch půdy.

Nejkrásnější výhledy na Beskydy jsou z Poodří
Jen málokde najde turista, toužící po poznání historie a zároveň
přírodních krás, tolik zajímavých míst, jako v turistické oblasti zvané
Poodří. Krajina napájena Odrou a mnoha jejími přítoky vytvořila oblast,
kde se roviny, louky, lesy, pole a rybníky střídají s kopcovitým terénem.
Jako stvořené je pak toto místo pro všechny milovníky vyhlídek do
krajiny, v níž v posledních letech přibývají také rozhledny. Rozhlednu,
která umožňuje kouzelné vyhlídky do kraje, najdete třeba na vrchu
Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní věž, která kdysi tvořila
opevnění středověkého města, máte dobrý pozorovací talent. Město
Odry touto stavbou připomíná svou husitskou minulost, kdy město bývalo
jednou z bašt husitských vojsk. Novinkou Oderska je rozhledna na
Veselí. Odtud se nabízí výhled na Oderské vrchy, Beskydy,
Hostýnské vrchy a Moravskou bránu. Veselská rozhledna se nachází jen
2 km od nové naučné stezky K Flascharovu dolu, která je dlouhá 4 km.
Na 13 zastaveních se dozvíte mnoho zajímavého o těžbě břidlice.
Součástí je zajímavá geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku.
Trasa je vhodná i pro malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje velkou
námahu. Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších věží, která stojí na
vrchu Okrouhlík ve Slatině nedaleko Bílovce. Dřevěná stavba vznikla
v nejvyšším bodě Slatiny v květnu 2019 a jako na příslovečné dlani tam
výletníci mají obě pohoří Moravskoslezského kraje – Beskydy i Jeseníky.
Dalším místem, kde je možno sledovat krajinu z ptačí perspektivy je
rozhledna na návrší Kanihůra v obci Bílov a věž kostela sv. Mikuláše
v Bílovci, kde je prohlídka s průvodcem v současné době bohužel
omezena danou situací. www.poodri.com
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