zpravodaj obce Velké Albrechtice
listopad, prosinec 2021
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, máme před sebou poslední dva
měsíce tohoto roku. Období, kdy krásný a
barevný podzim předá vládu mrazivé šedivé zimě.
K typickému koloritu podzimu patří podzimní
výlovy. Rybáři plní sítě kapry, štikami a dalšími
druhy ryb, které postupně putují do kádí,
následně do sádek a končí na našich štědrovečerních stolech. Výlovy
rybníků jsou atraktivní podívanou pro malé i velké, při které můžeme
sledovat zajímavou práci rybářů. A jaká je vlastně historie rybníkářství
u nás? První zmínky o chovu kaprů v českých zemích jsou z 11. století v
Kosmově kronice. Nejstarší přesně zaznamenanou zprávou o vybudování
rybníka je z roku 1263, a byl jím rybník Opatský u Žďáru nad Sázavou.
Ve 14. století byl na příkaz českého krále Karla IV. vystavěn
šestý největší rybník u nás zvaný „Velký rybník“ dnešní Máchovo jezero.
Největší rozmach rybníkářství byl v 16. století. Tehdy bylo na našem
území téměř 70 tisíc rybníků. Asi nejslavnější byl vybudován v roce
1589 Vilémem z Rožmberka, rybník Rožmberk. Ten je největší
rybník nejen v České republice, ale i na celém světě.
Ať už kapr patří na váš vánoční stůl či nikoli, přeji Vám poklidné
předvánoční přípravy, šťastnou ruku při výběru dárků pod stromeček, a
hlavně šťastné a veselé Vánoce..

Pamatuj, že pokud nejsou Vánoce ve tvém srdci,
pod stromečkem je nenajdeš.

Charlotte Carpenter

Příspěvek starosty / Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Čas neúprosně plyne, a i když jsou před námi poslední dva měsíce
tohoto roku, čeká nás ještě hodně práce. Bohužel veškeré stavební
práce negativně ovlivňují neustále se zvyšující ceny materiálů a také
jeho kritický nedostatek. Rekonstrukce objektu školky má opravdu
velké zpoždění, navíc zde nejsme spokojeni ani s kvalitou odvedené
práce.
Obec se připojila k vlně solidarity a poslala na základě usnesení rady
obce finanční dar ve výši 10 000 Kč na transparentní účet
Jihomoravského kraje pro pomoc občanům postižených ničivým
tornádem.
V měsíci září, v náhradním termínu, se v obci Jistebník uskutečnil 18.
ročník Her bez venkovských hranic. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří reprezentovali obec na této akci.
Rekonstrukce opěrné zdi je již hotová, nyní probíhá odstraňování
nedodělků. Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a výstavby na základě
žádosti SSMSK zahájil řízení k předčasnému užívání stavby tak, aby byl
opravený úsek otevřen pro dopravu, než bude stavba zkolaudována. Obec
bude nyní usilovat o přesun zastávky ve směru na Bílovec na nově
zbudovaný autobusový záliv, který byl vybudovaný při rekonstrukci
opěrné zdi. Autobusové zastávky (stavební objekt č. 108) jsou
v původním projektu „Revitalizace centra obce Velké Albrechtice“
přesunuty v obou směrech, ale to je zase navázáno na dokončení
pravostranné kanalizace. Takže budeme usilovat o přesun, jak již jsem
zmínil, pouze ve směru na Bílovec. Tento proces ještě nějaký čas potrvá.
V měsíci září jsme zahájili výstavbu nového multifunkčního hřiště
v areálu SK. Zhotovitelem stavby je firma VYSSPA Sports Technology,
s.r.o. Nezbývá jen doufat, že příznivé počasí pro stavbu vydrží co
nejdéle.
V měsíci listopadu proběhne na základě doporučení rady a
následném schválení zastupitelů instalace solární sestavy se svítidlem
vybavené kamerou. Tato sestava bude monitorovat úsek s kontejnery
na tříděný odpad na spodním konci obce. Pokud se toto zařízení osvědčí,

budeme moci v budoucnu takto monitorovat další problémová místa, či
jej využít k osvětlení prostorů, kde není možné instalovat svítidla
veřejného osvětlení vyžadující připojení ke zdroji síťového napětí.
Vlastník opěrné zdi v lokalitě na horním konci v blízkosti fa
MetalMax – Povodí Odry s.p. má vysoutěženého zhotovitele opravy
zřícené opěrné zdi a v těchto dnech by již měla být stavba zahájena.
Proběhne rovněž oprava poškozené komunikace. Obec poskytla veškerou
součinnost v souvislosti s opravou, včetně odprodeje části pozemku
Povodí Odry a.s.
Po špatných zkušenostech z minulých let – znečišťování účelové
komunikace UK8 od dálničního mostu směrem na Studénku ornicí a
poškozovaní krajnic v důsledku orby v bezprostřední blízkosti
komunikace jsme přistoupili k přesnému vytýčení obecních pozemků. Na
tyto vytýčené travnaté pásy kolem komunikace hodláme postupně
vysadit vhodné dřeviny.
Pokud to ještě letos stihneme, hodláme vysoutěžit zhotovitele pro
opravu schodů ke kostelu, tak abychom mohli v příštím roce stavbu
realizovat. Také bychom chtěli letos prodiskutovat s radními a
zastupiteli podobu tzv. „Rybářské bašty“ u Kulového rybníka a následně
v příštím roce zadat vypracování projektu. Tento bývalý zemědělský
objekt již patří obci a po rekonstrukci by měl sloužit spolkům ve Velkých
Albrechticích, zejména rybářům a myslivcům a samozřejmě občanům
Velkých Albrechtic.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hlavně pevné zdraví a
krásné a klidné vánoční svátky.

Pozvánka

na 14. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí
13. prosince 2021 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce
Velké Albrechtice na rok 2022.

Veřejný ovocný sad

/ Petr Dostál, místostarosta

Vážení občané a přátelé přírody. Naše
obec byla úspěšná s přihlášením do
grantové výzvy na Výsadby stromů 2021 v
programu Nadace Partnerství a získala
dotaci na projekt - Veřejného ovocného sadu, který byl připraven ve
spolupráci s ČSOP Studénka ZO 70/03. Cílem projektu je vysadit 48 ks
ovocných stromů a keřů převážně starých krajových odrůd. Vzbudit
zájem veřejnosti o okolní krajinu a staré ovocné odrůdy, zapojit místní
obyvatele a spolky do samotné výsadby i následné péče. V rámci
realizace výsadby vysvětlit zájemcům z řad veřejnosti základní principy
výsadby stromů ve volné krajině, včetně jejich ochrany, péče a údržby.
Podnítit zapojení veřejnosti do aktivit vedoucích k adaptaci na změnu
klimatu a podporu obnovy diverzity krajiny. Zvýšit povědomí o starých
ovocných odrůdách a jejich přínosu. V dlouhodobém horizontu vznikne
lokalita k procházkám a setkávání. Prostor bude zároveň příležitostí pro
organizaci spolkových a komunitních aktivit. Nově vzniklý sad oddělí
zástavbu od intenzivně obhospodařovaných polností. Odborným
garantem výsadby je ČSOP
Studénka.
Zveme vás tedy k výsadbě,
která se uskuteční v sobotu 6.
11. 2021 od 9.00 hodin, na
pozemku 1159/7, který sousedí
s novou zástavbou za MŠ. Nářadí
k výsadbě, jako lopaty, rýče,
železné hrábě, popř. kolečko, si
pokud možno přivezte s sebou,
včetně dobrého oblečení, obuvi a
dobré nálady. Bude zajištěno
drobné občerstvení, a pokud nám
to počasí dovolí, zakončíme
výsadbu opékáním.
www.sazimebudoucnost.cz

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému
programu Nadace Partnerství, individuálním
dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy
Sázíme budoucnost.“

Ze základní školy

/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka

Zpátky do lavic
Začátek školního roku proběhl v komornější atmosféře než obvykle.
Prvňáčky jsme nemohli přivítat všichni společně, jak je u nás zvykem,
neboť všechny volné prostory využívá mateřská školka, která je
v rekonstrukci. Nové žáčky tedy přivítala paní učitelka Mgr. Jana
Hyklová rovnou v jejich třídě. Byla to samá děvčátka, a tak spolu
s druháky vytvořily takový malý babinec, ve kterém se naši dva mladší
chlapci skoro ztrácí. Prvňáci se během září naučili orientovat se ve
škole, seznamovali se s některými pravidly silničního provozu, naučili se
číst a psát první písmena nebo začali s jednoduchými počty. Ostatní děti

opakovaly to, co se naučily v loňském roce. Neseděli jsme však jen ve
škole. Pokud nám přálo počasí, trávili jsme část výuky venku. Jako
například mladší žáci, kteří se zapojili do „Poprázdninové výzvy“ SK
Velké Albrechtice a navštívili některá z dvanácti stanovišť, kde plnili
různé
úkoly.
Trochu
si
zasportovali, protáhli se a
museli i počítat. Dne 13. 9. se
všechny
děti
zúčastnily
vzdělávací
akce
v rámci
projektu Map II ORP Bílovec.
Vydaly se na naučnou stezku
Kotvice do Studénky, aby
poznávaly okolí svého domova.
Viděly, že za krásnou přírodou
nemusí vyrážet příliš daleko,
ale že ji mohou obdivovat hned
za humny. Počasí nám naštěstí
hezky vyšlo, jen jsme museli
trochu bojovat s hejny komárů,
která se nedala odradit ani

použitými repelenty. V pátek 24. 9. byla přerušena dodávka elektřiny.
Nechtěli jsme sedět v šeru tříd, a tak jsme navštívili muzeum v Bílovci
a prohlédli si výstavu Poklady z půd. Viděli jsme spoustu věcí, které
používaly už naše babičky, ale také vzácný nález- zub megalodona,
obřího pravěkého žraloka, který se našel v okolí Bílovce. Kromě výstavy
jsme si prohlédli i stálou expozici muzea a nakonec jsme skončili temném
sklepení, které obývají skřítkové Picmochové. Cestu z bíloveckého
muzea zpět do školy jsme pak pojali jako dopravní vycházku. Děti
poznávaly dopravní značky, předvedly správné přecházení silnice
v místě, kde není přechod pro chodce, chůzi po silnici bez chodníku a
podobně. Září se rychle přehouplo v říjen a dětem z 1.- 3. ročníku začal
plavecký výcvik, na který se velmi těšily. Mají před sebou celkem deset
lekcí, takže si vody a plavání užijí dosyta. Na začátku října se konaly
také volby do parlamentu, které se dětí až tolik netýkaly, ale přesto
jsme se staršími žáky navštívili obecní úřad a využili jsme ochoty paní
Drastichové, která dětem ukázala, jak to vypadá ve volební místnosti.
Děti si prohlédly volební lístky, viděly, jak vypadá volební urna, nebo se

dověděly, že voliči musí mít
platný občanský průkaz. Jen
jedna věc některým dětem
vrtala hlavou. Proč ve volební
místnosti mají přenosku pro
kočky? Z přenosky pro kočky
se nakonec vyklubala přenosná
volební urna pro voliče, kteří
se nemohou dostavit k volbám
do volební místnosti. A tak
díky této úsměvné záměně děti
zjistily, jak to vlastně funguje,
pokud
nemůžete
přijít
k volbám,
například
ze
zdravotních důvodů.
Hned
další týden se žáci 1.-4.
ročníku zúčastnili preventivního programu „Nebezpečí šikany“, během
kterého se formou besedy dověděly, co by měly dělat pro to, aby jejich
třída fungovala jako kolektiv. Děti zmiňovaly, co se jim ve škole a ve
třídě líbí, nebo nelíbí, na co se do školy těší a kolik mají ve škole
kamarádů. Pokusily se přijít na to, co je šikana a jak by případné
šikanování řešily ony samy. Poslední část besedy byla věnována sociálním
sítím a kyberšikaně, kde byly děti nejvíce zaskočeny informací, že v ČR

je používání těchto sítí povoleno zákonem až od 15 let. Na závěr mého
příspěvku chci zmínit, že se naše škola zapojila do celoroční sběrové
akce „Zelený strom“. Jedná se o sběr starého papíru (noviny, časopisy,
letáky, karton apod.). Jednotlivé vývozy nasbíraného papíru se načítají
škole do soutěže. Každý vývoz bude zvážen a škole proplacen podle
aktuálních výkupních cen. Získané finanční prostředky pak využijeme
v prospěch dětí (výlet, proplacení autobusu nebo odměny v soutěžích).
Na konci akce budou vyhodnoceny nejlepší školy, jak v absolutním
množství nasbíraného papíru, tak v průměru na žáka (vhodné pro malé
školy). Vítězům pak budou vyplaceny finanční odměny v hotovosti.
Proto bych vás všechny chtěla poprosit, pokud budete mít doma starý
přebytečný papír, který by skončil v kontejneru, přineste ho raději k
nám do školy. Podpoříte naši školu a naše děti. Děkujeme

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, učitelka

Konec školního roku 2020/2021 byl ve znamení stěhování mateřské
školy do školy základní, která nám po dobu rekonstrukce poskytla azyl.
Bohužel ani po prázdninách v době, kdy píši tento příspěvek, není
mateřská škola opravena a my jsme tedy zahájili provoz opět v
prostorách
základní
školy.
Samozřejmě jsme s kolegyněmi
rády, že máme s dětmi kde pracovat,
ale jak se říká: „doma je doma“,
proto netrpělivě čekáme na zprávu,
že je školka opravena a můžeme
zahájit úklid a následné stěhování
„do svého“. Věříme, že to bude co
nejdřív! Vzhledem k nevelkým
prostorám v ZŠ, se snažíme trávit s
dětmi
více
času
venku
na
procházkách
nebo
na
hřišti.
Nezahálíme ale ani při práci! Třída
Žabiček přivítala v září nové děti,
proto jejich první dny byly ve

znamení poznávání kamarádů a prostor základní školy, zapamatování si
své značky a dalších praktických věcí. V třídě Myšek máme letos pouze
předškoláky, o to je práce intenzivnější, aby byly děti do školy dobře
připraveny. Od října začala také většina nejstarších dětí jezdit na kurz
plavání do Bílovce, kde se seznámí se základy plavání a zábavnou formou
se naučí, jak se bezpečně chovat ve vodě. V průběhu října nás čeká také
divadélko, které za námi přijede do základní školy, a děti budou jistě
rády za zpestření každodenních činností. Budeme se těšit na
Houbařskou pohádku.
Závěrem bych se ráda vrátila k rekonstrukci mateřské školy a ráda
bych skončila nějak optimisticky, protože člověk přeci nemá nikdy
ztrácet naději, i když aktuální dny nejsou zrovna růžové. Není to
jednoduchá situace pro děti, rodiče ani pro nás učitelky, školnice nebo
kuchařky. Mám ale pocit, že právě děti to berou nejlíp ze všech,
přizpůsobily se aktuálnímu stavu rychle a snad to berou jen jako
přechodné dobrodružství. Věřím, že brzy uslyšíme dlouho očekávanou
větu, že je rekonstrukce zdárně u konce a čeká nás úklid a následné
stěhování. Držte nám palce!

Sportovní okénko

/ Eva Hurníková, předsedkyně SK

Milí spoluobčané, v době kdy píši tyto řádky, zbývá do konce podzimní
části sezóny 2021/2022 ještě pár zápasů. Rozpis zápasů a výsledky dětí
a mužů jsou průběžně doplňovány na našich webových stránkách www.skvelke-albrechtice.webnode.cz. Letos je zájem o fotbal veliký, hlavně ze

strany dětí. A to nás moc těší. Po dlouhé době jsme mohli vytvořit tři
družstva dětí (žáci, mladší žáci, přípravka) z nichž žáky a mladší žáky
jsme přihlásili do okresní soutěže. Přípravka spolu s mladšími žáky se
zapojila do turnaje Liga malých mistrů 3+0 triangl ml. přípravky 4+1. Děti
jsou velmi šikovné a za tuto sezónu jdou vidět velké pokroky.
V areálu hřiště začaly od 6. října přípravy pro stavbu multifunkčního
hřiště, které je spolufinancováno z dotace MMR. Obec Velké
Albrechtice náš spolek letos mimořádně podpořila a za to ji patří velké

díky. Činnost SK Velké Albrechtice byla spolufinancována nejen
z rozpočtu obce, ale i z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Moravskoslezského kraje, Národní sportovní organizace a
České unie sportu.
Pro fotbalové děti a jejich rodiče připravujeme ukončení fotbalové
sezóny 2021, které se bude konat 27. 11. 2021 v sále na hřišti.
Občerstvení k prodeji a program pro děti bude zajištěn.
Realizační tým SK Velké Albrechtice Vám přeje krásné a pohodové
Vánoce a do nového roku především zdraví a optimismus.

Hledáme trenéry mládeže
Fotbalový klub SK Velké Albrechtice aktuálně hledá nové
posily do svého trenérského týmu! Jedná se o trenéry k
mládežnickým týmům pro Fotbalový klub! Neváhejte nás kontaktovat a
pokusit se vychovat nejen pro Velké Albrechtice, ale celý český fotbal
nové talenty! Chcete se stát součástí tradičního fotbalového klubu?
Máte kladný vztah k dětem a sportu? Pak hledáme právě vás!
Ideálně hledáme trenéry s licencí. Pokud nejste držitelem požadované
licence, klub zajistí patřičné dovzdělání. V případě zájmu a jakýchkoliv
dotazů se neváhejte obrátit na e-mail: skvelkealbrechtice@tiscali.cz
nebo evahurnikova@seznam.cz tel: 723384149.

Klub „Zdravíčko“

/ Marie Kozelská, předsedkyně spolku

Milí spoluobčané, dne 2. 10. jsme se po dlouhé době sešli na
výroční členské schůzi, spojené s 2. ročníkem „ přátelského
posezení s hudbou a tancem". Opět nám hrála skupina
"Vakuum", která nás svými písněmi postupně zvedla ze židlí, taneční
parket se zaplnil, všichni jsme si společně zatančili a zazpívali. Vládla
skvělá nálada a v pozdějších večerních hodinách jsme se rozcházeli
domů. Tímto bych chtěla moc poděkovat členkám výboru za skvěle
připravenou akci.
A protože je to poslední číslo Hlasu obce do konce roku, chci Vám
všem spoluobčanům popřát krásné, pohodové a ničím nerušené svátky
vánoční a do dalšího roku hlavně pevné zdraví.
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V měsíci prosinci oslaví
životní jubileum
Drastich Petr
Kučerka Martin
Kollár Dalibor
Horáková Martina
Kűhnel Petr
Kolarovská Elena
Kanková Alena
Čanecká Hana
Kóšová Marie
Vejrostková Miroslava
Rulíček František
Malenová Vlasta
Schaumannová Ulla
Štěpánková Božena

50
50
50
50
50
55
55
65
70
75
76
78
78
88

Noví občánci: Sára Pražáková, Viktorie Široká, Ján Kubesa
Opustila nás: paní Hana Nosalová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zesnulým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Eliška Dostálová

Milí kamarádi, podzim pomaličku končí a blíží se k nám nejkrásnější
svátky, které máme všichni rádi. Můžeme se také těšit na zimní
radovánky, jako je např. stavění sněhuláků, iglú, koulovačka nebo
sáňkování z kopců po celé dny. Tak co, na co se nejvíce těšíš ty? A víš,
o které svátky se jedná? Odpověď je v tajence*.
Zimní radovánky
Roztrhla se peřina, sněžit venku začíná.
V zimě mrzne, padá sníh, hrajeme si v závějích.
Na krku nás hřeje šála, tu nám máma zavázala.
Navlečeme rukavice, fouká sněžná fujavice.
*tajenka...

1. Noční pták
2. Mládě slepice
3. Noční létající živočich (podobá se myši)
4. Zvíře, z jehož srsti se dělají vlněné svetry
5. Co nám přes den svítí na obloze?
6. Symbol lásky (začíná na S)

Na slovíčko...

/ Marie Dlabalová

Známe ji jako učitelku, později
ředitelku místní základní a
mateřské školy. Také jako
předsedkyni kulturní komise, v
níž kromě jiné vítá nové občánky,
přeje jubilantům. O volném čase
se s ní ale bavit nemůžete, byť
jako důchodkyně by na to volno a
nicnedělání měla právo. I já jsem
měla problém se s tímto
rozhovorem vměstnat do jejího
nabitého programu. K nedostatku
času přibyly ještě problémy s
počítači… no ale jak už to tak
bývá, vše dobře dopadlo a rozhovor je na světě pro čtenáře Hlasu obce.
Dovolte, abych představila Karlu Sekaninovou (68), která způsobem
sobě vlastním řadu let napomáhá v oblasti mezilidských vztahů občanům
naší obce. A to bez rozdílu věku.
Jaké bylo vaše dětství? Myslíte, že vás předurčilo pro budoucí
povolání?
Určitě ano. Narodila jsem se v Bílovci Anně a Stanislavovi, o čtyři
roky později přišla na svět sestra Jana. Naše dětství bylo hezké, pestré,
motivující. K rodičům jsme se chovaly s přirozenou úctou, ti bývali pro
nás těmi nejlepšími kamarády s porozuměním pro všechno. Jezdívali
jsme často na návštěvy k příbuzným, na výlety, chodili na dlouhé
procházky do přírody, do lesa na houby. Otec, povoláním konstruktér,
byl v Bílovci známým kapelníkem, hrál na housle, harmoniku, trubku,
klavír, zpíval, s vášní opravoval starší auta. Matka, úřednice, velmi
šikovná v ručních pracích, ráda šila, pletla, háčkovala, vyšívala. Společně
nás vedli především k pracovitosti, skromnosti, pravdomluvnosti,
spravedlivosti, zdvořilosti, k lásce k lidem, historii a lidovým tradicím.
Vzdělání jsem započala v Bílovci základní školou, pokračovala na

Gymnáziu Mikuláše Koperníka, kde mne bavily především jazyky
francouzština, němčina, ruština, latina. Po maturitě následovalo studium
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, obor učitelství pro 1. - 5.
ročník s výtvarnou výchovou. Po ukončení fakulty jsem rok učila v
Bravanticích, pak nějaký čas zastupovala ve Fulneku a zbytek profesního
života jsem už zůstala věrná Velkým Albrechticím. Tato obec se stala
mým domovem v listopadu 1981, to už jsem zde tři roky učila. Začátky
jednoduché nebyly, ale zvládlo se úplně všechno. Postupně jsem se
seznámila se sousedy, našla nové přátele.
Stalo se vaše povolání zároveň i vaším koníčkem?
Toto zajímavé povolání plné nápadů a inspirace se pro mne opravdu
stalo postupně posláním i koníčkem. Odmala jsem o prázdninách
pomáhala tetě, ředitelce mateřské školky, a titěrná práce s malými
dětmi mne ovlivnila natolik, že jsem si jiné povolání nedokázala snad ani
představit. Další zkušenosti jsem získávala na praxi a táborech jako
vedoucí.
Co bylo pro vás nejtěžší?
Zřejmě úplně první hodina, kdy jsem se musela postavit před třídu
plnou zvědavých a zvídavých hlaviček očekávajících, co bude následovat
a všímajících si i nejmenšího detailu na nové třídní učitelce. Později jsem
si na ty nové hlavičky a zvídavé pohledy zvykla a byla to hračka.
A poslání pedagoga podle vás?
Pedagog by měl nejen naučit, jak se říká, číst, psát, počítat,
vychovávat ke zdvořilosti a návykům. Dle mého názoru by měl být do
určité míry kamarádem, nahrazujícím po celé dopoledne rodiče. Také
trošku hercem, improvizátorem. Měl by děti motivovat k učení, aby je
nadchlo, inspirovat k nápaditým činnostem, podporovat fantazii. Být
psychologem, chápat děti v mnoha směrech, vžít se do jejich citlivé
dušičky, porozumět jim, podat pomocnou ruku, když je potřeba. Vnímat
je jako originální osobnosti, měl by spravedlivě hodnotit, umět pochválit,
na rovinu jednat, považovat dítě za rovnocenného, i když malého,
partnera. Děti pro nás dospěláky znamenají víc než si myslíme. Omlazují
nás, obohacují nápady a nabíjejí neskutečnou energií tak hodně, že
zapomeneme na vlastní starosti, problémy, smutky. Nesmíme však ani v

nejmenším nic pokazit, špatné vzpomínky zanechají kolikrát v duši ranku
někdy až do dospělosti. Každý se rodí dobrý a záleží na nás a okolí, jak
se bude dále vyvíjet. Kdysi dávno veliký J. A. Komenský prohlásil, cituji:
„Dítě je klenotem dražším nad zlato a křehčím než sklo. Velice snadno
se mu může ublížit a škoda je pak nesmírná.“
A ublížila jste někdy?
Myslím, že ne. Ve Velkých Albrechticích jsem učila celkem třicet osm
let, z toho devatenáct let byla ředitelkou. Všechny své žáky jsem měla
stejně ráda, hodné zdvořilé holčičky i ty rarášky zlobivější, chlapečky.
Snažila jsem se k nim přistupovat vždy spravedlivě. Samozřejmě, že to
musí posoudit děti a rodiče, určitě ne já. Měla jsem asi veliké štěstí, že
jsem se žáky a rodiči nikdy nepřišla do konfliktu, drobnosti se řešily
vždy krátkou domluvou. Bývalí žáci se dodnes hlásí, zdraví, povídají si o
tom, co všechno v životě dokázali, kterému studiu se věnují, případně že
se stali rodiči, postavili dům, hezky žijí. Dělá mi radost, že na
albrechtickou mateřskou a základní školu a na paní učitelky rádi a v
dobrém vzpomínají, někteří se i po letech zastaví a jsou mile překvapeni,
jak se obě budovy změnily k lepšímu.
A další funkce a práce pro obec?
Přes dvacet let jsem vykonávala hospodářku SDH Velké Albrechtice,
pracovala ve výboru Svazu žen. Čtyři volební období od roku 1991 do
roku 2006 jsem vykonávala zastupitelku a radní, nějaký čas vedla
Kroniku obce, delší dobu Kroniku občánků, dodnes Kroniku seniorů. V
komisi kulturní, sociální a školské pracuji třicet let, nyní jsem i v bytové
komisi a ve školské radě, od voleb v roce 2018 pak znovu zastupitelkou.
Jak vaši činnost a vůbec život ovlivnil tzv. koronavirus?
Osobně mne nijak zvláště neovlivnil. Ráda pobývám doma, venku, u
sousedů a přátel, ráda čtu knihy, kreslím náčrty, maluji na plátno,
poslouchám klasickou i moderní hudbu, sleduji dokumentární, historické,
psychologické, někdy i romantické filmy a komedie. Mrzí mne jen, že tak
často jako dřív nevidím své vnučky, a že taky nevychází akce, které jsme
si s naší bezva partičkou děvčat v komisi naplánovaly. Věřím však v lepší
časy a lepší příští rok, kdy něco konečně zrealizujeme. Jsem ráda, že se
nám podařilo vítání nových občánků před měsícem uskutečnit, setkání s

jubilanty se snad také zvládne. Rovněž jsme s turisty navštívili Pustevny
a Rožnov pod Radhoštěm.
Pojďme se teď zastavit více u vítání nových občánků a setkání s
jubilanty. Co pro vás tyto akce znamenají?
Někdy mám trému a až slzy na krajíčku, když vidím milé, usměvavé a
šťastné bývalé žáky a žačky s malým miminkem v náručí a přitom si
uvědomím, jak ten čas rychle letí. Vážím si, že jsem byla aspoň na chvíli
jejich součástí. Setkání s jubilanty mám moc ráda. Zaposlouchávám se
do vzpomínek starších lidí, kteří hodně pamatují, prožili krásné i horší
časy a přitom neztrácejí úsměv na tváři a dobrou náladu. Díky nim
poznávám kus albrechtické historie a pestré zážitky z mládí, seznamuji
se s lidmi, které jsem dříve neznala. Těší mne, že většina z nich se dožívá
opravdu vysokého věku, že jsou docela zdraví, čiperní a aktivní.
A plány vaší komise? Co připravujete?
Do komunálních voleb, které budou příští rok na podzim, bychom
chtěly s členkami komise zvládnout Lodičky na Kulově rybníce,
Bramborakiádu, také Vítání občánků, Setkání s jubilanty, nějakou tu
show pro děti, snad koncert, kino...
Blíží se konec roku, smím se zeptat na vaše přání?
Mám toho na srdci hodně, co bych všem lidem dobré vůle popřála.
Hlavně nejdůležitější - pevné zdravíčko a hezké vztahy v rodině, splnění
přání a snů, hodně štěstí, klidu, prima nálady a spokojenosti v osobním a
profesním životě. Prostě vše jen to nejlepší malým i dospělým lidičkám,
ať se vám všem daří a hezky ve Velkých Albrechticích žije!

Myslivecké sdružení Jamník

/ Čestmír Klein, předseda

S měsícem listopadem přichází celý poslední podzimní měsíc. Dny se
krátí, ubývá intenzity slunečního svitu, teploty se postupně snižují, až
místy klesnou i pod bod mrazu. Listopad bývá i měsícem plískanic. Pro
většinu dřevin končí vegetační období, příroda se připravuje na zimní
měsíce odpočinku a spánku. Do teplých krajin odlétlo veškeré naše
ptactvo. Jaký kompas vede tyto tvorečky tisíce kilometrů na zimoviště
někde v Africe a pak zase zpět. Také zvířata přezimující v našich
zeměpisných šířkách se připravují na zimní období. Srnčí zvěř se

intenzivně paství na místech s ještě vydatnější vegetací, spadlými plody
a semeny, které ji tvorbou tukových zásob usnadňují překonat zimní
období. Také mění svou srst z letní červené na zimní hustou šedohnědé
barvy, aby lépe tato zvěř splynula s okolím, když tráví dny zalehlá
v otevřených polích. Touto změnou prochází i náš věrný obyvatel
otevřených polí zajíc. Ten však barvu srsti nemění. I naše nejznámější
šelma liška obecná mění z letního řídkého kožíšku na zimní hustý huňatý
kožich, aby lépe čelila zimní nepohodě. Jedna stará myslivecká moudrost
říká, že když dozrají plody šípků, je již liščí kožich správně hustý a liška
se může lovit pro kvalitní kožešinu. Toto pravidlo platilo pro doby dávno
minulé, kdy zimní liščí kožešina byla vyhledávána a patřičně ceněna.
Podzim je také ve znamení honů na drobnou zvěř. Máme naplánovány tři
hony. Lovit se bude jen bažantí kohout a zákonem povolená zvěř škodící
(liška, straka, kuna). Až dostanete toto vydání Hlasu obce do svých
poštovních schránek, budou nejkrásnější svátky roku již za dveřmi. A
proto bych Vám chtěl popřát krásné prožití letošních Vánoc a úspěšné
vykročení do Nového roku.

Kulturní komise obce /Karla Sekaninová, předsedkyně
Milí spoluobčané, protože tento Hlas obce je zřejmě již posledním v
roce 2021, rádi bychom vám všem popřáli do nadcházejícího roku 2022
vše jen to nejlepší, hodně společných zážitků s těmi, kteří jsou vám
blízcí, na prvním místě však pevné zdraví a hromadu štěstí, klidu, osobní
pohody a spokojenosti!

Pozvánka

Vážení jubilanti, přijměte srdečné pozvání na
„Setkání jubilantů roku 2021“, které se tentokrát
koná ve společenském sále na hřišti SK Velké
Albrechtice v sobotu dne 13. listopadu 2021 v 15 hodin. Na příjemné
popovídání u tradičního oblíbeného pohoštění se po delší přestávce těší
pan starosta a členky kulturní komise.
„Život se skládá z drobných štěstíček – i náhodného odpoledního setkání
s milým člověkem, s nímž si můžeš a taky chceš vyprávět až do večera.“
Jan Werich

Historie z naší obce/

Čestmír Klein

Každý, kdo jde na místní hřbitov, nepřehlédne památník, který je
věnován padlým mužům této obce v 1. sv. válce. Protože obec byla do
roku 1945 německá, je i nápis na tomto pomníku v němčině. Uprostřed
památníku je nápis „ DEN OPFERN DES WELTKRIEGES 1914-1918 IN
DANKBARER ERINNERUNG DIE GEMEINDE GROSS OLBERSDORF
ERRICHTET IM MAY 1923“ v překladu Obětem světové války 1914-1918
s vděčnou vzpomínkou obec Velké Albrechtice zřízeno v květnu 1923.
Na pomníku jsou napsána jména padlých a pohřešovaných. Tento pomník
byl slavnostně předán do obecní péče 20. 5. 1923. Je nutno dodat, že
veškeré finanční náklady byly zajištěny obsáhlou finanční sbírkou
občanů. Umělecké zpracování provedl akademický sochař Engelbert
Kaps ze Saubsdorfu. Spolupracoval také tehdejší stavitel Karel Heker.
Je to veliké umělecké dílo a řadí se v naší oblasti Kravařska k jedním
z nejkrásnějším pomníkům padlým vůbec. V Bíloveckém okrese to byl
první pomník padlých, který byl postaven. Jeho hmotnost je 5.500 kg a
cena pořízení v tehdejší době byla 30 000 Kč.

Kynologický klub /Alena Kanková
Začátkem prázdnin jsme, jako každý rok, přesunuli výcvikové hodiny
z víkendových dopolední na úterní podvečery a to z důvodu většinou
vysokých dopoledních letních teplot. Výcvikových prázdninových hodin
se průběžně účastnila hrstka členů či čekatelů, ale našlo si nás opět
několik nových zájemců. Byli jsme požádáni o předvedení výcviku na
příměstském táboře v DDM v Bílovci a tak se tam 16. 7. 2021 několik
našich členů vypravilo. Tento tábor byl tématicky zaměřen na zvířátka
a děti se dozvěděly, co je to vlastně cvičák, co vše se tam psovod a pes
mohou naučit, jak pejsky motivovat a něco o účastnících se psech
samotných. Poté dvojice předvedly, jak takový trénink může vypadat a
jakými speciálními kousky se mohou psí sportovci pochlubit. Dvě border
kolie, americký stafordšírský teriér a německý ovčák si získali potlesk
publika jak svými dovednostmi, tak souhrou s psovody. A nakonec
nechyběla volná chvilka k mazlení a hře, kterou si užily jak děti, tak

pejsci. Další plánovaná akce, kterou máme zdárně za sebou, byla
společná procházka po okolí, která proběhla 4. 9. 2021. Tentokrát trasa
vedla od bíloveckého nádraží přes Hublesku na Bílov a zpět do Velkých
Albrechtic a zúčastnilo se jí 12 členů s 10 ti psy a několik přátel spolku.
Počasí bylo krásné, procházku jsme si užili určitě všichni, několik
tematických zastavení na trase, po psech jsme nic nechtěli, snad jen aby
na sebe byli milí. Zklamalo nás akorát Sportovní centrum v Bílově, kam
jsme kolem poledne dorazili řádně vyhládlí a měli jsme v plánu poobědvat
zde před sestupem do VA. Chystali tam jídlo pro soukromou akci a na
nás nezbyla kuchařská kapacita. Tak jsme se akorát napojili a s řádným
kručením v bříšcích vyrazili na zbytek trasy. Sestup do Velkých
Albrechtic nebyl jen tak nahodilý, byli jsme totiž požádáni firmou Lucco
o předvedení výcviku psů na veřejné akci Dne otevřených dveří. Toho se
zhostilo 9 našich členů se svými psy a paleta ras byla opravdu pestrá,
každý byl jiný. Přítomní návštěvníci (a bylo jich opravdu hojně) tak mohli
vidět, že základní poslušnost hravě zvládne každé plemeno. I přes cca
10 km v nohou a poměrně vedro jsme společně ukázali klasický pořadový
výcvik a někteří pak své zajímavé kousky, které se na cvičáku neučí.
Děkujeme členům, kteří obětovali sobotu Spolkovým aktivitám na úkor
svých rodin a dalších svých zájmů a speciální dík také patří členovi
Renému Poduškovi, který se k nám sice přidal až v polovině trasy, ale
bravurně se zhostil role moderátora při předváděčce v Luccu a
s přehledem komentoval všechny naše cviky.
Je sobota ráno 25. 9. 2021, nejvýznamnější akce našeho spolkového
roku Klubový přebor. Není to sice stále ještě tradiční jarní termín, ale
jsme rádi, že nám Covid dovolil. Pomalu se schází borci dnešního klání
rozděleni dle schopností a znalostí do tří soutěžních kategorií dle lehce
upraveného Národního zkušebního řádu: ZZO special pro štěňata a úplné
začátečníky (7 závodníků), ZM special pro lehce pokročilé (7 závodníků)
a ZZO1 special pro mazáky a psy se složenou zkouškou (8 závodníků).
Připraveny jsou hodnotné ceny pro vítěze a účastnické tašky pro
každého závodníka. Děkujeme za sponzoring MVDr. Dvořákovi a firmě
Sedupa. Ředitelem celého závodu se ujal samotný spolkový předseda
Honza s manželkou, občerstvení z grilu a poháry zajistil výcvikář Standa
s manželkou, delegovanou rozhodčí byla milá a spravedlivá Veronika

Staniová. Vážíme si toho, že se Závodu zúčastnili jak pravidelní členové,
tak týmy, kteří přišli jako nováčci zatím jen párkrát, nebo členové, kteří
pravidelně nechodí, ale společné akce svou účastí vždy podpoří.
V začátečnické kategorii zvítězila 4 měsíční naděje Aris Aleny Kankové,
v pokročilých věčně pokročilá Cila Marty Prokopové a v mazácích se
konečně po několika letech předávání si prvenství mezi psy výcvikářů
začalo něco dít. Zaslouženě a za velkého aplausu zvítězil skokan roku Sir
Míši Ščukové.
Budeme doufat, že v příštím roce se vrátíme do starých kolejí a
tento závod opět uspořádáme v jarním období a minimálně v podobném
hojném počtu účastníků.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' - hortenzie latnatá
Vanille Fraise se okamžitě od svého uvedení na trh stala obrovskou
senzací. Snoubí v sobě všechny dobré vlastnosti předchozích
odrůd latnatých hortenzií a nabízí tak dechberoucí podívanou. Její
květenství jsou obrovská. Mohou být až 30 cm dlouhá a téměř 20 cm
široká. Tvar není přísně kuželovitý ale nadýchaný jako cukrová vata,
které se začne později v létě podobat i barvou. Jednotlivé květy
vykvétají na začátku léta čistě bílou barvou, které se odspodu postupně
mění na jemně růžovou až sytě malinovou od srpna do konce září. Květy
vydrží velmi dlouho na rostlině. Dalším znakem, který podtrhuje její
krásu, jsou sytě vínově
červené, pevné
stonky, které se ani za
deště
nekácí
a
spolehlivě
drží
obrovskou
květní
latu. Opadavé
listy jsou sytě zelené,
oválně vejčité. Keř je
dobré na jaře před
rašením každoročně

seříznou až o dvě třetiny na pevnou kostru, za což se rostlina odmění
silnými stonky s velkými květy. Kvete vždy na nových výhonech, proto se
nebojte rostliny hluboce sestřihovat. Latnaté hortenzie se nejlépe
pěstují na plném slunci. Nejsou příliš náročné na půdní typ, ale v živné,
dobře propustné půdě budou nádherné. Jakmile zakoření, dobře zvládají
i letní přísušek, ale v rovnoměrně vlhké zemi budou zdravější. Velmi
dobře reaguje na hnojení, nabídne pak vetší květy a mohutnější rostlinu.
Snáší jakoukoli světovou stranu a pH půdy. Mrazuvzdornost byla
vyzkoušená zatím do -29°C, ale předpokládá se, že zvládne ještě
mnohem silnější mráz.

Tipy na výlety do Poodří - nové naučné stezky na Bílovecku
Kulturní centrum Bílovec a město Bílovec srdečně zve všechny milovníky
procházek na nově otevřené naučné stezky v Bílovci. Pokud se Vám
nechce sedět doma a nevadí Vám podzimní počasí, tak neváhejte a
pojďte se vydat za poznáním k nám do Bílovce. Ve čtvrtek 14. října jsme
slavnostně otevřeli dvě naučné stezky. Ta první, s názvem Hubleska, je
určena jak pro pěší, tak pro cykloturisty. Můžete se těšit na šest
naučných tabulí, které vám přiblíží místní přírodní krásy a dají vám také
nahlédnout do historie zdejších lokalit. Celá trasa je dlouhá zhruba 5
km a je možné si zde vychutnat ticho lesa v nově vybudovaném
odpočinkovém místě. Druhá naučná stezka Údolím Jamníku, která začíná
u hráze bílovecké přehrady, je určena jak pro pěší, tak pro běžkaře. Na
trase dlouhé zhruba 5 km na vás čeká celkem sedm zastavení a dvě
relaxační místa pro odpočinek. Obě
trasy naučných stezek jsou fyzicky
nenáročné. Tak neváhejte a zavítejte
k nám, budeme rádi, když se na našich
naučných stezkách dozvíte nové
informace a strávíte čas v krásných
zákoutích podzimní, bílovecké krajiny.
Připravilo KC Bílovec www.kcbilovec.cz.
Další tipy na výlety v turistické oblasti
Poodří
–
Moravské
Kravařsko
naleznete na ww.poodri.com

Udržujme čistotu a pořádek v naší obci… podruhé
Vážení spoluobčané, přesto, že je již půl roku přistaven další kontejner
na textil u parkoviště firmy Lucco, stává se, že v případě naplněného
kontejneru u pošty, váš textilní odpad položíte jen tak vedle něj. Někdy
v plastovém pytli, někdy v papírové krabici. Několikrát vše zmokne a díky
nenechavcům, kteří se v těchto věcech přehrabují, se z vašeho dobrého
úmyslu předat oblečení dál potřebným, stane kopa špinavého plesnivého
odpadu, který stejně firma nevezme. V tomto případě jste jej nesli
zbytečně, a je jedno, zda tento
znehodnocený
textil
vyhodí
zaměstnanci obce, nebo vy přímo do
svých popelnic. Pokuste se prosím, najít
nějaký způsob, například zjistit při
procházce, při cestě do obchodu, do
práce nebo na poštu, jak na tom
kontejner s mírou naplnění je, a až poté
textil přineste. Nebo zkuste využít
kontejner u firmy Lucco, který zatím
bývá méně zaplněn. Děkujeme. Záleží
nám na tom, aby byla naše obec čistá!

Kalendář akcí
Datum
6. listopadu
13. listopadu
27. listopadu
13. prosince

Akce
Výsadba ovocného sadu
KK/ Setkání jubilantů
SK/ Ukončení fotbalové sezóny pro rodiče a děti
Zasedání Zastupitelstva obce
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