Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 6

Vážení spoluobčané,
již brzy se rozloučíme s rokem 2013,
a proto mi dovolte krátkou rekapitulaci.
V letošním roce bylo největší investiční akcí
obce dokončení základní technické vybavenosti pro 20 RD v Albrechticích nad Vltavou, které je nyní v konečné fázi kolaudací jednotlivých stavebních částí a parcely
jsou nabízeny zájemcům. Původní termín
dokončení v loňském roce musel být díky
nezbytnému archeologickému průzkumu
odložen, takže v letošním roce jsme akci
dokončili kompletně včetně asfaltových
povrchů a chodníků.
Počátkem měsíce září bylo pod bedlivým dohledem „památkářů“ dokončeno
a předáno dílo „Revitalizace historického
hřbitova v Albrechticích nad Vltavou“,
v současné době probíhá rozsáhlé zpracování závěrečných podkladů pro vyúčto-

Blíží se Vánoce
Tak je zase před vánocemi.
Zase trocha těšení a trocha starostí. Známe to všichni. Já jsem
měl letos před pár dny takový
zvláštní zážitek. Byl jsem se svojí
ženou v nákupní zóně na Zličíně
v Praze. Chvíli jsem se zvědavě
rozhlížel, ledacos se mi líbilo,
u něčeho jsem ani nevěděl,
k čemu to slouží. To by se nám
hodilo a tamto je zase hotový
nesmysl. Pak mi najednou ale
nějak vypověděla jakási koordi-
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vání dotace z ROP Jihozápad. Obec musí
každou dotovanou akci předfinancovat
z vlastních prostředků, po úspěšném ukončení a vyhodnocení lze žádat o proplacení
dotace, v případě hřbitova bychom měli
prostředky obdržet počátkem roku 2014.
Z dalších akcí bych připomenul rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole,
která byla vynucena hygienickými předpisy
a náhradu nevyhovujícího linolea dlažbou
v jídelně školy.
V září proběhla výměna povrchu chodníků a obrubníků v části obce okolo čp. 145
a čp. 182 v Albrechticích. V Údraži proběhlo
vyfrézování stok k Rejzíkovu a pokračovalo
majetkoprávní vypořádání u čp. 1 (kravín).
V obci Jehnědno pokračovaly stavební
úpravy hasičské zbrojnice, v Chřeštovicích
hasiči obdrželi novou hasičskou stříkačku
a dokončili pergolu u hasičské zbrojnice.
V červnu letošního roku i naše obce

nace. Oči mi pořád něco ukazovaly, ale hlava už to nebrala.
Najednou jsem měl pocit jakéhosi štvance, který to nemůže
obsáhnout ani pochopit. Najednou jsem měl jakýsi pocit bezmoci, že si vlastně vůbec nemohu
vybrat a přitom to všechno mít
nemohu. Nevím vlastně, co chci
a ani nevím, jestli vůbec něco
chci. A pak už jsem chtěl jenom
jediné. Pryč odtud. Raději doma
sekat dříví, nebo jít do lesa pro
stromeček, jenom někam pryč,
kde to voní lidstvím.

Informace z jednání obecního
zastupitelstva

Registrován u MK ČR pod č. E 20238

postihla náhlá povodeň, nejvíce postižen
byl p. Hošek z Jehnědna a značně poškozeny byly i opěrné zdi Chřešťovického
potoka v Kozíně. Dále došlo k poškození
několika místních komunikací, které obce
musela urychleně obnovit, jenom na část
oprav dostaneme dotaci. Povodně zhruba
o 2 měsíce zpozdily ostatní investiční akce,
ale během podzimu se podařilo časovou
ztrátu dohnat.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo
se podílí na rozvoji obce a svojí prací přispívají k řešení každodenních potřeb našich
občanů.
Do vánočního období Vám přeji pohodu
a radost, do nového roku 2014 pevné
zdraví štěstí a spokojenost v našich
obcích.
Ing. Václav Kaifer, starosta obce

Asi se musíme celý život učit.
Učit se myslet. Ony nám naše
smysly budou ukazovat pořád
něco. K tomu je máme a doba
nám toho nabízí čím dál víc. Ale
my máme také intelekt, který
by měl vše to, co nám oči ukazují, zhodnotit. Co to je, k čemu
to je, co mi přinese a co mi to
vezme. Intelectus je slovo znamenající „dívat se dovnitř“. A to
se musíme učit celý život. Učit
se dívat pod lesklou skořápku.
Jak u věcí, tak u lidí. A pak
budeme lépe poznávat, lépe se

rozhodovat a budeme více svobodni. Nepoženeme se za vším
jako štvanci, nenaletíme tak
snadno nikomu a lépe najdeme
dobré lidi.
A to bych vám přál k vánocům. A jestli chcete, můžeme
se potkat na Štědrý večer v kostele. Ve 21:30 hod. A když nám
tam přidáte něco na splátku
opravy varhan, tak se zlobit
nebudeme.
Za zdejší farnost:
jáhen Karel Sádlo

Informace z jednání obecní rady
Usnesení ze 17. zasedání ze dne 30.10.2013

Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle * Rada obce (RO) posoudila stav dokončení hasičské zbrojnice
a dohodla předložit na příští zasedání RO kalkulace cen na zbýzákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
vající úpravy a vybavení. Na jejich základě bude rozhodnuto
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdůo celkové částce na dokončení rekonstrukce.
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrech* RO souhlasila s podáním žádosti o dotaci na obnovu majetku
tice nad Vltavou.
poškozeného živelní pohromou v roce 2013 v Chřešťovicích
Usnesení ze 5. zasedání ze dne 11.10. 2013
a pověřila starostu k podpisu Smlouvy o dílo s paní E. Čachtic* Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo prodej stavebních parcel
kou Sedlečko u Soběslavě.
v Albrechticích nad Vltavou a návrh kupní smlouvy a pověřilo
starostu Ing. Kaifra projednat s JUDr. Veselým doplnění návrhu * RO souhlasila s výpovědí zákonného pojištění motorových vozidel obce a pověřila starostu podpisem výpovědí starých smluv
kupní smlouvy o závazek kupujícího a zveřejnění návrhu kupní
a zpracováním žádosti o uzavření nových.
smlouvy na úřední desce obce.
* ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpo- * RO souhlasila s neuplatněním valorizace nájmu za pronájem
nebytových prostor pošty v Albrechticích nad Vltavou v roce
vídajícího věcnému břemenu na parcely 1755 a 1765 v k.ú.
2014. O neuplatnění valorizace v následujících letech bude jedAlbrechtice nad Vltavou č.p. 69 úprava NN a pověřilo starostu
náno v roce 2014.
Ing.Kaifra k podpisu výše uvedené smlouvy.
* ZO zveřejnilo záměr na prodej parcely č. 106/2, zahrada, * RO doporučila zařadit do rozpočtu na rok 2014 částku 20 tis.
Kč na vybavení zásahové jednotky JPO III.
o výměře 103 m2 v k.ú. Údraž za cenu 35,- Kč/m2.
* RO nesouhlasila s poskytnutím příspěvku KÚ odboru sociálních
* ZO schválilo akce na rok 2014.
věcí a zdravotnictví na spolufinancování protidrogových služeb.
* ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku na opravu varhan v místním kostele ve výši 20 tis. Kč, a to formou darovací * RO souhlasila doporučuje ZO schválit smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
smlouvy.
parcelu č. 1793/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou.
* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2013.
* RO schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou za školní rok 2012/2013.
- dokončení na druhé straně -

- pokračování z první strany -

* RO schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi
obcí Albrechtice nad Vltavou a Základní školou a Mateřskou
školou v Albrechticích nad Vltavou na majetek, který obec dává
škole do výpůjčky (budovy a pozemky).
* RO nesouhlasila s prodejem části PK parcely č. 58 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou v souvislosti plánovanou výstavbou rodinných
domků.
* RO schválila rozpočtové opatření č. 11/2013.

Usnesení z 18. zasedání ze dne 27.11.2013
* RO souhlasila s výpovědí pojistné smlouvy na majetek obce
a pověřila starostu podpisem výpovědi. RO doporučuje ZO
schválit uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku obce,
školy a odpovědnosti u pojišťovny ČSOB (roční pojistné 77 347,Kč) a pojištění motorových vozidel u pojišťovny Kooperativa
(roční pojistné 41 344,- Kč).
* Po opětovném projednání návrhu kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení předkupního práva na prodej stavebních parcel
v Albrechticích nad Vltavou byl zapracován požadavek na zvýšení ceny, pokud by kupující do tří let nezkolaudoval rodinný
domek. RO doporučuje ZO schválit uvedené znění.
* RO doporučuje ZO schválit Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v roce 2014 a ponechat sazbu poplatku ve výši 550,-

Výlov rybníka Vápeňák
V sobotu 26. října v dopoledních hodinách se na hrázi soukromého rybníka Vápeňák v Albrechticích nad Vltavou sešli ti, kteří
chtěli na vlastní oči vidět výlov. Již od časného rána se příznivci
cechu rybářského připravovali na tuto nevšední akci. Tentokrát však

Kč jako v roce 2013.
* RO souhlasila s Dodatkem č. 13 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu s firmou Rumpold 01 – Vodňany na
rok 2014 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
* RO navrhuje ZO schválit prodej parcely č. 106/2 v k.ú. Údraž
o výměře 103 m2 za cenu 35,- Kč/m2.
* RO doporučuje ZO schválit záměr prodeje části parcely 377/20
v k.ú. Chřešťovice.
* RO po zapracování dodatků k návrhu rozpočtu na rok 2014
navrhuje ZO schválit rozpočet na rok 2014 (příjmy 15 612 900,Kč a výdaje 18 618 552,- Kč).
* RO schválila rozpočtové opatření č. 12/2013.
* RO projednala návrh na omezení vedlejší činnosti školní jídelny
v Albrechticích nad Vltavou. Po konzultaci s Krajským úřadem,
odborem školství byla odsouhlasena kalkulace ceny jednoho
obědu pro cizí strávníky a bylo zjištěno, že stávající kalkulace
je odpovídající a nedochází ke skryté dotaci z obecních prostředků. RO nesouhlasila s omezením vedlejší činnosti školní
jídelny a uložila starostovi informovat autory návrhu o závěrech
jednání.
* RO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jč. Kraje na opravu
chodníku na návsi v Albrechticích nad Vltavou a podání žádosti
z Nadace ČEZ na opravu chodníku od č.p. 23 k č.p. 24 v Albrechticích nad Vltavou.
* RO schválila cenu vodného na rok 2014 ve výši 37,04 Kč/m3
včetně DPH (stejné jako v roce 2013).

Příručka pro ochranu obyvatelstva pro
případ radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín
Jaderná elektrárna Temelín, jako už v minulém období, opět
vydala příručku pro ochranu obyvatelstva pro případ radiační
havárie Jaderné elektrárny Temelín v podobě stolního kalendáře
na roky 2014 a 2015.
Kalendář je určen pro obyvatele obcí Albrechtice nad Vltavou,
Údraž, Hladná a Újezd, které se nachází v tzv. zóně havarijního
plánování. Kalendář si můžete vyzvednout v kanceláři obecního
úřadu v době po – pá od 7:30 – 12:00 hod. a 12:30 – 15:00 hod.
Kalendář obdrží všechny domácnosti, rekreační chalupy a chaty,
obchody, kulturní, sportovní a rekreační zařízení, škola, pošta,
podnikající fyzické a právnické osoby, které v obvodu uvedených
obcí bydlí, mají sídlo firmy nebo místo podnikání.

Draci vzlétli k oblakům

bylo počítáno i s důkladnou opravou hráze. A jaké ryby hlavně plavaly v kádích? Převažovali kapři a amuři. Přáním všech dietologů je
zařazovat rybí maso častěji do naše jídelníčku a předcházet obezitě
u dětí i dospělých. Právě podporu rybníkářství můžeme vidět nejen
v minulosti, ale i v současné době jsme svědky zakládání koupacích
jezírek či chovu dravých ryb v nádržích. I v Albrechticích nad Vltavou se najdou sportovní rybáři, kteří úlovek přeměří, zváží a vyfotí,
poté jej vrátí zpět do řeky nebo rybníka. Ostatní se zaměřují přímo
na vlastní rybaření za účelem odnést si domů nějakou rybu.
Nejkrásnější je ovšem být součástí přírody a vnímat ji v proměnách čtyř ročních období.
Text: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou
Foto: Zdena Schánilcová

Podzimní větrné počasí vylákalo spoustu lidí ven z vyhřátých
domovů, jen aby mohli pouštět draky. Také v Chřešťovicích
tomu nebylo jinak a v sobotu 9.11. se sešli nadšenci, kteří se
touto hrou bavili. Samozřejmě, že největší úspěch tato záliba má
u dětí, ale v Chřešťovicích je velmi oblíbená i u těch starších. Chvílemi se sice čekalo na správný vítr, ale jakmile to pořádně fouklo,
téměř každému kdo draka měl, se ho podařilo dostat do správné
výšky. Pak už se jen draci houpali hezky ve větru a jen občas se
museli kontrolovat, jestli stále mají dobré podmínky, aby v oblacích vydrželi co nejdéle. Ten den se pohupovalo nad Chřešťovicemi
10 dráčků, ale i pořádných draků.
Pokud děti nebyly zrovna zaměstnány létajícím drakem, mohly si
jen tak pro radost vymalovat malého dráčka a posléze si ho odnést
domů na památku. Počasí se docela vydařilo, ale přesto bylo znát,
že zima už se kvapem blíží. Ti, co se zrovna nezahřáli běháním
za drakem, měli pak možnost se zahřát horkým čajem i chutnou
klobáskou.
Text a foto: R. Lacinová

Nové stavební parcely v Albrechticích nad Vltavou
Obec Albrechtice nad Vltavou nabízí k proPozemky jsou kompletně zasíťované - Bližší informace: Obecní úřad
deji stavební pozemky určené pro výstavbu elektrická energie včetně kapliček, vodovod Albrechtice nad Vltavou
rodinných domů za cenu
a kanalizace na hranici pozemku, je dokonAlbrechtice nad Vltavou 79
400,- Kč/m2.
čeno veřejné osvětlení a kompletně vybuwww.albrechticenadvltavou.cz
dované příjezdové komunikace.
Tel. 382 288 103
K prodeji je určeno celkem 20 parcel
607 237 168
2
2
o výměře od 700 m do 1200 m .
ou@albrechticenadvltavou.cz

Informace o použití účelových prostředků
z Fondu rozvoje bydlení
Jako každoročně, tak i v roce 2014 bude možnost využít půjčky
od obce Albrechtice n. Vlt. z Fondu rozvoje bydlení. Žadatelem
může být fyzická nebo právnická osoba, která vlastní na území
obce budovu pro trvalé bydlení. Žádosti o půjčku se podávají
v kanceláři OÚ v Albrechticích n. Vlt., na předepsaném tiskopise,
do 28. 2. 2014.
Půjčky lze žádat na tyto účely:

01 Obnova fasády včetně oplechování domu
staršího 15 let
- lhůta splatnosti – 5 let
- úrok – 4 %
- do 70 tis. Kč na 1 dům

02 Obnova střechy starší 15 let (konstrukce
i krytiny)
- lhůta splatnosti – 5 let
- úrok – 4 %
- 70 tis. Kč na 1 dům

03 Zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let (včetně stavebních prací s tím
spojených – např. výměna oken a dveří)
- lhůta splatnosti – 5 let
- úrok – 4 %
- do 70 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

04 Při vestavbě bytu do půdních prostor
- lhůta splatnosti – 8 let
- úrok – 4%
- do 120 tis. Kč na 1 byt

05 Rekonstrukce stávajících odpadních septiků a jímek dle platných předpisů
- lhůta splatnosti – 5 let
- úrok – 4%
- do 70 tis. Kč na 1 dům

06 Rekonstrukce sociálního zařízení
- lhůta splatnosti – 5 let
- úrok – 4%
- do 70 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

07 Rekonstrukce topného systému (např.
kotel, radiátory), včetně komína
- lhůta splatnosti – 8 let
- úrok – 4%
- do 120 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

08 Zřízení solárních kolektorů na ohřev vody
pro vytápění domu, včetně ohřevu užitkové vody
- lhůta splatnosti – 8 let
- úrok – 4 %
- do 120 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

09 Zřízení vytápění domu tepelným
čerpadlem
- lhůta splatnosti – 8 let
- úrok – 4 %
- do 120 tis. Kč lna 1 dům

Vepřové hody v Albrechticích nad Vltavou

Chřešťovický Mikuláš

V sobotu 2. listopadu okolo deváté hodiny ve dvoře hostince
Blížící se konec roku je ve znamení dávných tradic, k nimž už po
U Králů se opět tradičně konaly vepřové hody. Milovníci klasické mnoho let patří také příchod Mikuláše a jeho neméně slavného
zabíjačky si přišli na své. Kdo chtěl, mohl si dopředu objednat doprovodu.
jelítka, jitrnice, tlačenku či ovarovou polévku. Přímo na místě si
každý mohl koupit zabijačkový guláš, ovar a další pochoutky, které
si občas můžeme dopřát právě v tomto podzimním čase bez výčitek. O dobrou náladu se postarala živá muzika, a tak nic nemohlo
pokazit setkání známých i přespolních nad plnými talíři.
Text a foto: Dana Ryšlavá
- kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Do chřešťovické hospůdky U rybníka zavítala tato milá, ale i strašidelná skupinka již po šesté. Ještě než nastal ten správný čas tajuplného příchodu samotného Mikuláše, dětičky si užívaly zábavu
ve spoustě připravených her od místních hasiček. Se soumrakem
přibývalo napětí s očekáváním, kdy se konečně ve dveřích objeví
ta správná postava, na kterou se většina dětí tolik těšila. Po čase se
ozvalo silné bouchání do oken a byl slyšet zřetelný zvuk zvonce,
všem bylo jasné co právě nastane. Děti se hbitě rozutekly do
pomyslného bezpečí ke svým rodičům. V okamžiku před nimi stál
Mikuláš s celým doprovodem. Každé dítko si splnilo svou povinnost v podobě říkanky, někomu ukápla i slzička, ale když Anděl
obdaroval každého sladkou nadílkou, byli všichni spokojeni. V ten
večer se našli i větší hříšníci, které chtěli čerti hned odnést na svých
hřbetech do pekla, ale nakonec i těm Mikuláš odpustil a pekelníci
odešli zase s prázdnou.
Po tom všem se všichni s Mikulášem rozloučili a zábava pokračovala veselými soutěžemi až do pozdních nočních hodin.
Text a foto: Radka Lacinová

Ze života školy
V letošním školním roce se
žáci místní školy podílejí na
projektu ,,Naše vesnice - městečko“. Rozhodli se „postavit“
Albrechtice nad Vltavou. Každý
měsíc se na modelu vesničky
objeví jedna stavba,která je pro
život v naší vesnici důležitá.
Zatím žáci navštívili OÚ, POŠTU
a JEDNOTU a seznámili se
s jejich činností.

Další akce naší školy:
- Vystoupení žáků ZŠ na vítání
nových občánků na OÚ (pásmo
básní, písní a pohádek)
- Kulturní vystoupení žáků
ZŠ a dětí MŠ pro důchodce ve
Žďáře
- Návštěva divadel v naší škole
- „LUK“ pohádka „O palečkovi“
- „KOS“ pohádka „O selce
lakomce“
- Vánoční fotografování dětí
a žáků - firma Photodienst Brno

- Školní družina – „SUPERSTAR“ - soutěž o nejlepší zpěvačku a zpěváka
- Vánoční turnaj v dámě
- Mateřská škola – „ZDOBENÍ
PERNÍČKŮ“ - vánoční tvořivá
dílna s rodiči
- Mikulášská nadílka pro děti
a žáky
- Vánoční besídka a nadílka
v ZŠ i MŠ (zpěv koled, vánoční
tradice a zvyky, nadělování
dárků)

Podrobněji se můžete seznámit s činností naší školy ve foto
galerii na stránkách OÚ.

Krásné svátky vánoční,
hodně zdraví a pohody
v novém roce 2014 přejí
zaměstnanci Základní a
Mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou

Albrechtický brebta

Mikulášská nadílka
v Albrechticích nad Vltavou

V sobotu 26. 10. jsme představili v tálínském sále naši novou hru
„O Vendelínovi“. Po této hře jsme promítli film „Osídlení AlbrechAni silný vítr neodradil malé děti a jejich rodiče, stejně jako
tic“. V sále nebylo k hnutí, především dětí přišlo hodně, což je to
další obyvatele obce, kteří se v sobotu 7. prosince v odpoledních
nejvěrnější publikum. Všechno má svůj konec, natož se děti odehodinách dostavili na albrechtickou náves, aby přivítali Mikuláše,
brali ke spánku.
anděla a čertovskou družinu.
Načež následoval večer dospělých. Tálínská hospoda se proměnila v jedno velké společenské šou. Strhla se převeliká pitka a žranice, hrálo se, zpívalo, všichni se dobře bavili.
V brzkých ranních hodinách jsme se vraceli domů. Spokojeni
a s dobrým pocitem sounáležitosti. Domnívám se, že tálínští
mají ještě něco, co již albrechákům chybí. Je to právě ta pospolitost, umět se sejít a bavit se. Mají v sobě schopnost pořádat akce
a hlavně se jich účastnit.
Jako loňský rok, jsme si i letos udělali jednodenní výlet. Ženy pořád
žadonily ať je opět vyvezem. Někam do civilizace, nejlépe do města.
Kdyby prý tam byly ještě vánoční trhy, bylo by to od nás moc hezké.
Co bychom pro ně neudělali. Tak jsme v sobotu 30.11. časně ráno
vyrazili směr Myšenec. Odtud pěšmo do Protivína. K našemu milému
překvapení, tu již osm ráno byla otevřena nádražní restaurace. Den
začal dobře. Občerstvili jsme se a vláčkem se přesunuli do Budějovic. Ve vagonku se zpívalo. Seznámili jsme se zde s jedním profesorem historie, který se do nás hned zamiloval a pozval nás všechny
na tři dny k sobě do Mariánských Lázní. Takže další námět na výlet.
Bylo se opravdu na co dívat. Mohli jsme vidět živý betlém – pannu
Marii s Josefem a s Ježíškem v jesličkách. Pro zpestření adventního
času si místní ochotnický spolek připravil kulturní pásmo složené
nejen z klasických vánočních koled, ale i z vyprávění příběhů ze
života sv. Mikuláše či sv. Lucie.
Nastala chvíle, na kterou se všichni netrpělivě těšili. Najednou se
objevil kočár tažený čerty, ve kterém seděl Mikuláš s andělem. Pro
všechny hodné děti byly připraveny balíčky plné dobrot, které si
vysloužily tím, že starší a nebojácní odvážlivci zarecitovali básničku
nebo zazpívali písničku.
Kdo chtěl, vybral si vánoční ozdobu, napsal na ni své tajné
přání Ježíškovi a pověsil ji na stromeček. Zájemci se mohli projet
na koních vedených instruktorkami. Aby se čekání lépe snášelo
a nikomu nebyla zima, mohl si nabídnout zdarma horký čaj nebo
si zakoupit kávu, grog či punč.
Text a foto: Dana Ryšlavá,
kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou
V Budějovicích se ženy vrhly do víru vánočních trhů, a my se nenápadně vytratili do zamluvené hospody „U černého koníčka“. Když
se naše přeslice za námi dostavily, to koukaly. Opět se hrálo, zpívalo, bavilo, až do podvečerních hodin. Najednou jsme opět byli
v té protivínské nádražce. Moc pěkný výlet, škoda, že tak rychle
utekl. Ale vždyť nic nekončí, bude další.
Tuto sobotu 7.12. jsme pořádali Mikulášskou nadílku v Albrechticích. Pro děti i rodiče jsme si připravili program,který byl protknut
vyprávěním o světcích, provázejících advent a koledami.
Avšak co jsem předeslal v předchozím, potvrdilo se. Ptám se
má smysl pro ty naše nejmenší něco dělat? V Albrechticích? Většina rodičů vymění pohodlí, teplo domova, komerční kultury, než
svoje potomky vést k něčemu poučnému, zábavnému, hlavně však
smysluplnému.
Jsme rádi za ty všechny co přišli, doufáme, že se jim to líbilo
a byli spokojeni. To je totiž motto Albrechtického brebty. Ti co
zůstávaj doma, ať tam jsou. Ti co chtí se bavit, ať s námi jdou.
Za Albrechtického brebtu Vám přejeme krásné a klidné Vánoce.
Do nového roku především zdraví, dobrou mysl okořeněnou
humorem a dobrou náladou.
P.S. 15.února 2014 budeme pořádat již tradiční divadelní ples.
Bohužel nevíme dodnes, kde.
Za Albrechtického brebtu: Mňouk

Půlka sezóny je za námi
16. listopadu sehrálo Áčko poslední podzimní
utkání v Borovanech, odkud přivezlo pouze
jeden bod, což nás v tabulce OP posunulo na
průběžné jedenácté místo. Podzim jsme přitom
měli rozehraný slibně a nepokazit poslední tři
kola, tak jsme mohli přezimovat kolem pátého
místa. Béčku se tento podzim dařilo o poznání
lépe a přezimuje na druhém místě OS. Týden
po ukončení podzimu jsme měli brigádu a jako obvykle jsme provzdušnili a zapískovali hřiště a zazimovali areál, do kterého se vrátíme až začátkem března. Jarní polovina soutěží odstartuje předposlední víkend v březnu, čemuž bude samozřejmě předcházet
tradiční zimní fyzická a herní příprava a tentokrát možná i krátké
horské soustředění. Během zimy nás ještě kromě sportovních aktivit čeká tradiční sportovní ples, který jsme tentokrát naplánovali
na 18. 1. 2014, bude po několika letech opět v Údraži a všichni
jsou srdečně zváni.
TJ Albrechtice nad Vltavou zároveň přeje všem svým příznivcům
a lidem dobré vůle krásné prožití Vánočních svátků, v Novém roce
2014 pevné zdraví a mnoho nejen sportovních úspěchů!

Vánoční nabídka knih v obecní knihovně v Albrechticích nad Vltavou
Milí čtenáři,
nastala doba adventu, tedy mělo by dojít
ke zklidnění v každém z nás a čas sednout
si k pěkné knize. Nejde přece jen o vánoční
shon, nakupování množství dárků, úklid
celého bytu a pečení mnoha druhů cukroví.
Jako malou pozornost si dovolím nabídnout něco, co pro Vás čeká pod imaginárním stromečkem v obecní knihovně.

kde na obalu najdou i malé překvapení.
Pro školáky je určen titul - Pojďte si hrát
s hádankami. Milovníci autora W. Smitha
si vypůjčí Modrý horizont. Kdo věří, že
může svůj život změnit a ovlivňovat,
porozumět něčemu, co věděli již staří
Toltékové, několikrát se bude vracet k útlé
knize plné moudrých myšlenek s názvem
Čtyři dohody od D. M. Ruize. Aby i ženy si
přišly na své, byla zakoupena i lehce eroPro malé čtenáře a čtenářky jistě bude tická literatura, která se neohřeje na pulpotěšením si prohlédnout a přečíst krás- tech knihkupectví a mezi čtenářkami se
nou knihu - Povídání o zoubkové víle, píší záznamníky. Ano, opravdu už i v naší

knihovně máme Padesát odstínů šedi.
Mezi oblíbené autorky románů pro ženy
tradičně patří M. Mlynářová s knihou - Zač
je života loket a I. Hlaváčová - Lepší pozdě
než nikdy. Pro muže a zájemce o odbornou literaturu z období 2. světové války
máme Útěk z malé pevnosti Terezín od
autora M. Ešnera.
Na společné setkání
se těší Vaše knihovnice
Dana Ryšlavá.

POZVÁNKA
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce
na jubilejní 30. ročník běhu

Velké albrechtické, která se koná
31. prosince 2013 v 9:45 hodin.
Sraz všech účastníků před domem č.p. 13 u Koldů.
Milé dámy, milí páni
čtěte - jste srdečně zváni!
Jako vloni, tak i znovu
bude soutěž v zimním běhu.
Zanech pití, přežírání,
obleč se a bez váhání,
ať jsi šlang anebo balík
poběž Albrechtice - Kamýk!
Pozor - Vaše v běhu snaha,
bude též odměňována.
Nemá nárok na horký grog,
kdo se nehne ani krok.
Kdo poběží ze všech nejlíp,
může potom řádně se zlít.
Sportu zdar a třikrát sláva,
budem slavit až do rána.
Starý rok a výkon náš
mámo, ty nás nepoznáš.
Vítězům ať každý tleská,
VIVAT VELKÁ ALBRECHTICKÁ!

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilantům,
hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým věnujeme tichou vzpomínku.
V měsíci říjnu 2013 oslavili životní jubileum:
Lidová Marie, Albrechtice nad Vltavou – 83 let
Klusáčková Jarmila, Albrechtice nad Vltavou – 80 let
Slepička Stanislav, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Vachtová Marie, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Kolářová Věra, Údraž – 88 let
Hynouš Zdeněk, Údraž – 83 let
Frycová Vladimíra, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Hrubec Jiří, Chřešťovice – 65 let
Korecký Josef, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Volfová Anna, Jehnědno – 87 let
Bicanová Marie, Chřešťovice – 75 let
Kováříková Světlana, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
V měsíci listopadu 2013 oslavili životní jubileum:
Klimeš Václav, Údraž – 65 let
Kothánková Jitka, Chřešťovice – 65 let
Říha Stanislav, Chřešťovice – 65 let
Švehlová Emílie, Albrechtice nad Vltavou – 88 let
Novák Josef, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Král František, Albrechtice nad Vltavou – 81 let
Koutníková Růžena, Údraž – 92 let
Schánilec Václav, Albrechtice nad Vltavou – 70 let
Bartuška Karel, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Jírová Milada, Albrechtice nad Vltavou – 87 let

Narození
6. 12. 2013 – František Musil, Albrechtice n. Vlt. 24

Srdečně zvou pořadatelé.

Úmrtí
26. 11. 2013 – Růžena Řeháčková, Údraž 14
10.12.2013 – Emílie Švehlová, Albrechtice nad Vltavou 82

Šťastné a úsporné...
Společnost E.ON věnovala obcím a městům na svém zásobovacím
území 100 LED světelných řetězů a hvězd na vánoční stromy.
Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem
více než 130 MWh elektrické energie, což představuje 150 tun
oxidu uhličitého.
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www.eon.cz
www.ekobonus.cz
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