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Měsíc opět utekl jako voda a já zase
přemýšlím co napsat na úvod, aby to nebyl
samý pesimismus. A je to čím dál těžší,
protože těch dobrých zpráv nepřibývá spíše
naopak.
Nedávno, když jsem ráno šla do práce, se mně
jedna paní zeptala, jak se mám a jak se nám
na úřadě daří, odpověděla jsem, no musí to jít,
ráno otevřu dveře a řeknu si „vzhůru do boje“.
Tím nemyslím boj s vámi občany ale boj s
touto situaci, která nám každodenně
komplikuje pracovní život. Kdy veškeré
vyřizování všech záležitosti trvá dvakrát déle,
všechno se pořád mění, není jistota, co bude
za týden, měsíc. Proto i nerada prezentují
nějaké plány zastupitelstva, protože než vyjde
informátor, tak už to nemusí platit. Proto se
omlouvám všem, kteří chtějí nějaké informace
a já jim říkám „nevím, nemohu vám slíbit“,
protože opravdu v momentální situaci je
všechno velmi neurčité a „na dlouhý loket“.
Ale jsou i pěkné zážitky například masopustní
průvod organizovaný ZŠ a MŠ Albrechtičky
byl velmi milým zpestřením nynějšího
„bezkulturního“ života. Za to velké dík všem
paním učitelkám a zaměstnancům školy. A
samozřejmě
poděkování
patří
všem
občanům, kteří se do akce zapojili. Návštěva
ve škole a školce mi vždycky zvedne náladu,

když děti nadšeně o překot hlásí, co právě
dělají a chystají. Je hezké vidět, že aspoň ty
děti mají jakž takž normální život. I když ani to
už nemusí od 1. března platit. Taky bylo fajn,
že si děti mohly užít sněhu a pořádné zimy a
vyřádit se venku. Teď už se nám den značně
prodloužil, máme tepleji a více sluníčka.
Kvetou sněženky a brzy i petrklíče a bude zase
trochu radostněji při venkovních procház‐
kách.
Od 1. března máme povinnost nosit
respirátory v uzavřených budovách a v
MHD.
V zastavěných částech obce nosit aspoň
chirurgickou roušku a venkovní pobyt omezit
pouze na katastr obce.
(https://albrechticky.gis4u.cz/mapa/katastralnimapa-g). Omezit návštěvy i blízkých osob,
omezit cestování mimo místo pobytu jen na
cesty do zaměstnání a nejnutnější záležitosti.
Je uzavřená školka, všichni školáci opět na
distanční výuce. Sběrný dvůr bude v provozu.
V aktualitách (https://www.albrechticky.cz/
aktuality_rozhlas) jsou umístěny dokumenty,
pokud potřebujete vyjet mimo místo pobytu.
Snad je to opravdu jen na ty tři týdny…
Mějte se všichni moc hezky, zdravě a hlavně
buďte na sebe opatrní.
Eva Tripská - starostka
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Statistika obyvatel obce za rok 2020
K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 705 obyva‐ Průměrný věk obyvatel je 42,1 let.
tel.
Dospělí
570
K trvalému pobytu se za rok 2020 přihlásilo 8
muži
283
obyvatel a 10 se odhlásilo.
ženy
287
V roce 2020 jsme se rozloučili se 7 spoluobča‐
Děti do 18 let
135
ny.
chlapci
67
dívky
68
V roce 2020 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naší obci 9 dětí:
Děti do 3 let
34
Edmond Rasmus, Ellen, Anna, Sebastián,
děti od 3 do 15 let
111
Sedrik, Isabel Eva, Jakub a Jan.
děti od 15 do 18 let
24

Poplatky
Připomínáme občanům, že do konce března
se platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.
Majitel má povinnost ohlásit jakoukoliv
změnu správci poplatku. Bližší informace jsou
uvedeny ve vyhlášce č. 1/2019 (https://
www.albrechticky.cz/vyhlasky-zakony-ausneseni-zastupitelstva)

Všechny
poplatky
plaťte
přednostně
bezhotovostně na účet obce 70121764/0600.
Jako variabilní symbol použijte číslo popisné.
Pokud potřebujete bližší informace volejte na
tel. č. 556 428 016 nebo pište na e-mailovou
adresu obec@albrechticky.cz. Vzhledem k
situaci omezte osobní návštěvu obecního
úřadu.
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Výsledky Tříkrálové sbírka - tříkrálové pokladničky jsou sečteny
Na tomto místě vás každoročně informujeme
o výsledku Tříkrálové sbírky. Ne jinak je to i
letos, i když samotná sbírka probíhala a stále
probíhá jinak. Do poslední chvíle jsme věřili,
že za vámi budeme moci přijít osobně, popřát
vám Boží požehnání v novém roce a poprosit
o
nanční příspěvek na naše záměry.
Epidemiologická situace a vládní opatření,
však naše setkání s vámi neumožnila.
Novinkou proto letos byly tzv. statické
pokladničky, které jsme mohli umístit v
obchodech, na úřadech, poštách, lékárnách,
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kostelích…
Děkujeme všem, kteří nám umístění
pokladniček umožnili i vám všem, kdo jste si
cestu k pokladničce našli a svým nančním
příspěvkem nás podpořili.
Další novinkou letošní sbírky je on-line
koleda.
Na
našich
webových
stránkách
–
www.studenka.charita.cz můžete přivítat
virtuální Tři krále a zazpívat si s nimi koledu,
přijmout on-line požehnání a také přispět do
on-line kasičky a to až do 30. dubna. Průběžně
Informátor obce Albrechtičky
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zde také zveřejňujeme výnos on-line kasičky. Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze
Ta k dnešnímu dni činí 142 623 Kč.
srdce vám děkujeme.
Jarmila Pomikálková

Březen 2021
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Mateřská škola - Sovičky v zimě
Zima nám letos velmi přála
s nadílkou sněhu i mrazu,
přesto
musím
mladší
oddělení "Soviček" velmi
pochválit,
děti
máme
otužilé. Jak jsem se již
minule zmínila, velmi si chválíme nový
"bobovací" svah přímo v areálu mateřské
školy, děti mají blízko do školky na toaletu,
přece jen jsme „tříletí a čtyřletí prcci" a tak se z
tohoto hlediska máme komfortně. Chválíme i
pana kuchaře za neustále
dodávaný pitný režim a
spolupráci ve výchovně
vzdělávací oblasti, kdy nám
v měsíci lednu předvedl
práci kuchařskou, a učili
jsme
se
časovou
posloupnost výroby pudin‐
ku.
Pro zvídavé rodiče a
prarodiče připomínáme, že
téměř každý den přidáváme
informace o výchovně
vzdělávací práci ve školce
formou obrázků na webu
mateřské školy v oblasti
"Události".
Tento měsíc se v mladším
oddělení
"Soviček"
pracovalo především v oblasti rozvíjení
poznání -zachování tradic - výroba
masopustního strašidla, které uprostřed
měsíce děti roznesly po vesnici do zahrad, kde
již čekala "domácí" masopustní strašidla. Co
děti tento měsíc nejvíce baví a nejvíce tuto
činnost vyžadují? Jednoduchá odpověď vydrží opravdu hodiny tvořit a vymýšlet
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improvizaci v oblasti hudebně pohybové
dramatické činnosti, vytvářejí vlastní kulisy,
rekvizity z papíru, kartónu a pokoušejí se za
zvuků muzikálků vžít do rolí. I děti, které jsou
bojácné na veřejnosti, se dožadují rolí, ba
přímo hlavních postav. Velmi doufáme, že
toto nadšení a odvaha vystupovat, dětem
vydrží i na veřejné vystoupení před vámi
rodiči a prarodiči.
Musím se ještě zmínit o velmi důležité oblasti
v předškolním věku, oblast
sebeobsluhy.
V
době
koronaviru rodiče nesmí
vstupovat
do
budovy
mateřské školy, zpočátku se
děti neuměly samostatně
převlékat, toto období však
máme dávno za sebou a i
tříleté děti se bravurně
zvládnou převléci. Totéž
platí i v oblasti stolování,
kde k našemu překvapení
letošní děti jí rády i
zeleninu. Všichni se však již
těšíme na jaro, kdy nám
bude stačit jen mikina a
"odhodíme"
složité
oteplovačky,
šály
a
čepice....už aby to bylo.
Naše plány na březen:
Projektové dny (3 dny) - Poznáváme Poodří
- enviromentální výchova - orientace v
blízkém okolí Albrechtiček, pochopení
procesů v přírodě, poznat biotop v povodí
Odry v porovnáním v biotopem rybníků,
naučit se názvy hmyzu, ptáků, zvířat
vyskytujících se v rybníkové oblasti, pracovat s
informativními přírodovědnými tabulemi

Informátor obce Albrechtičky
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podél rybníků-návaznost v MŠ-malba, kresba,
encyklopedie, sbírání přírodnin a skládání
výtvarných děl z přírodnin, otužování,
zlepšování
fyzické
kondice
delšími
poznávacími vycházkami.
Vybudování malé zahrádky podél školky znalost rostlin, jarní sázení zeleniny, odolných
rostlin, péče o zahrádku, denní zalévání,
okopávání
Spolupráce s rodinou - akce podobná
Masopustu - velikonoční zdobení, následná

Základní škola

návštěva jednotlivých zahrad dětí.
Oslavy DNE ZEMĚ - pokračování v projektu
Poodří - znát recyklaci - návštěva recyklačního
dvorku technických služeb.
Projekt - Budujeme si své divadlo - práce
dětí na malbě, kresbě, vybudování dětských
kulis k momentálně probíhající práce na
dramatických muzikálech.
Marcela Škarupová

Školní rok se v únoru
přehoupl do druhé půlky.
Ač je to nejkratší měsíc v
roce, my jsme toho stihli
skutečně dost.
V druhém únorovém týdnu
jsme ve spolupráci se
školkou zahájili projekt pro předškoláky,
nazvaný „Klíček ke škole“. Budoucí prvňáčci
dostávají příležitost vyzkoušet si sezení v
lavicích, plnění „školních“ úkolů, prolistovat si
učebnice a pracovní sešity – zkrátka seznámit
se s prostředím školy. Ve třech setkáních s
učiteli ZŠ (odděleně od školáků) si děti prošly
„výukou“ českého jazyka, matematiky a
prvouky a za účast získají symbolický klíč od
základní školy. Věříme, že tato akce pomůže
budoucím školákům získat lepší motivaci k
nácviku předškolních dovedností a že se díky
ní budou na svou novou roli o to více těšit.

Velmi vydařenou akcí byl letošní "bezkon‐
taktní" masopustní průvod. Už vytváření
masek děti velmi bavilo, a když pak mohly
zamaskované jít a hledat masopustní výzdobu
na zahradách, byly nadšené. Tímto znovu
děkujeme všem za připravenou výzdobu i za
drobné odměny pro děti. Za školu jsme se
snažili
zanechat
u
každého
malé
omalovánkové poděkování, bohužel jsme
nepočítali s tak hojnou účastí, proto nám
obrázky pochyběly. Všem, na koho se
nedostalo, se tedy zpětně omlouváme.

A co plánujeme v březnu – tedy pokud nám
to situace dovolí?
» 8. – 12. 3. – jarní prázdniny
» Keramické tvoření I (pro MŠ Sovičky) a
keramické tvoření II (pro Žabky a školáky)
» Dokončení projektu „Klíček od školy“ a
předání klíčů předškoláků
» ZŠ - Projekt „Jak se rodí knížka“

» Oslava Velikonoc – společně mateřská i
základní školka (20. 3. vynášení Morény,
26. 3. velikonoční tvoření, vše bude
ovlivněno epidemiologickou situací).
» Velikonoce na zahradách
Vážení spoluobčané, tak jak jste se zapojili do
masopustní výzdoby, obracíme se na Vás s
prosbou o výzdobu velikonoční. Bude to
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Velký úspěch mělo rovněž keramické tvoření.
Pod vedením paní Slávky Štrbavé, která se
dlouhodobě keramice profesionálně věnuje,
se děti i dospělí učili pracovat s keramickou
hlínou. Výsledkem byly krásné keramické
ovečky, které zvládli úplně všichni. Už se
těšíme na další podobná setkání a vyrábění.
Mgr. Jana Kranichová
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takové vítání jara.
Nápady necháme na vás. Pevně věříme, že
procházka
Albrechtičkami
bude
plná
překvapení, velikonočních ozdob, zajíců či
vajíček – Fantazii se meze nekladou.
Kdy vyzdobovat? Od 31. března 2021.
Odměnou pro nás všechny budou radostné
oči dětí.
Část aktivit se uskuteční za podpory projektu
„Učíme se pro radost“ (Šablony II)

 Zápis do MŠ a ZŠ
- veškeré informace naleznete na webu naší
organizace (Aktuality)
Zápis do první třídy ZŠ se uskuteční 15. 4.
2021
Zápis do Mateřské školy se uskuteční 12.5 a
14. 5. 2021
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Růžová, ředitelka

Proč učím v Albrechtičkách?
„Proč učíš v Albrechtičkách? Copak v Ostravě
není dost škol?“ Tuhle otázku slýchám
poměrně často, od svých známých i od cizích
lidí. Naposledy když jsem jela do Albrechtiček
vlakem a ve Studénce se nepodařilo otevřít
dveře, takže jsem jela až do Suchdola, odkud
mě vzala jedna moc hodná, úplně cizí paní.
Cestou jsem se dozvěděla, že dělá asistentku
ve škole v Ostravě. Když jsem jí řekla svoje
důvody, už se nedivila. Ale právě její otázka
mě přivedla k myšlence, že důvody, proč učitel
zůstává na některé škole, o této škole dost
vypovídají. A že by můj pohled mohl být
zajímavý i pro vás, kteří zde žijete.
Tak tedy:
Důvod první – venkovský charakter školy s
malým počtem dětí. Pro mě je velmi důležitý
individuální přístup k dětem. Každé je jiné,
potřebuje něco jiného, a když se tyto potřeby
nerespektují, může to dětem velmi ublížit. V
jejich sebevědomí, vztahu k vrstevníkům,
vztahu ke škole… Sama jsem měla dítě s
těmito problémy, takže vím velmi dobře, jak
moc. A zde jim tento individuální přístup
mohu dát. Ve třídě s víc než patnácti dětmi to
jde těžko.
Důvod druhý – kolektiv. Každý ví, jak důležité
je chodit do práce a těšit se na lidi kolem. To
ani na školách, zvláště těch větších, není
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zdaleka samozřejmé. Když se v práci cítíme
dobře, odvádíme také mnohem lepší práci.
Tady vím, že se můžu na každého spolehnout.
Důvod třetí – souvisí s druhým – důvěra
vedení. S paní ředitelkou se známe mnoho let
a máme velmi podobné názory na
pedagogickou práci, na to, jak ji chceme dělat
a co je důležité. Mám prostor pro uplatnění
vlastních nápadů a silných stránek a to je pro
pedagogickou práci velké plus. Nikdo z nás
nedělá dobře práci, do které je nucen, třeba
proto, že některé metody jsou „moderní a
přitáhnou rodiče“. A také já si práce paní
ředitelky nesmírně vážím, pro děti a pro školu
udělá i nemožné…
Důvod čtvrtý – vybavení školy. Možná to
někoho překvapí, ale díky podpoře obecního
úřadu a schopnostem bývalé i současné paní
ředitelky mají děti k dispozici nové, atraktivní
učebnice (ani to zdaleka není samozřejmost
na všech školách), spoustu didaktických i
výtvarných pomůcek, ale také počítačového
vybavení. Na většině škol se děti sporadicky
střídají v počítačových učebnách, tady mají
děti k dispozici běžně ve výuce počítače i
tablety, smysluplně s nimi pracují, vyhledávají
informace...
Důvod pátý – rodiče. Ani sebelepší učitel při
sebevětší snaze moc nezmůže, když nemá
Informátor obce Albrechtičky
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podporu rodičů. Já jsem zatím neměla
problém se tady s rodiči domluvit. Na větších
školách se vždycky najdou rodiče, kteří nemají
zájem řešit problémy svých dětí. Jak se to
promítá do výuky celé třídy, asi ani nemusím
psát.
Důvod šestý – příroda a okolí. I když žiju v
současné době ve městě, nejsem typicky
městský typ. Příroda je pro mě velmi důležitá,
vždyť jsme její součástí. A to je něco, co chci v
dětech rozvíjet. Po dvou letech v ostravské
škole jsem přišla na to, že tam to jde dost
těžko. Děti ve městě mají prostě jiné priority.
Důvod sedmý – komunita. Je příjemné žít
aspoň tak trochu s vesnicí a jejími tradicemi.
Vážím si lidí, kteří dovedou zorganizovat akce

pro druhé a bavit se jinak než u počítače,
televize nebo ve tcentru. Důkazem z
nedávna je báječný, i když bezkontaktní
masopust.
Možná by se těch důvodů našlo i víc, ale tyto
jsou hlavní. Ne že by práce v malotřídce
neměla i své nevýhody – přípravy do hodin
jsou náročnější, práci, která se dělá na každé
škole, si není mezi koho rozdělit, volných
hodin je opravdu málo a většinou učíme víc,
než co máme v úvazku (tedy vlastně
„zadarmo“), ale… pro těch popsaných 7
důvodů plus momentálních 9 báječných
dětí budu ráda dál vstávat o půl páté.
Paní učitelka Jana Kranichová
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Poodří - Moravské Kravařsko
Destinační management turistické oblasti ve Spálově, o němž před pár lety věděl
Poodří – Moravské Kravařsko oceňuje málokdo, dnes díky naší mravenčí práci
prohlubující se spolupráci s obcemi
reprezentuje kraj v těch největších
propagačních kampaních,“ říká Pavlína
Zvyšovat povědomí o půvabných místech Ambrosch a dodává, že potěšující a hlavně
Poodří a Moravského Kravařska a přispívat tak přínosná je i stále se prohlubující spolupráce
k rostoucímu zájmu turistů o toto území, které Destinačního managementu turistické oblasti
má co nabídnout. To je jeden z hlavních úkolů Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., s
Destinačního managementu turistické oblasti jednotlivými obcemi regionu. „Těší mě, že
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., o jehož zástupci většiny obcí oceňují význam naší
aktivitách hovoří ředitelka této společnosti Bc. neustálé propagace zdejších výjimečných
Pavlína Ambrosch.
přírodních lokalit i nevšední architektury, a
„Veškerá naše činnost směřuje k posílení stále více se zajímají o to, co udělat, aby svou
turismu v dané oblasti a společně s tím i k obec a její okolí zviditelnili co nejvíc. Jsme rádi
rozvoji podnikání v mnoha sférách, což za nové informace i tipy na zrekonstruované a
pozitivně ovlivňuje prosperitu celého Poodří. historicky cenné objekty či upravená místa
Snažíme se, aby naše turistická oblast nebo chodníčky na turistických stezkách i za
nezanikla v tak obrovské konkurenci, jakou jiná, pro turisty důležitá upozornění. A vítáme
představují například Dolní Vítkovice nebo také spolupráci s provozovateli a majiteli
ostravská zoo. Z ohlasů nejen z kraje, ale také z objektů, kteří chtějí upoutat pozornost
celé republiky a zahraničí je patrné, že se nám turistů,“ doplňuje.
to daří. Příkladem je dejme tomu Balerův mlýn O zviditelnění zdejších lokalit se Destinační
Březen 2021
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management turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., kromě jiného snaží
i prostřednictvím jejich nominování do
soutěže
Ceny
cestovního
ruchu
Moravskoslezského kraje. „Do prvního ročníku
zaměřeného na rok 2019 jsme nominovali
větrný mlýn Nové Dvory, rozhlednu Pohoř
Odry, větrný mlýn Spálov, zámek Jeseník nad
Odrou, Galerijní rybník Jistebník, Jarošův
statek Studénka, Záchrannou stanici a Dům
přírody Bartošovice, Heipark Tošovice, zámek
Kunín a Kouzelné sklepení – muzeum Bílovec.
Uspěl Jarošův statek, který získal stříbro v
kategorii nemilejší zařízení pro děti místo,“
pokračuje Pavlína Ambrosch. „Do druhého
ročníku soutěže pořádané Moravian-Silesian
Tourism,
destinační
společností
Moravskoslezského kraje, jsme nominovali
Flascharův důl v Odrách, zámek Nová Horka,
CHKO Poodří, Balerův větrný mlýn ve Spálově
a zámek Kunín. Do nální nominace, v níž jsou
zařazena TOP místa kraje, byly vybrány tři z
námi navrhovaných atraktivit – Flascharův důl
a zámky Nová Horka a Kunín. Výsledky budou
známy 28. února.“
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Pavlína Ambrosch podotýká, že Destinační
management turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., nezahálí ani
během
koronavirové
pandemie. „Právě
naopak! Lidem, kteří během nouzového stavu
nemohli navštěvovat muzea, zámky a jiná
turisticky zajímavá místa, jsme se snažili
nabídnout například tipy na vycházky do
přírody. K zajímavým místům Poodří patří i
křížové cesty, jimž chceme věnovat pozornost
také v našem připravovaném projektu
zaměřeném na církevní turistiku. Jde nám o
to,
abychom
zviditelnili
drobné
i
celorepublikově významné sakrální stavby, z
nichž mnohé jsou významnými památkami.
Proto oceníme upozornění ze strany obcí
například na zrekonstruované kapličky, z
jejichž okolí je krásný výhled do kraje, nebo na
zrenovované kostely zpřístupněné veřejnosti,“
akcentuje Pavlína Ambrosch.
Tip na výlet:
Sníh mizí, sněženky rozkvétají…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se
vám bude tajit dech?

Informátor obce Albrechtičky
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Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze,
protože přichází s každým jarem. Kam? Do
CHKO Poodří. Jak už vyplývá z názvu,
životodárnou tepnou této oblasti představuje
řeka Odra, jejíž přirozeně meandrující tok je
významným
ekologickým
prvkem
moravskoslezského kraje. (Poodří je jedno z
mála míst v České republice, zachovávající si
takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla
roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se
rozkládá na celkové ploše 82 km².)
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních
lesích a nivách řeky od března do dubna
fascinující koberce sněženek, a do třetice v
měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický
česnek medvědí.

Našim tipem pro vás je přírodní památka
Sedlnické sněženky, kde se můžete vydat po
Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny si
můžete stáhnout na webech obce Sedlnice, či
získat v Bartošovicích a Sedlnicích na
informačním centru, a uprostřed lesů a luk
plných bělostných kvítků si pak užít spoustu
legrace při plnění rozmanitých úkolů. A
támhle se pasou ovce, nedaleko je bývalý
mlýn, šumí tu splav a zámek je na dosah…
Tomu se říká pohlazení po duši!
Destinační management Turistické oblasti
Poodří. www.poodri.com, FB Poodří – Moravské
Kravařsko

Pátráme po krajových odrůdách ovoce
V posledních letech se do popředí zájmu
dostávají odrůdy ovoce, které v našich
zahradách a sadech rostly již před mnoha
desítkami let. Čím dál častěji můžeme slyšet o
vesnicích, ve kterých proběhla výsadba těchto
odrůd, dočteme se o jejich širokém využití v
nejrůznějších médiích a některé z nich si už
dokonce můžeme zakoupit i v ovocných
školkách. Možná si říkáte, co takový „boom“
starých a krajových odrůd způsobilo. Které
odrůdy mezi ně vlastně řadíme? Jako „starou“
odrůdu můžeme nazvat takovou, která
vznikla před 2. světovou válkou. „Krajová“
odrůda je pak taková, která má úzký vztah k
místu svého vzniku, kde byla velmi rozšířena,
v jiných částech republiky ji však často
nenajdeme. Typickými krajovými odrůdami
jsou například ´Jadernička moravská´ či
´Malinové holovouské´. V čem spočívají
výhody těchto odrůd a proč je znovu
vysazovat? Jestli byly tyto odrůdy tak kvalitní,
proč se přestaly pěstovat? Není jejich
opětovné vysazování pouze obnovováním

Březen 2021

něčeho, co bylo již dávno překonáno?
Proč zachraňovat staré odrůdy?
Důvodů, proč tyto odrůdy stojí za záchranu, je
mnoho. Prvním z nich je udržování variability.
Mnozí z vás si jistě vzpomenou, že kdysi
platilo – co odrůda, to originální chuť. Tyto
rozdíly se často promítaly i do jejich
pojmenování, kdy lidem jejich chuť často
připomínala jiné, mnohdy exotické ovoce.
Pěstovalo se ´Banánové zimní´, ´Citrónové
zimní´, ´Malinové hornokrajské´ či ´Ananasová
reneta´, kdy právě chuť nejrůznějších renet
(např. ´Baumannova´, ´Bleinheimská´, ´Coxova
´, ´Kmínová´, ´Kožená´, ´Sudetská´) byla
vyhlášená. U hrušní jsme znali mnoho odrůd,
které byly nazývány máslovkami a byly
vynikající pro přímý konzum, ale také
„Ovesňačky“, „Žitůvky“ či „Krvavky“, jež byly
sice drobné a dnešního konzumenta by
zřejmě neuspokojily, pro své aroma se však
nejlépe hodily pro výrobu pálenek. Tímto se
dostáváme k dalšímu důvodu, proč tyto
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odrůdy pěstovat – jejich všestranné využití.
Mnohé z nich třeba vzhledem nevynikaly, daly
se však výborně použít do štrúdlů, jiné pak na
povidla, sušení, mošt či na již zmiňovanou
pálenku, další zase vydržely bez ztráty kvality
až do nové úrody. Velkým kladem těchto
odrůd je také to, že jsou osvědčené v místních
podmínkách a jsou vhodné i pro pěstování na
vyšších kmenných tvarech, hodí se tedy také
do sadů či alejí. Velice důležité je také
zachovávání co nejširšího genofondu. Mnohé
z moderních odrůd vznikají křížením stále
stejných odrůd, což může do budoucna
přinést velké problémy. Typickým příkladem
jsou slivoně a ´Virové neštovice peckovin´,
známé též jako „šarka švestek“. Ještě v
polovině 20. století byla tato choroba na
našem území vzácná, během několika
desetiletí však téměř zlikvidovala původní
porosty pravých švestek. Pokud se podobně
závažná choroba objeví i v budoucnu, a to u
jakéhokoli ovocného druhu, dá se
předpokládat, že když bude genofond
dostatečně široký, najdou se mezi odrůdami
takové, které jí budou odolávat.
Proč vlastně mizí?
Jak je tedy možné, že i přes všechny tyto klady
jsou některé ze starých a krajových odrůd na
pokraji vyhynutí? Nové odrůdy jsou šlechtěny
podle požadavků velkopěstitelů. Ti vyžadují
takové sorty, které budou poskytovat
bohatou úrodu vzhledově krásných plodů a
budou dobře zvládat transport. To nové
odrůdy splňují a ty původní v tomto ohledu
překonávají, je však potřeba dodat jednu věc
– nové odrůdy svého potenciálu často
dosahují pouze v ideálních podmínkách a při
maximální možné péči. Ano, pokud v ideální
ovocnářské oblasti velkopěstitel nasadí sad
některé z nových odrůd, a sad například z
´Jaderničky
moravské´,
kterým
bude
Strana 10

poskytovat péči 365 dní v roce, přinese mu
nová odrůda lepší hektarový výnos. Na
druhou stranu, pokud vysadíme novou
odrůdu do ovocnářsky méně příznivé oblasti,
jakou je třeba náš region, často v ní nová
odrůda živoří, zatímco stará pravidelně plodí.
Je tedy téměř jisté, že se staré a krajové
odrůdy nebudou masivně vracet do
produkčních výsadeb, mohou však být velice
podstatné
pro
malopěstitele
a
samozásobitelství, zvlášť dnes, když si
začínáme uvědomovat, že vlastní ovoce je
lepší než 25x chemicky ošetřené plody
putující přes celou Evropu.
Výzva
Kvůli všem výše zmíněným důvodům nyní
intenzivně spolupracujeme s Ing. Jaroškem ze
Společnosti přátel Poodří. Naším společným
cílem je ve spolupráci s některou z obcí
vybudovat „Genofondový sad Poodří“, ve
kterém by byly všechny tyto odrůdy
zachraňovány a udržovány. V této souvislosti
bude probíhat mapování starých a krajových
odrůd na území CHKO Poodří, což se také
stalo tématem mé Diplomové práce na
Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v
Brně, kterou budu v tomto roce zpracovávat.
Proto Vás nyní všechny prosím o pomoc.
Pokud máte na Vaší zahradě nějakou ze
starých či krajových odrůd, zvláště pak
některou z jabloní či hrušní, napište mi
prosím na mail tony.skripcak@seznam.cz
nebo mi zavolejte na telefon 732 853 372.
Může se jednat o odrůdy určené, ale i takové,
jejichž název neznáte, o stromy udržované, ale
i pomalu prosychající. Každý strom je pro nás
nyní důležitý. Ozvěte se a přispějte k záchraně
našich cenných odrůd!
Tony Skřipčák

Informátor obce Albrechtičky

Březen 2021

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Březen 2021" oslaví své životní jubileum:
pan Londin Jaroslav
70 let
Přejeme mu vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Únor 2021" jsme se rozloučili:
s paní Ludmilou Šajtarovou
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