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Informace z obecního úřadu
Úvodník - Listopad

Východ modrého měsíce nad letištěm - konec října 2020

Máme tady znovu podzim v plné síle, bohužel
místo obvyklých podzimních akcí a přípravou
na blížící se vánoční období musíme opět
řešit neobvyklé situace spojené s vyhlášeným
nouzovým stavem. Opět jsme museli omezit
úřední hodiny úřadu i pošty, zavřít centrum
volného času, knihovnu a zrušit všechny
kulturní a společenské činnosti. Bohužel
v těchto souvislostech lze předpokládat, že
obvyklé vánoční akce, jako vánoční výstavy,

adventní koncert a rozsvícení vánočního
stromečku se budou muset zrušit nebo
uskutečnit velmi omezeně. Je těžké něco
plánovat a organizovat, když nevíme, jaká
bude situace za 14 dnů nebo za měsíc.
Budeme vás informovat hlášením v rozhlase a
na webových stránkách obce. Doufám, že
všichni toto obtížné období zvládneme ve
zdraví a bez větších komplikací.
Ing. Eva Tripská, starostka

Srážková voda
Letošní rok nám kromě koronavirové
epidemie přinesl i nezvyklé velké množství
dešťových srážek než minulé roky, které
bohužel způsobovaly komplikace jak u vás
občanů, tak na obecním majetku. Obec
s pomoci místního sboru dobrovolných
hasičů musela řešit havarijní situaci
s nadměrným nátokem odpadní vody na
čistírně odpadních vod, poruchu dešťové
kanalizace u kulturního domu, na kolonii,
museli jsme čerpat vodu ze sklepa KD i v MŠ. situace i ve svých rodinných domech. V říjnu,
Vím, že mnozí z vás řešili obdobné havarijní kdy byla situace nejhorší, došlo k přetečení
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hrázi rybníků a zaplavení zahrad a sklepů na
dolním konci obce. Bohužel všechny tyto
situace mají většinou komplikovaná řešení,
která nejdou zrealizovat okamžitě, ale musí se
na nich pracovat průběžně.
Chtěla bych tímto způsobem ještě jednou
poděkovat místním hasičům za jejich pomoc
při řešení těchto krizových situaci. Tímto se
potvrzuje, že existence sboru dobrovolných
hasičů i v tak malé obci jako je naše má svůj
smyl a opodstatnění.
Ing. Eva Tripská, starostka

Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Výsledky hlasování pro volební strany ve volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
konané ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Albrechtičky:

Sběrný dvůr
V měsíci říjnu došlo k ukončení výstavby
sběrného dvora, nyní se čeká na kolaudaci a
pak už by měl sběrný dvůr plně sloužit vám
občanům. Podzimní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu rma OZO Ostrava
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a.s. zrušila, takže vás žádám o trpělivost
s odvozem odpadů, které jste doma měli
nachystaný až do doby, kdy bude sběrný dvůr
v obci v provozu.
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Mateřská škola - v době Covid-19
KORONAVIR - v poslední
době
snad
nejvíce
skloňované slovo. Ovlivnil
a ovlivňuje naše životy víc,
než bychom si přáli a byli
schopni
si
připustit.
Nemalou měrou zasáhl
také do chodu naší mateřské školy - do života
dětí, jejich rodičů i všech zaměstnanců. Tak
jak postupně přibývá u nás v republice
nakažených koronavirem a zpřísňují se
hygienická a bezpečnostní opatření vlády,
snažíme se zachovat chod obou oddělení
mateřské školy v běžném režimu.
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Přestože se mílovými kroky blížíme k
sychravým dnům, snažíme se co nejvíce
využívat v průběhu dne pobyt venku, nejlépe
na zahradě, kterou máme oproti jiným
školkám velmi dobře vybavenou a útulnou. S
příchodem podzimních měsíců, na které se
děti moc těšily, jsme měli naplánováno
spoustu akcí, zejména pro nejstarší děti, ve
spolupráci se základní školou. Všechny děti
přišly o spoustu kulturních zážitků v podobě
divadelních představení, naplánovaného
setkání s kynologem a praktickou ukázkou
výcviku psů, návštěvou Jarošova statku ve
Studénce. Menší oddělení "Soviček" se po
úvodních adaptačních měsících, velmi dobře
zvykly na režim a pravidla. Ve školce,
zvládáme samostatnou sebeobsluhu, obsluhu
u jídla, úklidu stolů po jídle, pravidelné mytí
rukou, pohyb v novém prostředí školky a
orientaci v budově. Letošní malé oddělení
dětí je velmi soudržné a navzájem přátelské.
Děti pomáhají nově příchozím dětem, je vidět
pozoruhodný rozvoj v sociálních vztazích. Při
neshodách se dokáží domluvit a v klidu řešit
situaci. Nejen v menším oddělení klademe
důraz na pohodu, jsme velmi spokojeni, když
dítě přichází do školky s úsměvem a rádo.
Rozvíjíme i oblasti matematických představ,
zahrnujeme
hravé
metody
"Hejného
matematiky", kde se velmi se osvědčil tzv.
autobus, do kterého nastupují a vystupují
cestující a děti přirozeně sčítají a odečítají.
Důležitá je oblast grafomotoriky - uvolňování
zápěstí, předloktí i celé paže pro budoucí
psaní ve škole, fonematického sluchu,
logopedické hrátky, souvislé vyjadřování a
rozvoj představivosti dětí v oblasti
výtvarného vyjádření.
Malé děti si zvykly na kytaru, která je
doprovází všude po školce a v případě
hezkého počasí i v altánku, překvapivě se jim
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líbí písně modernější a náročnější na text,
chápou nadhled, vtip v písních - Tři čuníci,
Daleko na severu je Grónská zem, Tři citrónky.
Předškolní oddělení se pečlivě každodenně
chystá na vstup do školy, převažují oblasti
matematické, rozvoj souvislého vyjadřování,
rozvíjení poznání zaměřené na významné
události, kultury v obci, správnou výslovnost,
jemnou motoriku při práci s nůžkami a
drobném výtvarném tvoření.
Děti z velkého i malého oddělení se velmi
těšily na tzv. "Dýňování", rodiče nám pomohli
dovézt do obou oddělení obrovské dýně a

nastala pro děti zábava i práce ve formě
dlabání dýní. Konečnými výtvory jsme
vyzdobili vstup do mateřské školy, aby se jimi
mohly děti pochlubit.
V měsíci listopadu se již budeme seznamovat
se zimními písněmi, koledami a snad se nám
podaří je i zazpívat rodičům a prarodičům.
Všichni se už těšíme, až nastane běžná doba
bez koronaviru a budeme se moci všichni
navštěvovat, předvést své výrobky a zazpívat
si s vámi.
Marcela Škarupová

Základní škola
Září uteklo jako voda a
přišel říjen. Asi nejkrásnější
podzimní měsíc. Příroda
okouzluje záplavou barev
a podzimní sluníčko láká
ven. Školáci měli na tento
měsíc
naplánovanou
projektovou výuku, zaměřenou právě na
podzim v přírodě. Projekt zahrnoval spoustu
různých akcí, nejen samotnou tematickou
výuku, ale také besedy a různá podzimní
tvoření včetně oblíbeného „dýňování“ a
Halloweenu. Snad nejvíce jsme se všichni
těšili na školu v přírodě, kterou jsme letos
měli prožít v krásné krajině Oderských vrchů
pod přehradou Kružberk.
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Bohužel se stalo přesně to, čeho jsme se
obávali snad nejvíce. Škola musela být
uzavřena a my jsme přešli na distanční výuku.
A tak jsme z plánovaných akcí stihli pouze
malou část. Jednou z akcí, která se
uskutečnila, byla beseda s panem Jakubem,
předsedou mysliveckého sdružení. Seznámil
děti s podzimní přírodou, se zvířaty, která v
lese žijí a v tuto dobu se chystají na zimu, s
činností mysliveckého spolku, s tím, jak
myslivci lesu pomáhají. Děti z MŠ – Žabky a
školáci si mohli na vlastní oči prohlédnout
různé trofeje, vyzkoušet troubení na borlici –
mysliveckou trubku nebo se podívat
dalekohledem. Pro všechny to bylo velmi
přínosné a zajímavé.
K podzimu patří také neodmyslitelně jablíčka.
Jako jednu z podzimních aktivit si děti
vyrobily báječný jablečný koláč, který všem
moc chutnal. Dalším symbolem podzimu je
bezesporu drak. Dnes se většinou draci
kupují, na výběr je z mnoha velikostí, tvarů a
barev. Ale kdo si jednou draka vlastnoručně
vyrobil, ví, jaký je to zážitek. A tak jsme i my
vyráběli draky. Pěkně poctivě, ze svázaných
latěk a na konstrukci napnutého střihového
papíru, vlastnoručně vymalovaného a s ocasy
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zdobenými mašličkami z krepového papíru.
Věřím, že kdybychom měli možnost draky
vyzkoušet, všichni by létali.
Naše aktivity a plány budeme muset
přesunout a doufat, že se uskuteční jindy a
třeba i jinak. V listopadu bychom rádi stihli
„světový den laskavosti“, adventní dílnu a
přípravu na Mikuláše. Uvidíme, co a jak se
podaří. Hlavně neztrácet naději. Prostě si
vzájemně držme pěsti - kvůli zdraví i štěstí.
Výuka v ZŠ probíhá denně, tedy mimo
prázdniny, a je distanční. Žádný počítač
nenahradí mezilidské kontakty, reakce dětí –

jejich soužití, spolupráci či jejich boj. Všichni
se zdokonalujeme a snažíme se co nejlépe
využívat techniku ku prospěchu vzdělání –
učitelé, děti a jejich rodiče. Moc všem děkuji.
Ale upřímně – také se moc těším, až zase
vyrazíme společně do lesa a cestou
probereme násobilku, rostliny, vyjmenovaná
slova i teorii nekonečného sáčku brambůrek.
Přejeme všem dobré a hlavně zdravé dny:
Jana Kranichová a Hana Růžová
Aktuální informace naleznete na webových
stránkách školy.

Informace z obce
Včelařský spolek Poodří
V průběhu měsíce října byl
o ciálně
zapsán
do
spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě
Včelařský spolek Poodří. 30.
září 2020 se sešla desítka
zakládajících členů na ustavující členské
schůzi. Nyní se ke spolku postupně přidávají
další zájemci a spolek dokonce podporují i
včelaři dříve nikde neorganizovaní. To, že na
počátku spolku stálo právě deset lidí,
způsobila současná epidemiologická situace
neumožňující uspořádat schůzi s větším
počtem osob. Kvůli ohrožení covidem-19 se
jednání neúčastnili ani starší včelaři. Vedení
spolku odhaduje, že se konečný počet členů
ustálí kolem 50 osob.
Důvodem založení Včelařského spolku Poodří
byl dlouhodobý nesouhlas členů základní
organizace Českého svazu včelařů Studénka s
činností vrcholového vedení svazu. Podle
mínění včelařů ze Studénky spolkový život
vymizel, anebo se omezil jen na administraci
dotací či léčbu včel. Místní včelaři by rádi
navázali na tradice svých předků a spolkový
život oživili.
Listopad 2020

Jak vyplývá z názvu, spolek se bude věnovat
hlavně sdružování zájemců o chov včel a
včelaření v Poodří a okolí. Dále se chce
podílet na hájení veřejného zájmu v oblasti
ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.
Pokud máte zájem se o spolku něco dozvědět
nebo stát jeho členy navštivte webové
stránky www.vcelaripoodri.cz.
Ing. Miroslav Bureš, jednatel

Med - zlatý zázrak z úlu
Mezi nejznámější a nejdéle používaný včelí
produkt patří med. Lidstvo jej zná a používá
již stovky let. Med byl vždy využíván
převážně jako potravina. Sladíme jím čaj,
pečeme z něj pečivo nebo si trochu jen tak
dáme lžící. Dnes však víme, že med je možné
používat i pro své léčebné účinky.
Jak vzniká med?
Včely, které včelaři označují jako létavky,
sbírají nektar rostlin nebo medovici do tzv.
medného váčku, ve kterém jej přinášejí do
úlu. K naplnění jednoho medného váčku
musí včela navštívit přibližně 1000 květů.
K obsahu medného váčku přidává včela
enzymy produkované vlastními žlázami, které
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startují řadu chemických reakcí. Dochází
především ke štěpení složitých, běžně
nevstřebatelných, cukrů na vstřebatelné
jednoduché cukry.
Po naplnění medného váčku se vrací včela do
úlu, kde jeho obsah předává úlovým včelám.
Úlové včely s nektarem či medovicí dále
pracují, především přidávají další aktivní látky
a odpařují vodu. Po odpaření dostatečného
množství vody včely začínají nyní již med
ukládat do buněk plástů. Po zaplnění buněk
medem dochází k jejich zavíčkování čistým,
panenským voskem. Vzniká tak ideální
prostředí pro skladování medu v úlu. A právě
v této chvíli přichází včelař a med odebere,
nastává medobraní.
Složení medu
Med obsahuje kromě vody (asi 15 až 20
%), jednoduchých cukrů fruktózy a glukózy
(dohromady asi 50 až 70 %) 13
druhů aminokyselin
včetně esenciálních, rostlinné bílkoviny z nektaru rostlin
a živočišné bílkoviny z hltanových žláz včel.
Najdeme v něm množství enzymů důležitých
pro obnovu imunitního systému a vitamínů (především provitamín A, vitamíny
skupiny B, C, D, H, K, P) a minerální látky. Med
rovněž obsahuje stopové prvky, například
vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, síru,
železo, křemík, mangan, baryum, nikl, stříbro,
zinek, wolfram, molybden, chrom, kobalt,
vanad, arzen, stroncium, titan, platinu, jod,
iridium, paladium a další.
V medu najdeme i řadu kyselin – mravenčí,
mléčnou, octovou, citronovou, šťavelovou.
Kromě nich jsou v něm látky působící
antibakteriálně, barviva karoteny, aviny,
chlorofyl, melanin a pylová zrnka. Náš
organismus dovede strávit všechny látky,
které med obsahuje.
Druhy medu
Všechny medy se dělí do dvou základních
kategorií: květové a medovicové. Květové
medy vznikají převážně z nektaru, který včely
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sbírají na květech rostlin. Medovicové medy
tvoří převážně medovice (sladké šťávy
produkované hmyzem), které včely sbírají
především na stromech.
Medovicové medy mají tmavší barvu než
květové. Bývají často označované jako lesní
medy. Krystalizace u nich probíhá pomaleji a
obsahují větší podíl minerálních látek.
Květové medy jsou naproti tomu světlé,
s vyšším obsahem glukózy a začínají rychleji
krystalizovat. Obsahují pylová zrna rostlin, na
kterých včely sbíraly nektar. Květové medy
jsou včelaři děleny podle rostlin, jejichž
nektar ve výsledném medu převažuje.
Můžeme se tak setkat například s medy
lipovými, řepkovými, pohankovými, akátovými nebo slunečnicovými. Nejběžnějším
květovým medem je tzv. poly orní jarní
květový med složený z nektaru květů
ovocných stromů a řepky s přídavkem
nektaru smetánky lékařské. Krystalizace
tohoto medu je velmi rychlá, obvykle v řádu
několika týdnů od medobraní.
Krystalizace medu – přirozená vlastnost!
Krystalizace, neboli tuhnutí medu, je
přirozená vlastnost medu při jeho dozrávání.
Často bývá tento proces označován
nesprávně
jako
cukernatění
medu.
Krystalizovaný med si zachovává všechny
dobré vlastnosti medu a není nijak
znehodnocen. Rychlost krystalizace medu
závisí na množství glukózy, které mají nejvíce
květové medy, proto začínají tuhnout už po
několika týdnech od vytočení. Výjimku tvoří
čistý akátový med, který nekrystalizuje
vůbec. Medovicový med krystalizuje až po
několika měsících. Původní tekutost můžete
medu vrátit mírným zahřátím ve vodní lázni s
teplotou nejvýše 45 °C.
Z květového i medovicového medu lze
vytvořit i tzv. med pastový, který je vytvořen
speci ckou technologií míchání při procesu
krystalizace. Vznikne tak med jemné krémové
konzistence, který se snadno roztírá a
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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výborně se s ním manipuluje.
Jak poznat kvalitní med?
Podle
statistik
Státní
zemědělské
a potravinářské inspekce je med druhou
nejčastěji
falšovanou
potravinou.
Nejčastějším prohřeškem bývá nepovolený
přídavek barviv, sladidel či obsah látky
hydroxymethylfurfural (HMF). HMF je látka,
která vzniká zahříváním a stářím cukrů, je pro
včely jedovatá, vysoké množství svědčí
o přílišném zahřátí medu, nebo o smíchání
více druhů medů.
Jak tedy poznat kvalitní med? První možnosti
je provést jednoduchou kontrolu při vlastním
nákupu. Med není rozhodně řídká tekutina,
pokud je stále v tekutém stavu, měl by po
přetočení vzhůru nohama ve sklenici vytvořit
pomalu stoupající bublinu. Pokud tedy
otočíte sklenicí a med se přelije během
několika málo sekund, tak je to první varovný

signál. Dalším vodítkem je etiketa produktu.
Pokud je na etiketě uvedeno, že “med
pochází z medů EU a ze zemí mimo EU” nebo
něco podobného, takovému produktu se
raději ihned vyhněte a nekupujte jej.
První volbou pro nákup kvalitního medu by
měl být místní včelař! Jen on Vám dokáže
ukázat stanoviště, kde má umístěna svá
včelstva. Můžete si s ním popovídat o včelách
a včelích produktech. Většinou budete
překvapeni, že cesta ke kvalitnímu medu
přímo od včelaře je kratší než do nejbližšího
supermarketu. Pokud nevíte o žádném
včelaři ve svém okolí a rádi byste nějakého
našli, můžete se obrátit na náš spolek, který
vám kontakt rád zprostředkuje. Obracet se
může na e-mail info@vcelaripoodri.cz.
Ing. Miroslav Bureš, jednatel
Včelařský spolek Poodří

Světýlkový NEprůvod- výzva
Spolek S.O.V.A. Albrechtičky vyzývá všechny
spoluobčany, kteří se celý rok těšili na
lampionový průvod, aby: doma vyrobili/
vystavili jakoukoliv lucerničku nebo jiné
svítidlo a po celý víkend 13.-15.11. jej po
setmění, na dobře (z cesty) viditelném místě,
rozsvěcovali.
Věříme, že se podaří rozsvítit většinu místních
předzahrádek či okenních parapetů a vytvořit

tak společně světýlkovou stezku, kterou si
každý může individuálně projít sám.
*Velice nás mrzí, že přísná karanténní
opatření překazily naše plány, ale každá
epidemie jednou skončí a my už se těšíme, až
vás zase budeme moct přivítat na některých
z našich tradičních akcí.
Za členy spolku S.O.V.A. Albrechtičky
Ivana Tomášková

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme

V měsíci "Listopad 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Marie Vyškovská
96 let

I když to není kulaté jubileum je to překrásný věk, který si zaslouží
veřejnou gratulaci s přáním všeho nejlepší a hodně zdravíčka do
dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Říjen 2020" jsme se rozloučili:
s paní Libuši Olbrechtovou
s paní Eliškou Šmitkovou
Listopad 2020
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