zpravodaj obce Velké Albrechtice
červenec, srpen
2020
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, od nepaměti je
touhou člověka cestovat, poznávat
nové krajiny, rozšířit si obzory a
získat nové zážitky. Letos to tak
vypadá, že se cestování zřejmě u
většiny z nás ponese spíše v duchu
tuzemské dovolené. Pokud jste se
někteří těšili do zahraničí nezoufejte. Víte, že je v Čechách a na Moravě
spousta překrásných míst, která vás aspoň svým názvem přenesou do
vzdálených cizokrajných koutů světa? Můžete navštívit Českou Kanadu,
České Švýcarsko, Malou a Velkou Ameriku, Benátky nad Jizerou. Že už
jste tam byli? A co třeba Česká Sibiř, Moravské Toskánsko, České
Versailles…. Možná mi nevěříte a myslíte, že jsem si to vymyslela. To
má jediné řešení, na vlastní oči se přesvědčit. Koukněte do mapy a už
nic nebrání tomu vyrazit. Ať autem, pěšky nebo na kole, vždyť v naší
zemi je tolik zajímavého. Krásná příroda, nádherné památky a to
nejdůležitější- Česká republika patří mezi deset nejbezpečnějších zemí
světa. A o to tady, myslím, letos hlavně jde!!!
Přeji vám krásné prázdniny…

„Je to spíše hloupost než odvaha odmítat rozpoznat
nebezpečí, když je blízko vás.“
Arthur Conan Doyle

Příspěvek starosty /Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Ačkoliv astronomické léto letos začalo 20. června těsně před půlnocí,
zatím jsme se venku moc neohřáli. Také se zatím nevyplňují předpovědi
na suchý průběh roku. V posledních týdnech není téměř dne, kdy alespoň
nekáplo. Prozatímní mokrý ráz počasí komplikuje také průběh prací na
stavbě mostu u Lucca. Po demolici starého mostu, vyvrtání a
vybetonování nosných pilotů probíhá výkop na základovou spáru a poté
betonáž podkladního betonu. Pro tyto práce je ideální, aby byl v korytě
Bílovky co nejmenší průtok. Věřím, že i přes nepřízeň počasí zhotovitel
dodrží harmonogram prací.
Připravují se další projekty – v průběhu září tohoto roku bychom měli
mít hotovou projektovou dokumentaci, včetně stavebního povolení pro
opravu budovy pošty, rekonstrukci mateřské školky a opravu schodiště
kostela. Posledně jmenovaný projekt bychom rádi stihli zrealizovat
ještě v letošním roce.
V měsíci červnu jsem se zúčastnil jednání na Městském úřadě
Studénka. Na této schůzce jsme byli zástupcem Správy železnic
seznámeni se záměrem výstavby vysokorychlostní trati, pilotního úseku
Ostrava – Přerov. Výstavba této trasy se předpokládá od roku 2025,
Trasa VRT volně kopíruje průběh dálnice. Uvedená prezentace vycházela
ze studie proveditelnosti. Až budou známy další informace k této
stavbě, opět je zveřejníme.
Závěrem Vám chci všem popřát hezké léto a dětem krásné prázdniny.

Z usnesení rady obce / Miroslav Chudják, starosta
RADA OBCE dne 15.4.2020
1. Schvaluje:
a) Žádost vedoucí školní kuchyně p. Lenky Rakosové o schválení ztráty
potravin a jejich odpis ve výši 1230,64 Kč, důvodem je vyhlášení
nouzového stavu a uzavření školní kuchyně.
b) Zakoupení generátoru ozónu pro potřeby obce k zajištění
dezinfekce veřejných prostor.

2. Bere na vědomí:
a) Uzavření doplněné příkazní smlouvy na výkon TDS a koordinátora
BOZP na stavbě Most M1 na MK v obci Velké Albrechtice s Ing.
Ondřejem Slaným, IČO 67704964, 739 43 Staříč 373, za cenu
celkem 338.800,- Kč s DPH starostou obce dne 14.4.2020.
b) Úpravu návrhu řešení dopravně inženýrských opatření (DIO)
spojených s rekonstrukví Mostu M1 dle požadavků fa LUCCO a.s. a
zahájení správního řízení ve věci úplné uzavírky provozu na pozemní
komunikaci – místní komunikaci 7c „K Lucco“ dne 9.4.2020.
c) Vypracování a předání Návrhu změny č. 2 ÚP Velké Albrechtice Ing.
arch. Miroslavem Hudákem.
d) Oznámení o přesunu Zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021
v Základní škole ve Velkých Albrechticích na termíny 7. dubna a 28.
dubna od 13 do 16 hodin, 14. dubna a 21. dubna od 8 do 11 hodin,
zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
e) Zastavení řízení o žádosti právnické osoby ZEMSPOL STUDÉNKA
a.s, Pustějov věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. b)
zákona o ochraně přírody a krajiny souvislosti s cílenou povrchovou
aplikací rodenticidního přípravku Stutox ll.
f) Informaci o nařízeném jednání u Okresního soudu v Novém Jičíně
dne 1.6.2020 ve věci zaplacení smluvní pokuty s příslušenstvím
firmou IGEA s.r.o. v souvislosti se zpracováním projektové
dokumentace stavby "Dokončení kanalizační sítě v obci Velké
Albrechtice", obec bude zastupovat advokát Mgr. Jiří Kubala.
g) Zpracování návrhu nového Řádu veřejného pohřebiště včetně
úpravy provozní doby – celoročně od 6,00 h. do 22,00 h.
h) Běh lhůt pro podání připomínek ke zpětnému vzetí návrhu na vklad
předkupního práva k pozemkům vyjmenovaným v územním plánu k
realizaci veřejných prostranství v bývalém areálu mechanizačního
střediska Sugal v centru obce.
i) Cenovou nabídku p. Bronislava Bierského na projekt opravy
schodiště na hřbitov v ceně cca 30 000 Kč, včetně vyřízení
stavebního povolení.

3. Ukládá:
a) Starostovi připravit smlouvu o zřízení služebnosti datových kabelů
na pozemcích p.č. 254/2, 254/8, 256/2 a 256/3 v k.ú. Velké
Albrechtice v majetku obce, ve prospěch Investora a budoucího
oprávněného Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
Chodov, IČ: 032 13 595. a projednat možnost připojení k datovým
kabelům také domky pro seniory Velké Albrechtice č.p. 350.
RADA OBCE dne 27.4.2020
1. Schvaluje:
a) Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního
díla č. 3332/D/NJ/2020 v rámci projektu „Bezpečná a
bezbariérová zastávka s čekárnou, Velké Albrechtice“.
b) Uzavření objednávky zpracování projektu p. Bronislava Bierského,
HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o., Projekční firma,
Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec, na opravy vstupu na hřbitov ve
Velkých Albrechticích za cenu 30 000 Kč bez DPH.
c) Realizaci připojení datového kabelu k domkům pro seniory – Velké
Albrechtice č.p. 350 a pošty č.p. 248 - fa spol. Nej.cz s.r.o.,
Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 Chodov, IČ: 032 13 595.
2. Bere na vědomí:
a) Předání stavby „Most M1 na místní komunikaci v obci Velké
Albrechtice“ zhotoviteli firmě RADER & FALGE spol. s.r.o. Přívozní
114, Strašnice, 410 02 Lovosice, IČO: 28714989, zast. Ing. Jiřím
Svobodou, stavbyvedoucím, tel. 725 500 824., v souladu se
smlouvou DOD 4/2020 je naplánováno na den 28.4.2020 v 10,00 h.
b) Vvyjádření
Ing.
Karla
Černíka,
vedoucího
střediska
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ke stavbě
„Most M1 na místní komunikaci v obci Velké Albrechtice“.
c) Sdělení Lesní správy Vítkov č.j. LČR105/000764/2020 k převodu
pozemku p.č. 575 v k.ú. Velké Albrechtice.
d) Sdělení č.j. SPU 104397/2020/Bai - Státního pozemkového úřadu,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj k žádosti o
užívání nemovitých věcí v k.ú. Velké Albrechtice.

e) Nemožnost připojení domu č.p. 231 ve Velkých Albrechticích k
splaškové kanalizaci v době trvání uzavírky a objízdné trasy
v souvislosti s rekonstrukcí mostu M1.
f) Nabídku publikace Čarovné Česko.
3. Ukládá:
a) Starostovi projednat s panem Janem Chudíkem vyřízení stížnosti
na porušování veřejného pořádku.
b) Starostovi zjistit aktuální stav projektu Realizace lokálního
biocentra v k.ú. Velké Albrechtice.
RADA OBCE dne 4.5.2020
1. Schvaluje:
a) Otevření tělocvičny Sokolovna bez posilovny, sprch a šaten ode dne
11.5.2020 za podmínek stanovených v usnesení Vlády české
republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493, o přijetí krizového
opatření, Sbírka zákonů č. 224/2020.
b) Zrušení konání slavnosti Den obce 2020 v souladu s usnesením Vlády
české republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 490, o přijetí krizového
opatření, Sbírka zákonů č. 223/2020.
2. Bere na vědomí:
Náhradní termín svozu objemného a nebezpečného odpadu
27.6.2020 od 8,00 do 11,00 hod.
3. Ukládá:
a) Starostovi zajistit zaměření hranice obecního pozemku p.č. 2599
v k.ú Velké Albrechtice.
b) Starostovi zajistit poptávku na výtah v budově společenského
zařízení č.p. 294 ve Velkých Albrechticích.
c) Starostovi pozvat na jednání rady obce p. Ing. Štěpána Mackovíka,
který zpracovává projektovou dokumentaci „Údržba objektu č.p.
248 Velké Albrechtice“.
4. Pověřuje
Starostu projednat podmínky pronájmu s advokátem p. Kubalou 505,
571/2, 582, 585/1, 587/1, 1312/3, 1312/17, 1960 v k.ú. Velké
Albrechtice Státním pozemkovým úřadem, ve smyslu sdělení č.j. SPU
104397/2020/Bai.

RADA OBCE dne 18.5.2020
1. Schvaluje:
a) Návrh spol. IGEA s.r.o., ve věci soudního řízení ohledně projektové
dokumentace „Dokončení kanalizační sítě v obci Velké Albrechtice“,
na smírné řešení předložit k projednání zastupitelstvu obce.
Odložení soudního jednání cca o měsíc za účelem pokusu o smírné
řešení.
b) Řád veřejného pohřebiště obce Velké Albrechtice po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
c) Zaslat Státnímu pozemkovému úřadu sdělení, že pozemek p.č.
723/1, v k.ú. Velké Albrechtice, není vyloučen z převodu podle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a dále neblokovat převod z vlastnictví
státu na jinou osobu.
d) Přidělení bytu č. 6 v domě č.p. 350 ve Velkých Albrechticích paní
Anně Martinské.
e) V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 pořízení dvou kusů
kolotočů K-01 u dodavatele František Smitka, 338 28 Přívětice 101,
IČ 45399298 v celkové ceně 80.000 Kč s DPH.
f) Realizace první etapy stavebních objektů polních cest v rámci KPÚ
v tomto pořadí:
1. SO 02 Polní cesta - Pv11
2. SO 01 Polní cesta - P4, SO 02 Polní cesta - Pv3, SO 02 Polní
cesta - Pv2, SO 02 Polní cesta - Pv1
2. Bere na vědomí:
a) Přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2019. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) Žádost poskytnutí souhlasu obce se zařazením území obce do
území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s. pro období 2021 –
2027. Rada doporučuje projednání v zastupitelstvu obce.
c) Výkaz zisku a ztráty a rozvahu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice k 31.3.2020.

3. Jmenuje:
Komisi bytovou ve složení Mgr. Karla Sekaninová, Bronislava
Magerová, Miroslava Hruzíková, Blanka Drastichová a Marcela
Pavlíková.
RADA OBCE dne 1.6.2020
1. Schvaluje:
a) Ukončení smlouvy o nájmu pozemku části p.č. 2058/1 o výměře 50
m2.
b) Program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční dne 15.6.2020.
c) Povodňový plán stavby „Most M1 na MK Velké Albrechtice“.
d) Žádost vedoucí školní kuchyně o schválení ztráty potravin a jejich
odpis ve výši 556,50 Kč, důvodem je vyhlášení nouzového stavu a
uzavření školní kuchyně.
2. Bere na vědomí:
a) Nabídku dodávek el. energie od Bohemia Energy.
b) Přerušení provozu ŠD v době od 1.7.2020 do 31.8.2020 a MŠ v době
od 3.8.2020 do 31.8.2020.
c) Vytyčení části vlastnické hranice pozemku p.č. 2599 v k.ú. Velké
Albrechtice v místech u Kulova rybníku.
3. Ukládá:
Starostovi vyzvat projektanta Ing. Jana Stuchlíka k dodání
dokumentace na projekt stavebních úprav MŠ.

Mateřská škola / Mgr.Hana Rušarová, učitelka
Jaro, na které jsme se těšili a nakonec jej strávili "zavření" doma se
svými blízkými, se s námi už pomalu loučí a logicky tak začínají pomalu
vrcholit přípravy na léto. Snad za všechny pracovníky MŠ i rodiče našich
nejmenších můžu říct, že jsem ráda, že školka již funguje téměř ve svém
původním režimu. V pondělí 25. 5. se její dveře otevřely prvním
předškolákům a postupně počet dětí, které se nám vrátily, ještě vzrostl.
Podle reakcí dětí soudím, že radost ze vzájemného shledání byla
obrovská, téměř dojemná. Bylo pěkné zase se přivítat, dívat se, jak

nadšeně si spolu prcci hrají. Hodně času jsme věnovali i samotnému
vyprávění- co zajímavého děti prožily nebo se naučily při dlouhém pobytu
doma. A každý z nich měl co říct, skoro takový návrat po
prázdninách....Také děkujeme dětem a rodičům, kteří s námi různou
formou komunikovali, zúčastnili se jednotlivých výzev, svědomitě plnili
úkoly nebo si na nás třeba jen vzpomněli. Škoda jen, že plánovaná
vystoupení, akce s rodiči, třídní focení nebo výlet se musely zrušit. V
areálu MŠ jsme tak mohli oslavit pouze Den dětí. Ale užili jsme si to
stejně dobře – zasoutěžili jsme si, zatancovali a došlo i na nadílku dobrot
a malých dárečků. Ve třídě starších dětí sice proběhlo tradiční
"pasování školáků", ale také ve skromnějších podmínách. Na chování dětí
to však vliv nemělo. Děti se tvářily náležitě hrdě, dospěle a myslím si, že
na zážitek budou rády vzpomínat. Jejich radost z přechodu do ZŠ
nebude o nic menší a žákajdu plnou jedniček to určitě neovlivní.
Doufáme, že i počasí se na nás celé prázdniny bude usmívat a
vynahradí nám ty ztracené jarní paprsky. A jaké budou letošní
prázdniny? Těžko říct... školka však zůstává otevřená po celý červenec.
Tak ať budou děti tam, u prarodičů nebo kousek dál na dovolené, všem
za celý kolektiv MŠ přeji vydařené prázniny a spoustu krásných zážitků.

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Podivná druhá polovina školního roku končí a děti se těší prázdniny, i
když letos si skutečně nemohly stěžovat na nedostatek volna. Byl to rok
zcela jiný. Děti byly ochuzeny o spoustu společných zážitků. Všechny
naše plány překazil zásah vyšší moci. Neproběhla plánovaná škola
v přírodě, různé zajímavé besedy, některé děti si nestihly udělat
„řidičák na kolo“, neproběhly soutěže, kterých jsme se chtěli zúčastnit
a samozřejmě je vyhrát. Za uplynulé dva měsíce jsme spolu s dětmi
mnoho času nestrávili, ale pojďme se alespoň v krátkosti ohlédnout za
minulým obdobím. Žáci prvního stupně základních škol se mohli 25.5.
vrátit zpět do školních lavic. Byli jsme rádi, že této možnosti využila
většina našich dětí, i když to nebylo jenom tak! Před vstupem do školy
si musel každý žák nasadit nejprve roušku, poté prošel přísným měřením
teploty a nakonec použil desinfekci na ruce. Pokud splnil tyto podmínky,
mohl usednout ve třídě do samostatné lavice. Děti si však na tyto
procedury rychle zvykly a bez problémů se přizpůsobily. První dva týdny
jsme s dětmi opakovali a procvičovali to nejdůležitější učivo z dřívějška,
ale i to, co se děti doma samy naučily. Na dětech bylo znát, že trochu

vyšly ze cviku, ale postupně se do toho dostávaly. Chybějící dva měsíce
nelze nahradit, ale vše podstatné děti probraly a procvičily. V červnu
jsme ještě stihli školní focení. Děti si odnesly na památku výjimečné
fotky. Nebo má někdo z vás fotografii své třídy, kde by všichni měli
roušky? Děti se vlastně naposledy vyfotily ve stávající sestavě. Ze školy
odchází 10 žáků čtvrté třídy. Byl to ročník malířek, tanečnic, hudebnic
a zpěvaček. Tato šikovná děvčata nám budou chybět. Odcházejícím
žákům přejeme úspěšný start a hodně spokojenosti na nové škole.
Mezery v našich řadách pak od září zaplní 7 nových „kousků“, na které
se již těšíme. Třeba to budou opět malíři, zpěváčci, tanečníci, no prostě
samé šikovné děti. Nyní se už těšíme na léto, abychom si mohli po všech
těch peripetiích oddechnout a volně se nadechnout bez roušek. Na
podzim se snad vrátíme do „starých kolejí“ a doufám, že nás nečeká
žádné další nepříjemné překvapení. Celý kolektiv školy přeje všem hezké
a poklidné prázdniny a v září opět napočtenou!

Dětská radost/ Eva Winklerová
V prvním červnovém týdnu byl na dolní dětské hřiště zakoupen a
instalován kolotoč pro děti z rozpočtu obce. Dalo by se říct, že to byl
dárek dětem k jejich svátku. Děti projevily velkou radost, byly nadšené
a děkují za novou atrakci. Na mou otázku kolik kolotoč stál, se trefily.
Také mi řekly, že na kolotoč může najednou pět osob a je to pro děti

do 12 let. Tak zbývá doufat, že si toho budou vážit a chovat se
zodpovědně.

Kolotoč byl pořízen také pro děti na horní dětské hřiště u Lucca.

Mých 20 dní s Covidem…
Milí spoluobčané, o koronaviru už toho bylo v posledních měsících řečeno
mnoho, informace se na nás chrlily ze všech stran. Některé záběry
z nemocnic s pacienty napojenými na plícní ventilátory nás děsily a
některé prohlášení odborníků a virologů nás naopak uklidňovaly. Proto
mít informace přímo od osoby, která si touto novou nemocí na vlastní
kůži prošla, je o to cennější. Touto osobou je žena, paní Jana Falharová
–Krystková, která se dosud jako jedinná z naší obce touto nemocí
nakazila a díky bohu také uzdravila. Nemohu než ocenit a poděkovat jí
za její odvahu povědět nám o tom.
Tušíte, kde jste se nakazila?
Nakazila jsem se v práci od kolegyně, se kterou jsem v jedné
kanceláři. Byla jsem jediná, kdo se nakazil, žádný jiný případ se u nás ve
firmě nevyskytl. Další 4 lidé byli v karanténě, ale nikdo z nich neměl
pozitivní testy.
Jak jste poznala, že s vámi není něco v pořádku?
První test, na který jsem byla odeslána Krajskou hygienickou stanicí,
když se zjistilo, že je má kolegyně pozitivní na onemocnění Covid-19,
jsem měla negativní. Asi o 4 dny později jsem začala mít suchý kašel a
horečku. Druhý den jsem volala své obvodní lékařce a ta mne okamžitě
poslala na nové odběry. Druhý den mi volala hygiena, že jsou mé testy
bohužel pozitivní.
Co vám proběhlo hlavou, když vám sdělili „pozitivní” diagnózu, měla
jste strach?
V době, kdy mi sdělili, že jsem pozitivní, už jsem měla příznaky a tak
nějak jsem to tušila. Strach jsem měla jen z toho, aby se příznaky
nezhoršily a nemusela jsem vyhledat lékařskou pomoc. V tu chvíli mi jen
proběhlo hlavou, aby má rodina byla v pořádku. Naštěstí jsem nikoho
dalšího nenakazila. Rodina musela být v karanténě a všechny jejich testy
byly negativní.
Byla jste hospitalizována v nemocnici nebo jste se léčila doma? A
jak dlouho jste byla nemocná?
Léčila jsem se doma, hospitalizovaná jsem naštěstí být nemusela.

Byla jsem izolovaná v ložnici, abych nepřišla do kontaktu s rodinou.
Chodila jsem pouze do koupelny a tu jsem po sobě vždy desinfikovala.
Od prvních příznaků do konečného negativního výsledku uběhlo 20 dní.
V mém případě naštěstí onemocnění netrvalo příliš dlouho.
Jaké jste měla příznaky a průběh nemoci?
Průběh nemoci u mne naštěstí nebyl až tak závažný, že bych
potřebovala lékařskou pomoc, ale také bohužel nebyl úplně
bezpříznakový. První týden jsem měla horečky, suchý dráždivý kašel,
ucpané dutiny, velké bolesti hlavy a byla jsem strašně vyčerpaná. Jen
třeba najíst se bylo velice náročné. Celé mé onemocnění také provázelo
silné pocení, převlékala jsem se snad každou hodinu, a to ve dne v noci.
Druhý týden už byl lepší. Uvolnily se mi dutiny, ustoupila horečka, bolest
hlavy a už jsem nebyla tak unavená. Suchý kašel a částečná únava mi
zůstaly ještě pár týdnů po uzdravení.
Máte rodinu, děti… Jak vypadá takový denní režim rodiny
v karanténě?
Já jsem byla izolovaná, abych nikoho nenakazila, takže o domácnost
a děti se musel postarat manžel. Jelikož manžel ani děti žádné příznaky
neměli a byli jen v karanténě, fungovali absolutně normálně. Pouze se
nesměli s nikým stýkat a místo na procházku šli na zahradu. Manžel se
zvládl postarat o děti, domácnost i vaření. A samozřejmě i o mne.
Nechodila jsem mimo ložnici, takže mi nosil jídlo, léky a vše co jsem
potřebovala. Obědy a nákupy nám každý den vozili mí rodiče, případně
nám s nákupy pomáhali také sousedi.
Jak jste čas po dobu léčby trávila?
První dny jsem trávila pouze spaním a díváním se na televizi, kdy jsem
ani moc nevěděla, co tam je a bylo mi to jedno. Když mi bylo lépe, dívala
jsem se na filmy nebo na televizi. Číst mi moc nešlo, vždy mne rozbolela
hlava. Samozřejmě jsem byla v kontaktu s rodinou a přáteli a to jak přes
telefon, tak přes zprávy. Byla jsem sama, takže telefon byl v té době
mým jediným spojením s okolním světem.
Co na tom všem bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo to, že jsem byla izolovaná a nemohla jsem ke své
rodině, abych je případně nenakazila.

Nový starosta obce/Marie Dlabalová
Na jednání zastupitelstva v březnu byl zvolen novým starostou naší obce
pan Miroslav Chudják (52 let). Co o něm víme? Jeho sousedé a kamarádi
asi více než já. A tak jsem se za ním vypravila, abych i vám
zprostředkovala informace o
člověku,
který
Velké
Albrechtice vede. Prozatím
jen toto: ženatý, dvě děti,
bydlí na dolním konci obce,
vyučen elektromechanikem, k
tomu i střední elektro a
dálkově se pak naučil i zvládat
informační technologii. Ve
volbách kandidoval dvakrát,
byl členem rady obce. Takže
jakési zkušenosti tu jsou. A
co dál?
Proč jste ten těžký úděl starosty obce na svá bedra vůbec vzal.
Stalo se.
Vadí, nevadí, ještě jste v době hájení...
To víte, že si takovou otázku člověk klade, hlavně, když jde o zásadní
změnu v životě. Ale prozatím se opravdu jen rozkoukávám, takže
uvidíme, jestli vadí, nevadí. Prozatím mně to baví. Čas ukáže, jestli na to
mám. Práce je dost. V současné době navíc probíhá náročná oprava
mostu na horním konci obce, takže starostí je nad hlavu.
Je tu někdo, kdo vám radí, kdo dokáže pomoci.
Mám kolem sebe lidi, kteří působí na úřadě už léta, rádi poradí. Také
jsem v kontaktu s bývalým starostou panem Magerou.
A co tzv. zdravý selský rozum?
Určitě. Bez toho by to nešlo. Na ten jsem se spoléhal i v dřívějším
zaměstnání.
Víte, já se takto ptám cíleně. Protože zdravý selský rozum by nikdy
nedopustil, aby se z potoka, který protéká naší obcí, stala takováto

stoka. Chápu, že to bylo v určité době módní řešení – regulace
místních toků se prováděly stejnou metodou, až teď zapracoval ten
zdravý selský rozum a najednou se ví, že to nebylo zrovna moudré.
Narovnáním toků se zvýšil průtok vody a život je laicky řečeno pryč.
Kde byly ryby, už nejsou, ale naopak je tu orobinec jako na břehu
rybníka. Já jsem se v místním potoku kdysi koupala, moje děti také.
Je mi to líto. Ovšem co s tím, přece nebudeme jen lamentovat. Je
v dohlednu nějaká náprava?
Povodí Odry o tom uvažuje, také se to má spojit s výstavbou opěrných
zdí. Ovšem vše je jen ve výhledu. To víte, že uděláme vše proto, aby se
stávající situace nějak řešila.
Tak mi napadlo, co obnovit bývalé akce ZET, jít na brigádu a trhat,
čistit kousek po kousku. Lidí, kteří nemají co dělat, je v obci dost,
možná i nadšení a ochota a dobrá vůle by mohla udělat své.
Jenomže to by asi neschválilo Povodí Odry, které je správcem toku.
Navíc, povodně také páchají své a náš potůček určitě není v popředí
zájmu. Prostě, ochota jen nestačí.
Obraťme list- co tzv. koronavirus. Jak se projevil v obci?
Ani my jsme nebyli ušetřeni. Pokud je mi známo, tak nakažen byl
jeden občan. Dodržovali jsme bezpečnostní opatření, nekonaly se žádné
akce. Snad už bude líp.
Smím se zeptat, jaký zdravý život vedete vy?
Snažím se jíst zdravě, sportuji, běhám, hrajeme v místní tělocvičně
badminton.
Když jsme u té tělocvičny, bude se opravovat ta stávající nebo stavět
nová?
Máme sice povolení na stavbu nové tělocvičny, ale ještě jsme
nerozhodli. Možná opravíme tu starou sokolovnu. Jenomže to souvisí
také s opravou restaurace, která je ovšem v rukou soukromé osoby.
Uvidíme. Rozhodneme zřejmě na podzim.
Není toho málo, co je před vámi. Zmínili jsme se jen o dvou
záležitostech. Vracím se tedy opět k začátku našeho rozhovoru.
Máte na zvládnutí problémů sílu?
Řešení problémů je mým údělem. Myslím tím i problémy našich

občanů. Ať už to jsou problémy, které souvisejí s majetkem, se
sousedy... No, je toho dost.
Ať se vám daří. Ať si naši občané i po letech řeknou – byl to fajn
starosta, fajn člověk.
Děkuji.

Setkání s jubilanty/

Sociální a kulturní komise

Každý rok na jaře v měsíci květnu, kdy okolí naší obce zdobí tisíce
barevných květů, a na podzim během měsíce listopadu pořádá Sociální a
kulturní komise pro seniory „Setkání s jubilanty.“ Bohužel letos nám
jarní radost a posezení s vámi, milí jubilanti, zastřela celosvětová
pandemie koronaviru, se kterou nikdo z nás nepočítal. Všechny nová
situace překvapila, zaskočila.
Je nám proto velice líto a zároveň se omlouváme, neboť vzhledem k
ochraně vašeho zdraví a bezpečnosti, nemůžeme tradiční akci
zrealizovat a zorganizovat tak jak bylo po léta dobrým zvykem.
Neztrácejme však naději a věřme, že zase bude líp, a že se v plné duševní
a fyzické síle a svěžesti potkáme u malého pohoštění, s potěšením si
popovídáme s vrstevníky, vyslechneme slova pana starosty, zhlédneme
vždy milé vystoupení nejmladší generace. Myslíme na vás a slibujeme, že
jakmile to bude jen trochu možné, nynější neobvyklý stav pomine a vše
se vrátí do normálu, pozveme vás a osobně vám k narozeninám
pogratulujeme. Těšíme se na setkání v době bezrouškové.
Vážení a milí jubilanti!
Dovolte nám tedy alespoň touto cestou popřát vám vše jen to
nejkrásnější, hlavně pevné zdravíčko a radost ze života, hodně
štěstí, dobré nálady a životního optimismu, porozumění, pohody a
spokojenosti v kruhu rodinném i ve společnosti přátel a známých.
Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí.
Žádný pláč a žádné stesky, vždyť život je přece hezký.
Kdo se dívá kolem sebe, vnímá lidi, kytky, nebe.
Koho stále těší svět, s námi bude do sta let.
Všechno nejlepší! S úctou členky komise.

Společenská kronika
V měsíci červenci oslaví životní jubileum
Strojilová Yveta
Marec Pavel
Bergerová Hana
Bohdová Marie
Sprosták František
Theimer Reinhard
Gardoňová Marie

50
55
60
77
78
78
85

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Neužilová Hana
Hubený Miroslav
Kozelská Marie
Horklová Alena
Štencel Karel
Fischer Rudolf
Winkler Jan
Horkel Milan
Vlček Přemysl
Balgarová Eva
Březný Lubomír
Chudják Ján
Šarköziová Marta
Kocinec Alexander
Vysoká Josefa
Koňaříková Veronika

50
55
55
60
60
65
70
70
76
76
76
77
80
84
86
87

Opustila nás: paní Emília Sprostáková
Nový občánek: Nathaniel Regent
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, prázniny jsou tady. Ať je budeme trávit u vody, pod
stanen nebo na táboře, mohou nás potkat i nepříjemná setkání s
živočichy, o které nestojíme. Komáři, klíšťata či bodnutí včelou to
známe…ale co když narazíme třeba na hada. Jen jedinný had u nás je
jedovatý, víte který a jak ho rozpoznáte?
Had
Had se stále jenom plazí, protože mu nohy schází.
Snad proto se nemračí, že ho boty netlačí.
Kdyby hadi nohy měli, určitě by také chtěli
nejen chodit stále pěšky, ale mít i koloběžky.

Spojte děti čísla od 1 do 104, tušíte co by to mohlo být?

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně SK
Vážení spoluobčané, koronavirou přestávku jsme využili k údržbě areálu
SK a nyní můžeme být opět aktivní i ve sportu. I když nám výkonný výbor
FAČRU zrušil naše soutěže 2019/2020, od 28. 4. 2020 jsme
odstartovali tréninky mužů, dětí a přátelská utkání. 27. 6. 2020 jsme
uspořádali Turnaj v malé kopané s večerní diskotékou. Ve dnech 6. 8.
2020 – 8. 8. 2020 budeme pořádat fotbalové soustředění pro děti.

V pátek 7. 8. 2020 uspořádáme výlet do Skalka Family parku nejen pro
děti účastnící se soustředění, ale i pro děti široké veřejnosti s dospělým
doprovodem. Odjezd autobusu bude ve 14:00 hodin od obecního úřadu,
návrat v 19:00 hodin. Dopravné je zdarma. Vstup do areálu Skalka Family
Parku je zdarma, vstupné na atrakce 180,- Kč (děti účastnící se
soustředění, budou mít vstupné na atrakce zdarma). V ceně HOP aréna,
skákací hrady, kolotoč, zip line, dětský koutek, velká a malá lanová
pyramida,
tubing,
vodní svět, skalačovy
skluzavky,
malá
lezecká
stěna,
houpačky,
workout
hřiště. Individuálně
je možno navštívit
bludiště a minizoo
(dospělý 100,- Kč,
děti od 2-15 let 70,Kč), virtuální realitu (270,- Kč/hod.) nebo si užít jízdu na autíčkách (1
jízda 50,-Kč, 5 jízd 200,- Kč). Při skupince 20 dětí sleva 20%.
Internetový zdroj: www.skalkafamilypark.cz. Zájemci hlaste se na tel:
723 384 149, e-mail: evahurnikova@seznam.cz. Informace uveřejníme
na začátku léta prostřednictvím obecního e-mailu. V srpnu bude také
probíhat v rámci tréninků mužů a dětí příprava na podzimní sezónu
2020/2021. Pro soutěžní rok 2020/2021 přihlašujeme družstvo mužů
do soutěže Okresní pohár FAČR a HUSQVARNA ENVIRO - HIK Nový
Jičín OP muži a družstvo dětí do OS mladší žáci.
Za SK Velké Albrechtice Vám přeji krásné sportovní prázdniny.

ČSOP Studénka / Petr Libosvár
Výsadba hrušní, dubů a švestek u Bílovky
Výsadby stromů patří k podzimu i k jarnímu počasí a ani Český svaz
ochránců přírody ze Studénky nelení a v těchto obdobích vysazuje
stromy do krajiny. Jsme mimo jiné zapojeni i do projektu
sazimebudoucnost.cz. Spolupracujeme s obcemi, zemědělci i s vlastníky

půdy. Během jara jsme se zapříčinili o výsadbu více než 2250 stromů
v našem okolí. Díky spolupráci myslivců a obce Velké Albrechtice nově
roste zhruba stovka individuálních dřevin u čističky odpadních vod.
Vysázené stromy jako je hrušeň nebo dub letní jsou vhodné nejen pro
zvěř, ale také pro brouka páchníka. Jedná se o silně ohrožený druh
brouka,
který
se
vyskytuje v CHKO Poodří
a právě v rámci projektu
LIFE 17 NAT/CZ/000463
na jeho záchranu byly tyto
stromy
vysazeny.
S výsadbou stromů v obci
budeme
pokračovat
i
v dalších měsících, ve
spolupráci
s vedením
Velkých Albrechtic máme
v plánu vysázet Biokoridor pro zvěř v okolí Jamníku a za ČOV u dálnice,
v rámci těchto projektů chceme vysadit další tisíce stromů na
pozemcích obce, ale o těchto projektech zase příště.
Kdo jsme? ČSOP Studénka je neziskovka, která se už 40 let zabývá
ochranou přírody a výsadbou stromů. V této době se více zaměřujeme
na obnovu kulturní krajiny s rozšířením starých odrůd ovocných dřevin.
Během posledních deseti let se nám podařilo vysadit s dotací nebo
s pomocí dobrovolníků přes 45 tisíc stromů.

Poděkování /

Rodiče spokojeného prvňáčka

Skončil nám školní rok, který díky koronavirové nákaze neproběhl
standardním způsobem. Děti, paní učitelky i rodiče vše nakonec zdárně
zvládli. Velkým životním krokem bylo zejména usednutí do lavic pro
nejmenší děti-prvňáčky. Díky paní učitelkám zvládli určitě vše tak, jak
si všichni představovali. S poděkováním se nesmí zapomínat ani na paní
učitelky z mateřské školy, které je na tento významný vstup do života
usilovně připravovaly. Nyní se školní brány uzavřely, a nezbývá než všem
popřát, aby si dva měsíce prázdnin užili.

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda spolku

Rychlostí dostihového koně propádila kolem nás polovina roku. Školákům
začaly další letošní prázdniny a léto je v plném proudu. Za námi je i měsíc
červen, měsíc kdy se rodí a líhne většina mláďat naší volně žijící zvěře.
Všechny druhy jsou hnány pradávnými pudy o vychování svých potomků
a zachování svého rodu. Proto je měsíc červen vždy vyhlašován jako
měsíc myslivosti a ochrany přírody I když v tomto období nacházejí
živočichové a jejich mláďata dostatek potravy, zaslouží si jistě naší
ohleduplnost a svým chováním jim to umožnit. Názorným příkladem jak
můžeme my lidé ovlivnit dění v přírodě bylo letošní jaro. Tímto příkladem
je pták čejka. Tento rok byla vyhlášena ornitologickou společností jako
pták roku. Její stavy poklesly na kritickou mez. Z kdysi běžného ptáka
našich polí a mokřadů se stává ohrožený druh jeho smůla je, že časně z
jara hnízdí v poli na zemi a při polních pracech bývají její hnízda zničena.
Letos však část pole v lokalitě zvané “u letiště” zůstala ležet ladem a
čejky zde bez problému vyvedly mladé. Že se určitě v širokém okolí
jednalo o velkou raritu svědčili i četní fotografové zabývající se focením
přírody, kteří svými výkonnými fotoaparáty tyto mladé čejky fotili.
Tady jde vidět, jak stačí málo, aby určitý druh měl možnost přežít. Je
to opravdu jen a jen na nás. V měsíci červenci všude kolem nás
potkáváme mláďata ať ptáků či savců. V místním potoce potkáváme
hejnka různě velkých mláďat kachny divoké. V polích a remízcích
můžeme spatřit bažantí kuřátka vodící starostlivou bažantí slepičkou.
Ta je bude učit, jak si opatřit potravu a přežít v divočině. Bude to trvat
deset týdnů než bažantí kuřata dospějou a osamostatní se. Snad se
podaří vychovat mláďata I vzácným koroptvím. Máme to štěstí, že u nás
několik párů hnízdí. Opravdovou ozdobou polí
bývají skotačivá srnčata, kdy je jejich matka
vždy bedlivě pozoruje a chrání. Potkáváme
další vrhy malých zajíčků. Zaječka mívá
mláďata čtyřikrát do roka. Ztráty na
mláďatech jsou však velké. Ať již je to
zemědělská činnost, chemie, automobilismus,
a dravci, hlavně lišky. Stavy těchto predátorů

můžeme eliminovat odlovem, lidskou činnost však nikoli. Můžeme jim
však pomoci zakládáním políček a remízků, kde najdou potravu a úkryt.
Zde budou v bezpečí před chemickými postřiky I před vražednými
rychle se pohybujícími zemědělskými stroji. Tyto políčka se nezklízejí,
a vše co tam vyroste, zůstane bez zásahu až do jara příštího roku.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Choroby a škůdci na našich zahrádkách
Díky teplým zimám minulých let se nám silně přemnožili škůdci na
ovocných a okrasných rostlinách. Tato skutečnost se nevyhnula ani
slivoním v našem okolí. Většinou stačilo slivoně postříkat jednou za rok
proti Pilatce švestkové a jednou či dvakrát proti Mšici švestkové a bylo
hotovo. Letos ovšem všechny zahrádkáře překvapila svým rychlým a
silným výskytem Mšice slívová. Bezkřídlé živorodé samičky jsou oválné,
dozadu zúžené, zelené, olivově hnědé nebo okrově žluté, 1,6-2,0 mm
dlouhé. Mají velmi krátká tykadla a krátké, tlusté, při bázi napuchlé
sifunkuly. Jejich povrch těla bývá pokryt voskovým poprachem. Rychle
se přemnožují a tvoří velké kolonie. Přezimují vajíčka na slívách a na
broskvoních. Začátkem května se mšice rozlétávají na okolní rostliny.
Slivoně mají na jaře hnízdovitě nahloučené, zkrabacené a podélně
svinuté listy, zde se schovávají a sají mšice. Znetvořené listy hnědnou a
osychají, napadené letorosty hynou. Je to vážný škůdce slivoní, může být
přenašečem viru šarky. V říjnu až listopadu kladou samičky vajíčka na
slivoně. Při zjištění napadení Mšicí slívovou je třeba ovocné rostliny
postříkat Mospilanem, nebo Decisem.
Letos jeden postřik nebyl dostatečný,
a proto bylo třeba ho zopakovat po 14
dnech druhým postřikem, aby si mšice
na jeden typ přípravku nezvykly.
Mšice švestková (Hyalopterus
pruni) Tato tmavě zeleně zbarvená
mšice škodí sáním na spodní straně
listů, kde vytvářejí početné kolonie.
Stromy mohou být mšicemi doslova

obaleny. Listy se nedeformují, ale žloutnou a předčasně opadávají,
letorosty zastavují růst, krní, dřevo špatně vyzrává. Mšice též produkují
medovici. Letní generace této mšice žijí na rákosu, ze kterého se
koncem léta vracejí na peckoviny. Mšice mohou na švestkách vytvořit
velké kolonie. Mšice mají mnoho přirozených nepřátel.
Na slivoních škodí i několik dalších druhů mšic: mšice
slívová (Brachycaudus
helichrys), mšice
bodláková (Brachycaudus
cardui), mšice chmelová (Phorodon humuli). Zpočátku přednostně
napadají mohutné rostliny v porostu. Později je napadení v porostu
rovnoměrné. Slunečnice je nejvíce poškozována v období od vzcházení
do fáze rozpoznatelného květního pupene. Od této fáze početnost mšic
rychle klesá jednak působením přirozených nepřátel mšic, jednak
následkem odletu mšic na zimní hostitele.
Škodlivost: Pokroucené nahloučené vzpřímené listy. Na listech kolonie
mšic. Jazykovité květy pokroucené a nedokonale vyvinuté. Na jejich bázi
a na zákrovech sají mšice.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
Milí čtenáři, obecní knihovna je již v běžném provozu.
Přijďte si vybrat z nové nabídky knih. Rádi vás uvidíme
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin, a každou středu od
15.00 do 17.00 hodin.

Kalendář akcí
Datum
6.-8. srpna
7. srpna
14.-15. srpna

Akce
SK/ Fotbalové soustředění pro děti
SK/ Výlet do Skalka family parku
Štít Albrechtic – Albrechtice v Jizerských horách
Hlas obce č.106 - 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. 734158831, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.07.2020
Uzávěrka příštího čísla: 15.8.2020

