
Všechny kvìtiny zítøka jsou v semenech vèerejška

Vážení spoluobèané.
Slovo zastupitele, které ve zpravodaji vychází již pátým rokem, 
zastupitel pan František Kaifer odmítl napsat, snad tedy pøíštì.

Jaro jako malované Vám pøeje redakce zpravodaje.

Týden pøed svátky jara 13. dubna poøádali zahrádkáøi  tradièní 
Velikonoèní dílnu. Tato akce se setkává s velkým úspìchem. 

Obèané, chalupáøi i rodáci z Újezda s povdìkem pøivítali možnost 
výsadby nové ovocné aleje od Køíže do vsi za pøispìní spoleènosti 
ÈEZ. Sadbu jakož i ostatní potøeby zajistila obec a veškerou práci 
potom místní obèané. Výsadba aleje zapoèala v sobotu 23. bøezna 
za odborného dohledu ing. Petra Dostála. Bìhem dne jsme vysadili 
všech 80 ovocných stromkù v aleji od Køíže k návsi. 

Jak jsme na konci minulého roku v Údraži zaèali, tak jsme letos po-
kraèovali - výsadbou ovocné aleje. Tentokrát jsme zvolili pøíjezdovou 
cestu k rybníku Valenta a “opentlili” ji celkem 17 stromy hrušní 
(3 druhù) a jedné specialitky - vzácného stromu ...

- pokraèov?n? na str.6

Èlenové spolku zahrádkáøù zaèali chystat Velikonoèní dílnu v pátek 
12. dubna. Na pøípravách se podíleli nejen pøátelé zahrádkáøù, ale 
také pánové, kteøí se starají o údržbu ve všech místních èástech: 
P. Sidum, J. Karlíèek, S. Humpál, V. Humpál a M. Bartuška. 
Dìkujeme. 
Letos si na Velikonoèní dílnì pøišli na své hlavnì ti, kteøí si chtìli 
atmosféru blížících se svátkù jara užít v poklidu a pohodì. Šikovné 
ruce dìtí a rodièù vykouzlily v prostorách školní tìlocvièny jarní 
atmosféru v celé její kráse a mnohotvárnosti. Všichni støíhali, lepili 
a snažili se, jak jen dokázali nejlépe. Dìti si mohly také vyzkoušet,
jak se plete pomlázka, vyrobit si oveèku z vlny, berušku z kamene, 

Realizaci projektu 
podpoøila 

Nadace ÈEZ

- pokraèov?n? na str.4

O perfektní obèerstvení se 
rali Hana a Johny Mattiussi, kteøí 
pøipravili jarní pochoutky. Zájem 
o barevné mafinky a výborné køu-
pavé peèivo byl veliký a tak došlo 
i na pøátelské rozdìlení poslední-
ho sousta. 

posta-

Hlavnì dìti si užily tvùrèí dílnièky, 
dospìlí zase zboží s velikonoèní 
tématikou a radost z vlastního 
aranžmá. Tak..... tìlocviènu jsme 
paní øeditelce pøedali v poøádku
a tìšíme se na další akci s Vámi. 
Krásné jaro plné sluníèka, energie 
a pohody Vám pøejí zahrádkáøi.

Hana Krippnerová

košíèek a zápich z perníku a tvoøit 
rùzné jarní dekorace. 
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SDH Chøeš�ovice 
OKRSKOVOU SOUTÌŽ 

25.5. od 13:00 

poøádá 

Hraje jihoèeská kapela KAMEÒÁCI

Program:
1) Nástup u hasièské zbrojnice

2) Položení vìnce k pomníku padlých
3) Svìcení praporu + ukázka hasièské techniky

4) Hasièské útoky
5) Obèerstvení v místním KD
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V nedìli 10. 2. 2019 po ukonèení pravidelné mše v Albrechticích,
kterou tentokrát sloužil diecézní biskup èeskobudìjovické diecéze 
Mons. Vlastimil Kroèil, jsem s ním mìl pøedem domluvené setkání.
Spolu jsme uskuteènili prohlídku albrechtického kostela, posoudili 
stav provádìné rekonstrukce, prošli jsme celý høbitov. Pan biskup 
souhlasil s nabídkou a tak jsme poté navštívili chøeš�ovický kostel 
se høbitovem, seznámil jsem ho s plánem oprav sakrálních pamá-
tek, s využíváním dotaèních titulù. Prostì ukázal jsem mu témìø 
celou obec. Docela mì pøekvapilo, jak byl pan biskup na schùzku 
pøipraven. Po prohlídce pan biskup pøijal pozvání na obìd. Tam 
jsme pokraèovali ve velmi pøíjemné debatì. Probrali jsme smìnu 
pozemkù, otázku pøípadné opravy chøeš�ovického kostela, investici 
odvodnìní deš�ové vody z kostela v Albrechticích, pak jsme se 
dostali k péèi o krajinu, k èinnosti místních sdružení a obèanù, 
k místní i krajské politice a k mnoha dalším záležitostem. Po tøech 
hodinách jsme se pøátelsky rozešli a já pøijal nabídku k návštìvì 
biskupství v Èeských Budìjovicích. 
Závìrem musím konstatovat, že to byly pøíjemnì strávené chvíle 
a oba jsme nelitovali volného èasu.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

V poslední dobì se množí problémy s odpady. V okolí kon-
tejnerù je nìkdy neskuteèný nepoøádek, lidé nedodržují 
rytmus sbìrného dvora a témìø každý den musí zamìst-
nanci obce provádìt úklid, do kontejnerù na biologický 
odpad je dáván komunální nebo stavební odpad a tak bych 
mohl pokraèovat. Vedle toho naši obèané zvyšují produkci 
smìsného komunálního odpadu a pøitom stagnuje tøídìní, 
do pytlù na tøídìný odpad nìkteøí z nás dávají odpad biolo-
gický, který tam zahnívá. Musíme si uvìdomit, že za vše, 
co nevytøídíme, musíme platit. A peníze, které platíme, ne-
jsou pouze za popelnice. Platíme totiž za celý systém od-
padového hospodáøství, to je za odpad v popelnicích, jeho 
odvoz a uložení na skládku, likvidaci velkoobjemového od-
padu, nebezpeèného i biologického odpadu. Takže se zvý-
šeným množstvím odpadu musíme i více platit za uložení 
na skládku. Pouze za vytøídìný odpad neplatíme. A pokud 
se nezlepšíme, tak budeme muset zaplatit více. 
A jestli dojde k navýšení poplatku z nynìjších 750,- Kè/t 
na 2070,- Kè/t, jak to chtìjí nìkteré organizace a politici, 
tak to mùže vést ke zvýšení poplatku za systém likvidace 
odpadù na 700 - 800 korun. Proto je na místì s tím nìco 
zaèít dìlat. A záleží na každém jednotlivci a každé rodinì.

V rámci tohoto projektu právì probíhá oprava støechy, následovat 
by mìla oprava fasády a restaurování maleb na fasádì, opravena 
budou také okna a dveøe. V interiéru kostela se restaurují omítky 
a fresky. Je restaurována kazatelna, sochy, svícny, køížky, møíže, 
kování dveøí... Termín realizace projektu se blíží - záøí 2019. 

n o è n í s o u t ì ž 

 v p o ž á r n í m ú t o k u m u ž ù , ž e n a d ì t í

O POHÁR STAROSTY SDH CHØEŠ�OVICE

a 3. kolo 9. roèníku VLTAVSKÉHO POHÁRU

v sobotu od 19:30   15.6.2019   

na louce za Cheníèkù v Chøeš�ovicích

K poslechu a tanci hraje JOHNY BAND

~ ~ Obèerstvení zajištìno 

N e n í d ù l e ž i t é v y h r á t , a l e u ž í t s i t o !

S D H C h ø e š � o v i c e V á s s r d e è n ì z v e n a

Srdeènì Vás zveme na 17. roèník akce

Tradièní prùvod netradièních vozidel

sraz v 10:00 
u hasièské zbrojnice 

v Jehnìdnì

Dobrou náladu a pokud možno 
pojízdný alegorický vùz s sebou

!  Tìšíme se na hojnou úèast !

na 1. máje

Návštìvníci kostela
sv. Petra a Pavla
v Albrechticích
se mají na co tìšit!



BC. LENKA HRONKOVÁ, MBA 
sociální bydlení v bývalé škole v Údraži - øeší se projekt na vybudování bytù 
vše s ohledem k dotaèním titulùm 
- starosta se setkal s projektantem, budou vybudovány 6 + 2 byty 
- do budoucna by se mohla místnost v pøízemí budovy využívat i pro potøeby 
  plánované DPS 
DPS Údraž - existuje studie, jak by vše mohlo vizuálnì vypadat, vše je propojeno 
se Špýcharem a s domem èp. 1. 
Starosta - byla vypsána VZ malého rozsahu na vypracování projekt. dokumentace 
- v mìsíci dubnu bude vypsán dotaèní titul z MMR na vybudování bytù 

MGR. ING. JAN PROCHÁZKA 
Nebude plnit úkoly, vzhledem k tomu, že nesouhlasil s bodem zastupitelstva 
obce ze dne 21.12.2018. Je pøesvìdèený, že zastupitelstvo obce nemùže 
úkolovat jednotlivé zastupitele. Funkci zastupitele obce bude vykonávat v souladu 
se zákonem è. 128/2000 Sb. 
Starosta - konstatuje, že byl porušen bod è. 8 jednacího øádu obce, který byl 
schválen jednomyslnì na jeho ustavujícím jednání, kde v èl. 8 odst. 3 je 
uvedeno: „usnesením zastupitelstva obce se mohou ukládat úkoly v otázkách 
samostatné pùsobnosti starostovi, jiným èlenùm zastupitelstva obce, radì obce 
a výborùm“. (citace)

HANA KRIPPNEROVÁ 
- byly spuštìny nové webové stránky obce 
- veškeré kulturní akce ve všech místních èástech obce byly zveøejnìny 
- podána žádost na Ministerstvo zemìdìlství o poskytnutí dotace
  na opravu  sochy Ježíše Krista na høbitovì v Chøeš�ovicích 
- pøipravuje se veøejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové 
  dokumentace Špýcharu v Údraži. Ohlednì získání dotací na opravu 
  probìhlo jednání na Jihoèeském kraji. Špýcharu 

FRANTIŠEK ŠTÍPEK 
- dne 9.1. probìhlo jednání se Správou a údržbou silnic, závodem Písek 
  a dopravním inženýrem. Jednalo se o vybudování nové køižovatky a osazení 
  zrcadlem ve velké zatáèce v Chøeš�ovicích. Vybudování nové køižovatky by
  bylo velmi nákladné, Policie doporuèuje proøezat køoviny na pozemku SÚS. 
Dále bylo øešeno: oprava komunikace na Hladnou 
- dopravní znaèení na cestì ke Kubouškùm v Jehnìdnì
- zpomalovací pás v Údraži na návsi (nedoporuèuje se, zvýší se tím hluènost 
  a mohla by být narušena statika okolních domù) 
- dopravní situace v Újezdì 
- instalace zrcadla u odboèky na Hladnou (mùže být nainstalováno) 
- dopravní øešení návsi v Albrechticích nad Vltavou 
- pøechod pro chodce u základní školy 
- mùže být odstranìna zákazová znaèka u odboèky u ZŠ na høištì 
- dopravní situace u dìtského høištì v Albrechticích nad Vltavou 
  (bylo doporuèeno nainstalovat city bloky) 

MILADA ŠVEHLOVÁ 
Majetkoprávní uspoøádání pozemkù v k.ú. Údraž. 
Vìtšina pozemkù je ve spoluvlastnictví obce a fyzických osob. Pozemky by 
mìly být do budoucna užívány jako pøístupová plocha k nemovitostem, k novì 
vybudovanému peèovatelskému domu a Špýcharu. Na spoluvlastnických 
podílech pozemkù mají nìkteøí spoluvlastníci vedenou exekuci nebo insolvenci. 
Probìhlo jednání s JUDr. Prùšou, který sdìlil, že insolvenèní i exekuèní øízení 
již skonèilo a bylo by možné majetkoprávnì vypoøádat. Je nutné stanovit, zda 
bude obec majetkoprávnì vypoøádávat všechny pozemky u èp. 1 v Údraži 
nebo jenom nìkteré. Ocenìní pozemkù, se kterým starosta seznámil pøítomné 
zastupitele, bylo provedeno Realitní kanceláøí Jan Matulka. Hodnota všech 
pozemkù, které by bylo možné vykoupit je cca 420 tis. Kè.  
BC. DAVID MIKOLÁŠEK  
Probíhá stavební øízení ohlednì domovních èistíren odpadních vod.
Je celkem 12 projektù, na 2 projekty je již vydáno stavební povolení, 8 projektù
se bude nyní povolovat. Zbývají 2 projekty v Újezdì, kde je problém s kanalizací. 
Od 1.1. 2019 vyšla novela vodního zákona, která umožòuje vsakování do 
podzemních vod. Tato problematika se týká hlavnì místní èásti Újezd. Tím by 
mohlo být vše vyøešeno a obec by tak mohla ušetøit cca 1,3 mil Kè. Projekty 
jsou na kontrole na SFŽP a mohly by být schváleny bìhem 14 dnù. Do konce 
dubna letošního roku by mohla být vypsána veøejná zakázka na provedení 
akce. Stavební práce budou zahájeny nejpozdìji v srpnu letošního roku. 

Plnìní úkolù èlenù zastupitelstva 
obce, které byly uloženy usnesením 
zastupitelstva.
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PETR LACINA 
- je zpracována projektová dokumentace na LC Kozín. Zároveò je vydáno 
  stavební povolení. Èekalo se na vypsání dotaèního titulu z MZe, ten však bude
  vypsán až na podzim. Dotaèní titul ale vypsala MAS Vodòanská ryba, kam 
  bude v polovinì bøezna podána žádost o poskytnutí dotace. 
- je zpracována projektová dokumentace na vodovod v Chøeš�ovicích 

BC. HANA JAÈKOVÁ 
- høištì Jehnìdno - èeká se na jarní období, aby se zjistilo, zda byla správnì 
  položena kanalizace. Poté by mìly být zahájeny další práce 
- podána žádost na Jihoèeský kraj o poskytnutí dotace na nákup traktoru 
- ZŠ - pokraèuje oslovování rodièù ohlednì zøízení 2. stupnì
- pøedjednáno poskytnutí dotace z MF ÈR na rekonstrukci a vybavení 
  vnitøních èástí budovy školy - 2. stupnì ve výši 90% z celkových nákladù 
  cca 5 mil. Kè. Doporuèuje zaøadit tuto akci do plánu akcí pro rok 2019. 
  V pøípadì, že by dotace nebyla poskytnuta, akce by se nerealizovala. 

FRANTIŠEK KAIFER 
Nesouhlasil s usnesením z minulého zastupitelstva obce, nebude plnit úkol, 
porušil tím jednací øád obce. Ve výkonu své funkce se bude øídit § 69 zákona 
è. 128/2000 Sb. 

ING. MIROSLAV UŠATÝ 
rekonstrukce silnice è. 159 v Albrechticích n. Vlt. - probíhá územní øízení, 
mìlo by dojít k uložení veškerých sítí a doplnìní vodovodního øádu pro domy, 
ve výši 6 – 7 mil. Kè. Je možnost získat dotace z nìkolika dotaèních titulù. Celá 
akce bude koordinována Jihoèeským krajem. 
energetická opatøení v domech èp. 156 a 200 v Albrechticích nad Vltavou 
je podána žádost o vydání stavebního povolení. Krajská hygienická zpráva 
požádala o doplnìní projektové dokumentace ohlednì hluènosti tepelného 
èerpadla. To bylo vypracováno a postoupeno KHS. Po obdržení vyjádøení KHS  
bude vydáno stavební povolení. Následnì bude podána žádost o poskytnutí 
dotace z IROP. 
sbìrný dvùr - byla podána žádost o poskytnutí dotace z OPŽP
- probìhlo jednání s obcí Paseky ohlednì ukládání bio odpadu na kompostárnu, 
bude se dále jednat s obcemi Tálín a Žïár 
hasièská zbrojnice - byla podána žádost o poskytnutí dotace, pravdìpodobnì 
nevyjde, jsme zde jako náhradníci 
vodovod Jehnìdno - je vypracována projektová dokumentace k územnímu 
øízení, která bude pøedložena k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

ROBERT MAUER 
Má stejné informace k vodovodu v Údraži jako pan starosta. 

FRANTIŠEK STROPNICKÝ 
podána žádost o poskytnutí dotace z MMR na rekonstrukci budovy èp. 16 
v  Chøeš�ovicích 
- pokud bude probíhat oprava komunikace v Kozínì, doporuèuje vymìnit veøejné 
osvìtlení a uložit inženýrské sítì do zemì. 

VÁCLAV KLIMEŠ 
Od roku 2015 probíhají ve všech katastrálních územích Komplexní pozemkové 
úpravy a již probìhlo nìkolik jednání. Dva zastupitelé obce Ing. Vlk a p. Lacina 
dodali podklady pro komplexní pozemkovou úpravu, za což jim chce podìkovat. 
V katastrálním území Albrechtice nad Vltavou probìhne obnova katastrálního 
operátu novým mapováním katastrálním úøadem. Do komise vedle zástupcù 
katastrálního úøadu byli jmenování V. Klimeš, F. Kaifer a M. Švehlová. 

ING. MIROSLAV VLK 
Podaøilo se oslovit praktickou lékaøku MUDr. Kopøivovou ohlednì otevøení 
ordinace v Albrechticích nad Vltavou. Probìhla schùzka s paní doktorkou, 
která si prohlédla prostory ordinace a vyslovila nìkteré pøipomínky. Pro otevøení 
ordinace je potøeba cca 150 pacientù. Další jednání s paní doktorkou probìhne 
až v dubnu. 
- byl zpracován a distribuován dotazník na služby praktického lékaøe. 
- domníval se, že by mohla být poskytnuta dotace z Ministerstva zdravotnictví, 
  ale ta se týká pouze zdravotnických zaøízení (napø. dotace na zdravotní sestru) 
- jednal o možnosti získání dotace z MMR, termín podání žádosti pro letošní rok 
  již uplynul 
- doporuèuje, aby obec poøídila z rozpoètu obce vybavení ordinace napø. pøístroj 
  EKG. Ostatní by se mohlo poøídit z dotací v pøíštím roce. 

ING. VÁCLAV KAIFER 
O úkole, který mu byl zastupitelstvem obce pøidìlen se dozvìdìl ze zápisu 
z jednání, kterého se nemohl zúèastnit z dùvodu nemoci.  
Domnívá se, že nemùže jednat v majetkoprávních otázkách jako statutární 
zástupce obce bez urèitého povìøení nebo smlouvy. 
Ve funkci zastupitele obce se bude chovat podle zákona è. 128/2000 Sb. 
Doporuèil starostovi informovat se u JUDr. Prùši nebo Ing. Sládka, jak to chodí 
v zastupitelstvu mìsta Písek. 
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DATUM NÁZEV AKCE POØADATEL

SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice
SDH Jehnìdno
Náš Újezd
SDH Údraž
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno
SDH Jehnìdno

ZO ÈZS Albrechtice
SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice

Albrechtický Vltavínek
SDH Albrechtice 
SDH Údraž
SDH Jehnìdno
SDH Chøeš�ovice
Mìsto Alb+TJ Alb.n.Vlt.
Albrechtický Vltavínek 
SDH Chøeš�ovice
SDH Jehnìdno
SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice 
SDH Albrechtice

SDH Chøeš�ovice 
Náš Újezd
SDH Albrechtice
Náš Újezd
SDH Chøeš�ovice 
Rybáøští veteráni

Rybáøští veteráni

Albrechtický Vltavínek
SDH Údraž
Obec Alb.+místní SDH
SDH Jehnìdno 
Náš Újezd
ZO ÈZS Albrechtice
SDH Údraž
SDH Albrechtice
Náš Újezd
SDH Jehnìdno 
ZO ÈZS Albrechtice
SRPŠ pøi ZŠ a MŠ
SDH Albrechtice
Náš Újezd
SDH Jehnìdno 
Albrechtický Brebta
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ALBRECHTICE 
NAD VLTAVOU

19/06/2019

Spolek památky Chøeš�ovicka nabízí:

prohlídky kostela sv. Jana Køtitele 
v Chøeš�ovicích za dobrovolný 
pøíspìvek na obnovu jeho vybavení. 

Prohlídky probíhají:
od 15. dubna do 15. øíjna
ve dnech ètvrtek, pátek a sobota
v èase od 13.00 do 17.00 hod.

Datum i èas prohlídky je tøeba 
objednat alespoò den pøedem na: 
tel. 731 814 484, tel. 725 580 094

SVOZ TØÍDÌNÉHO PYTLOVÉHO ODPADU 
se provádí každý lichý týden v pondìlí

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

od 7. kvìtna 2019 jednou za 14 dní, 
vždy v úterý lichý týden

firmou Rumpold Vodòany

SBÌRNÝ DVÙR
vždy první sobota v mìsíci od 8:00 - 12:00 hod. 

SD H C h øe š �o v i ce p o øá d á

11. kvìtna 2019
Výlet do Rokycan

za vojenskou technikou 
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ODJEZD v 8:00 od zastávky v Chøeš�ovicích
PØIHLÁŠENÍ v obchodì u p. L. Kothánkové.

VOJENSKÉ MUZEUM 
+ AIR PARK ZRUÈ U PLZNÌ

NA DEMARKAÈNÍ LINII

Letošní novinkou na bìžecké mapì závodu 
T-MOBIL OLYMPIJSKÉHO BÌHU jsou Albrechtice nad Vltavou!

MÍSTO PREZENCE A CÍL: sportovní areál TJ Albrechtice nad Vltavou

MÍSTO STARTU: Údraž - u rybníka (závodníci budou na start pøevezeni)

16:00 - 17:00   Výdej startovních balíèkù v místì prezence
17:00 - 17:30   Pøesun závodníkù do místa startu (Údraž - rybník)
18:00               Start hlavního závodu
20:00               Vyhlášení vítìzù

REGISTRACE konèí 12.6.2019, registrace na místì nebude možná.
VÍCE INFORMACÍ na www.olympijskybeh.cz
KONTAKT na lokálního poøadatele:
Renáta Havlová: + 420 604 334 601, rhavlova@seznam.cz 
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Pamatuji si z té doby – bylo mi 14 let, že na konci války v roce 1945 
pøijela do Albrechtic jednotka americké armády a zdržela se zde 
asi 3 dny. Velitel jednotky se ubytoval na místní faøe. Veèer byla 
v sále hospody u Hrdlièkù taneèní zábava. Èeská dìvèata tancova-
la s americkými vojáky. Po 3 dnech byli Amerièané z obce odvoláni 
a vrátili se za domluvenou demarkaèní èáru, která probíhala Pískem.

Místo oèekávaných Rusù se však objevila kolona nìmeckých vojákù 
na nákladních autech a zùstali stát na návsi. Bylo to ve støedu dne
9. kvìtna 1945, v kostele se konala slavnostní mše. Zúèastnilo se 
tolik lidí, že mnozí stáli venku pøed kostelem. Pøi mši hrála místní 
kapela. Byla slavnostní nálada a všichni se radovali z konce války. 
Po ukonèení mše se hrnuly davy lidí z kostela do ulièky pøed farou. 
Tam však stál místní èetník pan Strmisko s roztaženýma rukama 
a zastavil proud lidí. Sdìlil jim, že na návsi stojí nìmecká auta 
s vojáky, kteøí se netváøí pøátelsky. Doporuèil jim, aby nešli v houfu, 
nedívali se na vojáky a proklouzli domù. Mnoha lidí se však zmocnil 
strach a snažili se z kostela uniknout jinak. Nìkteøí zkoušeli cestu 
pøes márnici, jiní volili cestu pøes ohradu høbitova. Já s maminkou 
jsme zvolily cestu kolem vojákù. Pøestože mi maminka øekla, abych
se na vojáky nedívala, podívala jsem se. Ještì dnes upøený pohled
nìmeckého vojáka cítím. Naštìstí k žádnému incidentu nedošlo.

V sále hospody u Vodièkù (Dvoøákù) byli v té dobì ubytovaní 
meètí uprchlíci. Pøišli tìsnì pøed koncem války pìšky. Jedna z žen 
uprchlíkù šla na náves a stìžovala si veliteli kolony, že je s nimi ze 
strany albrechtických špatnì zacházeno. Aby se pøedešlo odvetné 
reakci nìmeckých vojákù, šel starosta obce pan Kohout (mùj otec) 
za pøedákem uprchlíkù a pøesvìdèil ho, aby u velitele vojska popøel 
výpovìï nìmecké ženy a øekl mu, že dùvod ke stížnosti není. Tím 
se možná zamezilo pøípadné nepøimìøené akci ze strany vojákù. 

nì-

Zanedlouho vojáci odjeli, prý snad smìrem na Bernartice, kde došlo 
k tragickému støetu s místními, pøevážnì mladými muži. Nìmci tam 
tehdy postøíleli pøes tøicet lidí. 

Ruská armáda pøijela vzápìtí, nejprve v autech, potom s koòskými 
potahy. Armáda zabrala kdejaký dvùr a zásoby krmení. Dùstojníci 
si nárokovali postele v domì, ostatním staèila sláma apod. Jejich 
chování bylo dosti arogantní. 

Tím 2. svìtová válka v Albrechticích skonèila z pohledu pøítomnosti 
vojsk, vyrovnání s èiny nìkterých obèanù za okupace je jiná kapitola.

Zapsáno Petrem Dostálem dle vylíèení paní Zdeòky Škodové v lednu 2019, 
bez porovnávání s jinými zdroji.
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“Døívìjší život na Hladné byl neobyèejný. Tìžký, tvrdý, plný práce 
a potu, ale i š�astný, radostný, plný písnièek a smíchu.”

Ve støedu 6. února dopoledne probìhly v prostorách Obecní knihovny 
v Albrechticích nad Vltavou dvì besedy. Popovídat si o knihách, seznámit 
se s nimi a zjistit, jak se knihy pùjèují - to a ještì mnohem více mìli mož-
nost vidìt dìti a žáci místní Základní školy a Mateøské školy v Albrechti-
cích nad Vltavou na vlastní oèi. Školáci se zamìøili na literaturu pro dìti 
a mládež, žánr sci-fi, populárnì-nauèné tituly, èi encyklopedie. Každý ví, 
že v dnešní pøetechnizované dobì, na ètení knih moc èasu nezbývá. 
Proto je naší snahou vštípit dìtem zájem o èetbu. Mladší kamarádi ze 
školky si prohlíželi pøevážnì pohádkové knížky nebo knihy se zvíøecími 
hrdiny. O tom, že dennì èíst minimálnì 15 minut dìtem se vyplácí, upo-
zoròují nejen dìtští psychologové a uèitelé. Rozvíjí se nejen komunikaèní 
schopnosti, fantazie, ale i vzájemná vazba mezi èleny rodiny.
Spoleènì jsme si také zazpívali, zarecitovali èi zopakovali nìkterá slovní 
spojení z angliètiny. Tìšíme se na další spoleèná setkání s knihou.

Pøevážnou èást textu o nelehkém životì v døívìjší  
Hladná poutavì 

plavecké osadì
velmi sepsala MUDr. Anna Husová, dcera Vojtìcha 

Husy z Hladné. 

Publikace bude doplnìna o vzpomínky dalších rodákù a mìla by
pøijít na svìt již v èervnu. Souèástí budou také historické fotografie. 
Milovníci Hladné se mohou tìšit. Zároveò prosíme rodáky z Hladné, 
pokud by chtìli pøispìt do publikace historickými fotografiemi nebo 
pøíbìhem, ozvìte se na tel. 721 941 229

Nový soubor knih v obecní knihovnì
Milí ètenáøi, jak jistì víte, Mìstská knihovna v Písku se 
stìhuje do nových prostor, a proto s radostí mohu oznámit, 
že ètenáøi v Obecní knihovnì Albrechticích nad Vltavou si 
mohou vypùjèit bez problémù novou zásilku dodaných knih. 
Další výmìnný soubor je naplánován na mìsíc kvìten. 

PØIJÏTE SE ZAÈÍST do historických románù V. Vondrušky, 
detektivek od L. Berana, románù pro ženy od svìtových 
i domácích autorek. Pro dìtského ètenáøe a mládež jsou 
k dispozici moderní encyklopedie, komiksy a mnohé další...
Víc nebudu prozrazovat, knihy jsou urèeny jen pro Vás! 

Malá ochutnávka z Velké knihy èeských pranostik 

DUBEN - Aprílové poèasí je nad ženu vrtkavìjší. 
Dìtský pláè, panská pøízeò a dubnové poèasí jsou nestálé. 
V dubnu se za den i devìt druhù poèasí najde. 
KVÌTEN - Sníh v máji - hodnì trávy. 
Na mokrý kvìten pøichází suchý èerven. 
V máji høímoty nedìlají trampoty. 

Zdraví Dana Ryšlavá - knihovnice

Pøed pár dny jsme se s kamarádkou šly podívat, jak se zahrádce daøí. 
Sluníèko koneènì svítilo a nás pøepadl høejivý pocit, že se vybudovalo 
a buduje místeèko, které je k nìèemu milému dobré a pøíjemné. Pohle-
dem jsme hladily každou malou rostlinku, která se dere a bojuje o pøežití. 
Nìkterým se to už nepodaøí. Èasto vidím maminky s koèárky a dìtmi 
pochodovat po cestách bez chodníku a tak jim moc pøeji, že si mají kde 
sednout a tøeba poklábosit s jinou 
maminkou o tom, co je dùležité, 
vlastnì nejdùležitìjší - dìti. 
Ano, zahrádka už je trochu poni-
èená, ale stejnì plní a bude plnit 
svùj úèel. Je osvìžující hlavnì pro 
nás ženy a maminky s dìtmi. 
Chápu, že muži se osvìží radìji už 
v Miláèkovi, ale je to od nich hezké, 
že na nás myslí :-)

Tak jí pojïme spolu držet “koøeny”.

Pøeji všem pozitivní úhel pohledu.  
H. M.

Text: Dana Ryšlavá - knihovnice



- pokraèov?n? èl?nku z tituln? strany

V Újezdì bylo od nepamìt i mnoho ovocných alejí, které lemova ly 
vìtšinu cest, což dokládají i historické mapy z 19 století. Stromoøadí 
byla složena pøevážnì z jabloní, z hrušní a èásteènì z peckovin. 
Dále zde pak byly višòové a tøešòové aleje na mezích, které oddìlovaly 
jednotlivá pole po vrstevnicích (Etáže, Palouèek, Višòovka aj.). Tøešnì 
jsme jako dìti chodily trhat a bylo to také menší dobrodružství, když 
nás majitelé èasto pronásledovali - samozøejmì bez úspìchu.
Výsadba stromù byla vìtšinou ještì z doby velkostatku v Újezdì, který 
patøil neznašovskému panství. Jednalo se výhradnì o vysokokmeny 
a pùvodní odrùdy, proto se vìtšina stromù dožila vysokého vìku, 
nìkdy až 100 let. Postupem èasu (zejména po vzniku JZD) o aleje 
aktivnì nikdo nepeèoval a nebyla ani potøeba sklízet plody, protože 
si každý pìstoval na svojí zahrádce na nižších podnožích zušlechtì-
né odrùdy ovocných stromù. Pøesto torza nìkterých stromù zùstala 
dodnes, pøípadnì zmlazena. 
Poslední významnou tøešní byla vynikající chrupka na kótì 438,7 
(nejvyšší nezalesnìný vrchol osady). Ta sloužila jako místní orientaèní 
bod a plodila až do léta r. 2018, kdy ji srazil a zapálil blesk.

1. Vymìøení bodù pro výsadbu.
2. Vybagrování jam. 
3. Zasazení stromkù.

4. Zaražení opìr a pøibití jejich spojnic.
5. Vyvázání stromkù k opìrám.
6. Obvázání stromkù pletivem.

Fyzickou práci a obsluhu mechanizace zajiš�ovali muži, peèlivou vý-
sadbu stromkù mìly na starosti místní ženy. Tak jsme bìhem dne 
vysadili všech 80 ovocných stromkù v aleji od Køíže k návsi. Vyvázání 
jsme dokonèili v nedìli a obvázání pletivem v následujícím týdnu. 
Jednotlivé druhy jsou vysázeny v tomto poøadí: švestky, ryngle, jeøáby, 
moruše, hrušnì, jablonì a tøešnì. Všechno vysokokmeny a vìtšinou 
pùvodní odrùdy, které jsou odolnìjší a mohou být využity jako genová 
rezerva. Dále byla vysazena jedna tøešeò na kótì 438,7, která snad 
bude opìt sloužit alespoò dalších 60 let jako orientaèní bod.
Po ukonèení výsadby bylo pøipraveno pro všechny menší obèerstvení 
a veèer jako každou sobotu posezení u piva a partièky „Prší“.          

Text: Josef Procházka, foto Petr Dostál a autor textu 

Tím vzácným stromem je starodávná oskeruše (druh jeøábu), plody oskeruše se 
mohou jíst èerstvé, povìstná je i pálenka. Pøed samotnou akcí jsme infomovali 
všechny obèany naší malebné vesnièky rozhlasem i tzv. “poulièní poštou” a v den 
výsadby oèekávali notnou pomoc. Nìkdo zaspal, nìkdo zapomnìl, ale všichni, 
kdo pøišli, mohou být na sebe hrdí a sladká odmìna v podobì hrušek na všechny 
zpùsoby, bude spravedlivou odmìnou. Velkým pøispìním celé akce a jejího urych-
lení byla pomoc tìžké techniky, tímto dìkujeme pánùm Hronkùm z Údražských 
Chalup za to, že všechny díry pro výsadbu stromkù pomohl bagr vykopat. Mùžeme 

díky tomu celou akci nazývat “kulovým bleskem”. Za ne-
celé 2 hodiny bylo hotovo. Všechny stromy se obalily proti 
poškození zvìøí a samotný Ing. Dostál nás pochválil, že 
je nejen alej vysazena “rovnì”, ale i stromky byly dobøe 
pøivázány a ukotveny. I panu Dostálovi dìkujeme za pod-
poru a za to, že se nám o stromky celou zimu staral a tak 
je velká šance, že hrušky budou dobøe prospívat a plodit.

Za zkrášlìní naší vesnice LH, IL, MV a spolek zahradníkù  :-)

Výsadbu nové ovocné aleje zahájili místní obèané už s týdenním
pøedstihem - za použití mechanizace pokáceli a odstranili staré 
a poškozené stromy. Vlastní výsadba zapoèala v sobotu 23. bøezna 
pøesnì podle projektu a za odborného dohledu Ing. Dostála. Sešlo 
se nás ètrnáct a k dispozici byla i mechanizace (bagr a traktor) 
místních obèanù. Základem úspìchu byla pøedevším dobrá orga-
nizace práce, která pak probíhala jak pøesnì seøízené hodinky. 

Bleskem znièen? tøešeò 
a nová na kótì 438,7
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Setkání maškar v Jehnìdnì probìhlo v sobotu 2. bøezna. Ve 13:00 hod. se sešlo 
na jehnìdské zastávce kolem dvaceti maškar, tentokrát pøevažovaly spíše dìtské 
maškary. Jako poslední z maškar pøikráèel od lesa velký oranžový dinosaurus, 
který se všemi maškarami bohužel obešel jen pár chalup, jelikož se mu rozbil 
ventilátor a celá maska se mu zhroutila k zemi. Poèasí maškarám úplnì nepøálo, 
ale jelikož se jednalo pouze o pøeháòky, nic si z toho maškary nedìlaly a navštívily, 
zahrály a zazpívaly ve všech staveních, kde jim byly otevøeny vrata a bylo nabíd-
nuto obèerstvení. V každém domì dostali od šaška minimálnì jeden balónek pro 
štìstí a v pozdním odpoledni se po poslední zastávce u Hoškù rozešly ke svým 
domovùm.                                                              

Jako každý rok i letos dobrovolní hasièi z Jehnìdna 
uspoøádali turnaj v Èlovìèe, nezlob se! Turnaj zaèal 
v sobotu 16. bøezna ve ètvrt na jednu a mohl se ho 
zúèastnit každý malý i velký hráè, který dokázal hodit 
kostkou a popojet figurkou. Celkem šestnáct hráèù 
se sešlo kolem ètyø hracích ploch hry Èlovìèe, ne-
zlob se! a bojovalo o postup do finálové ètveøice, 
která se pak utkala u velkého kobercového hracího 
plánu. Nejvìtším pøekvapením bylo vítìzství nej-
mladšího hráèe Vojty J. z Jehnìdna, který získal 
jako každoroènì velký dort ve tvaru hracího plánu. 
Druhý se umístil Ví�a Š. z Kluk a tøetí byl Martin J. 
z Jehnìdna, kteøí si odnesli za svá umístìní balíèky. 
Na ètvrtém místì se umístily dvì sleèny, Lucka T. 
a Klárka J. z Jehnìdna, které si spoleènými silami 
vyházely pytlík brambor a èokoládu. Ocenìni byli 
samozøejmì i hráèi, kteøí skonèili na 5. – 8. místì. 
Vìøíme, že se všem líbilo 
a nikdo se na nikoho nezlobil :-)

Text: H. Jaèková

Text: H. Jaèková

Jako poslední z maškar pøikráèel 
od lesa velký oranžový dinosaurus...

Tak jako každý rok, i letos byla zorganizována dílnièka na velikonoèní tvoøení v naší ZŠ a MŠ. Pod záštitou SRPŠ a šikovných maminek 
tak mohla vzniknout originální dílka všech možných tvarù, velikostí a barev – sádrové odlitky velikonoèních motivù, kuøátka s peøíèkovými 

ocásky, zapichovací vajíèka zdobená barevným pískem, 
chundelaté oveèky i barevná vázièka s “pugetem” kytièek.
Nejvìtší specialitou a nejoblíbenìjším místem pro tvoøení 
však byla “velikonoèní kuchynì”. Ze 3 druhù pomazánek 
a mnoha druhù ovoce a zeleniny se tvoøila nepøeberná 
plejáda zvíøátek – z hrušky, párátek a kulièek hroznového 
vína vznikl veselý ježek; z kousku rohlíku, pùlky kulièky 
tmavého hroznového vína a napùl rozkrojeného rajèátka 
krásná beruška; z øapíkatého celeru, pomazánky, kulièek 
vína a kouskù papriky pak “divoká” stonožka. Dìti vyrobily 
spoustu jednohubek, které z vìtší èásti spoøádali u namá-
havé práce, ale také posilnili i dospìlé, kteøí u jednotlivých 
stanoviš� pomáhali s výrobou ozdob.

Dìkujeme všem návštìvníkùm za jejich èas, šikovnost 
a kreativitu a vìøíme, že výrobky budou dìlat radost nejen
šikovným výrobcùm, ale také tìm, kteøí jimi byli možná 
obdarováni.

Maminky a pøátelé SRPŠ
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Do mateøské školy budou zapisovány dìti, 
narozené v dobì od 1. záøí 2013  do 31. srpna 2016, 

které nyní mateøskou školu nenavštìvují. 
K zápisu pøineste rodný list dítìte, obèanský prùkaz, pøípadnì 
doklad o trvalém bydlišti dítìte, pokud má trvalé bydlištì jinde 
než rodièe, a potvrzení od lékaøe, že je dítì øádnì oèkováno 

a mùže navštìvovat mateøskou školu.

V úterý 14. kvìtna 2019 
12.30 _ 17:00

Únor  v mateøské škole byl ve znamení masopustu. Užili jsme si peèení 
masopustních dobrot, seznámili se s pùvodem masopustního prùvodu 
a vyrobili si masopustního medvìda. Vrcholem byl KARNEVALOVÝ REJ 
v tìlocviènì, kde si pro nás školáci pøipravili plno her. Na závìr probìhla 
diskotéka. 
Bøezen  byl pro dìti znakem jara. Nedoèkavì jsme pøivolávali jaro setím 
a sázením všemožných rostlinek. Venku jsme hledali první živoèichy bažící 
po slunci a pozorovali zmìny v pøírodì. 
14. bøezna   bylo dopoledne vyhrazeno malým, støedním i opravdu velkým 
opeøeným kamarádùm: sovì, sokolovi, papouškovi a dalším ptaèím kra-
savcùm. Souèástí zábavnì-vzdìlávacího programu bylo také veselé 
èarování. První jarní den jsme uvítali stezkou za pokladem jarní víly. Po 
vyznaèené trase jsme se radostnì vydali vstøíc úkolùm, po jejichž splnìní 
na nás èekala sladká odmìna. 
26. bøezna  jsme byli pozváni panem Milotou na líhnutí holoubat. Pøekvapil 
nás množstvím závodních holubù a informacemi o nich. Dìti se dozvìdìly, 
co holubi jedí, jak se kroužkují a jak probíhají holubí závody. Mohly si také
pohladit malá holoubata i dospìlého holuba. 
~ Tímto holubáøi panu Milanu Milotovi ještì jednou dìkujeme ~ 

28. bøezna  pøedškolní dìti navštívily 1. tøídu, seznámily se s prostøedím, 
zazpívaly si spoleènì písnièky a vyzkoušely si, co je v následujícím školním 
roce èeká.
Stejný den nás èekala NOC S ANDERSENEM, kter? se opravdu vyvedla. 
Soutìží bylo nepoèítanì, nechybìla stezka odvahy a venkovní šipkovaná. 
Usínání nám zpøíjemòovaly oblíbené pohádky i díky nim jsme noc pøeèkali 
bez jakéhokoliv zádrhelu.   

A NA CO SE TÌŠÍME?

od 25.4. jezdíme každý ètvrtek plavat
28.5. jedeme se školáky na divadlo a do ZOO do Borovan
29.5. jedou pøedškoláci spoleènì s pøedškoláky ze Záhoøí a Kluk 
         do centra Døípatka v Prachaticích
11.6. èeká nás otáèivé hledištì v Týnì nad Vltavou s pøedstavením 
        „Asterix a Obelix“
25.6. na rozlouèenou se škol. rokem navštívíme „Zemì ráj“ v Kováøovì

Bc. Michaela Mašková

Pozdravy ze školky... Pøejeme všem krásné jaro a sluníèko nejen na obloze
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V letošním školním roce nám byl spoleènost? AIESEC nab?dnut projekt 

kulturami svìta a hlavnì možnost komunikace v cizím jazyce se studenty 
z rùzných zemí svìta. Zapojení do projektu bylo pro nás a naše žáky 
velkou výzvou a velkou neznámou. Nevìdìli jsme, ze kterých zemí 
studenti-stážisté pøijedou, jaký rozvrh a jaké prostøedí pro nì vytvoøíme 
u nás ve škole. 

EDISON. Jeho c?lem je odbour?v?n? bariér a pøedsudkù mezi rùznými 

Díky vstøícnosti rodièù a pedagogù, kteøí byli ochotni stážisty ubytovat ve 
svých rodinách, se vše podaøilo. Byli jsme mile pøekvapeni, jak poslední 
týden v únoru probìhl, jak pìknì se žáci ke studentùm chovali a jak se 
snažili s nimi za každou cenu mluvit. Žáky zaujaly pøipravené prezentace 
o jednotlivých zemích, nauèili se místní tanec, ochutnali národní speciality, 
vidìli typické národní výrobky, vlajky. Naši žáci je s velkým zápalem uèili 
na oplátku èeská slova, zahráli si s nimi basketbal i na maškarní karneval 
je pozvali. Na závìr studenti i žáci spolu vypracovali plakáty o jednotlivých 
státech. Projekt EDISON považujeme za velmi smysluplný, a pokud se to 
podaøí, rádi bychom jej v dalších letech opakovali. Všem zúèastnìným 
dìkujeme za podporu, ochotu, pomoc a organizaci hladkého prùbìhu 
týdenního pobytu studentù.               (Mgr. Vìra Tichá)

26. bøezna si školáci užili velmi zajímavou besedu s chovatelem
poštovních holubù p. M. Milotou, který se úèastní oblastních,
krajských i mezinárodních soutìží. Vìøili byste, že byl v Belgii 
na aukci vydražen poštovní šampion za více než milion eur?

DO ŠKOLY SE SPACÁKEM

29. bøezna 2019 se Základní škola v Albrechticích nad Vltavou pøipojila
k celorepublikové akci na podporu ètenáøství NOC S ANDERSENEM. 
Pøenocovat do školy pøišlo 13 dìtí. Starší ètenáøi pøeèetli prvòáèkùm po-
hádku Ošklivé káèátko a s tímto pøíbìhem byly spojené i další pøipravené 
aktivity. Dìti si užily spoleènou veèeøi a následnou stezku odvahy. Nejvìt-
ším zážitkem však nepochybnì zùstává samotné (po)nocování ve škole.

(Mgr. Kateøina Lososová)

LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR DÌTSKÉHO KLUBU KLÁSEK 
se bude konat v ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou

PROVOZNÍ DOBA  od 6.30 do 16.00 hodin
kreativní èinnosti, pobyt v pøírodì, hry a zábava, 
bowling, Lezetop… nutné pøihlášení alespoò 5 úèastníkù

výlet - Laser aréna, 

i pro žáky z jiných škol (6 - 12 leté)

OBÌDY ve školní jídelnì, celodenní pitný režim: 63,- Kè za 1 jídlo. 
Platí se na pøihlášené dny dopøedu. Stravné se nevrací, v pøípadì 
náhlé neúèasti si obìd mùžete odnést.

TERMÍNY:

8.7. - 12. 7. 2019 

Pøihlášky na stránkách školy ZŠ a MŠ Albrechtice n. Vlt.
! Odevzdejte nejdéle do konce kvìtna 2019 !

INFORMACE PRO ŽÁKY 5. tøíd pro školní rok 2019 / 2020

Vážení rodièe, v pøíštím školním roce se otvírá

6. roèník druhého stupnì ZŠ v Albrechticích nad Vltavou. 
Podávání závazných pøihlášek do budoucí 6. tøídy probìhne ve dnech:
6. 5. - 13. 5. 2019 až po ukonèení pøijímacího øízení na víceletá gymnázia.

Podrobné informace Vám podá øeditelka školy: 
tel. 382 288 138, reditel@zsamsalbrechtice.cz

15. 7. - 19. 7. 2019 19. 8. - 23. 8. 20191. 2. 3.

Školní novinkyProjekt EDISON se zahranièními studenty



Nehalí se do závojù, tváøí se jako by nic a pøesto mnozí z nich 
jsou svému okolí životnì nebezpeèní. Jiní však se s námi natolik 
sblížili, že je považujeme za své. Nemluvím o lidech, ale o cizích 
organismech. Vyberu si jen rostliny a døeviny.
V minulých pøíspìvcích jsem psal o významných, starých èi výji-
meèných stromech v naší obci. Šlo vìtšinou o pùvodní evropské 
stromy, které s námi v krajinì rostou od nepamìti - lípy, duby, 
javory, jasany, vrby... Èlovìku však staré a známé nestaèí. Z cest 
po cizích krajích si dovezl zvíøata, byliny a stromy, které ho v cizinì 
zaujaly vzhledem nebo vlastnostmi. Nìkteré rostliny a živoèichové 
se u nás pøizpùsobili klimatu a stali se nedílnou souèástí krajiny 
a zemìdìlského využití. Že jde o imigranty odjinud si dnes ani 
neuvìdomujeme. Vždy� napøíklad obilí a doprovodné plevele si 
donesli v kapse dávní zemìdìlci pøi putování ze støední Asie pøed 
osmi tisíci lety. Stejné to bylo s mrkví, petrželí, tøešnìmi...
Z Ameriky jsme dostali dárek v podobì brambor, tabáku, rajèat, 
paprik apod. Z Kavkazu, cestou pøes Francii, se k nám rozšíøilo 
pìstování švestek. 
Na druhé stranì stojí rostliny, kterým øíkáme invazní. Po zavleèení 
na stanovištì se rozmnoží takovou mìrou, že vytlaèí a zlikvidují 
druhy domácí. Mají k tomu nìkolik strategií. Mùže to být produkce 
ohromného množství semen s dlouhou dobou klíèivosti, rozšiøová-
ní pomocí podzemních oddenkù - napø. rdesno sachalinské, dnes 
nazývané køídlatkou. Jiné využívají jedovatých látek, dodávaných 
do pùdy koøeny èi opadanými listy. Tak se chová tøeba akát, který 
byl z Ameriky dovezen jako dobrá medonosná døevina se schop-
ností vázat a stabilizovat prudké svahy. Vznikly tak, pøedevším na 
jižní Moravì, souvislé akátové porosty, ve kterých pøežívá pouze 
jeden druh trávy.
Mnohé druhy jsme si dovezli jako krásné zahradní rostliny, ale 
z dobrého sluhy se stal zlý pán. To je pøípad bolševníku velkole-
pého, který byl v roce 1862 knížetem Metternichem vysazen 
v lázních Kynžvart. Bolševník je považován za nejnebezpeènìjší 
invazní rostlinu, protože obsahuje prudce jedovaté látky, které po 
potøísnìní pokožky a následnému vystavení sluneènímu záøení 
dávají vzniknout úporným kožním puchýøùm. Úèinek po poleptání 
se dostavuje až po nìjaké dobì a ohroženy jsou napø. dìti, hrající 
si v okolí rostliny. 
Podobnou zkušenost máme i s obyvatelkou asijských velehor, 
netýkavkou žláznatou. Tato, napohled krásnì kvetoucí statná by-
lina se šíøí pøedevším v okolí tokù, od nejmenších potokù po øeky. 

Semena, vystøelená z pukajících luskù do vzdálenosti až 5 metrù, 
pøípadnì plujících s tekoucí vodou, zpùsobují invazní rozšíøení 
a totální potlaèení domácích bylin.
Ale i spousta cizincù mezi keøi a stromy se chová invazivnì nebo 
jsou jedovaté. Pøíkladem je pùvodnì americký javor jasanolistý, 
který byl vysazován kolem cest èi v parcích. Jen èasté seèení drží 
na uzdì jeho úžasnou schopnost výmladkového rozšiøování. Dva 
jedinci jsou vysazeni po stranách kamenného køíže u obvodové 
zdi u kostela sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích.
K jedovatým rostlinám, které bývají v našich zahradách patøí 
zob, ale i ruj vlasatá, štìdøenec nazývaný pravým zlatým deštìm, 
americký pámelník s bílými nafouknutými bobulemi nebo popínavá 
liána wistárie. Kolem jedovaté škumpy ocetné vodím vnuky dennì 
do školy v Albrechticích. Jejich jedovatost však není významná, 
pøi bìžném zacházení s rostlinou se neprojeví. 

ptaèí 

Zaènìme tøeba již zmiòovanou jihoevropankou rují vlasatou. Tato
u nás umìle vysazovaná døevina, odlišující se od ostatních okras-
ných keøù tím, že je ozdobná nejen v dobì kvìtu, ale prodloužené 
barevné stopky plodù záøí i na podzim, kdy je barev v zahradách 
již málo. Nakonec, podívejte se sami, jak to rusovlasé krásce sluší 
na zahrádce v Chøeš�ovicích a pochopíte èeský název vlasatá. 
Pokraèování v èervnovém èísle Zpravodaje                Text: ing. Petr Dostál

V minulém roce byla na obecním pozemku naproti škole 

cesty k V?penskému rybn?ku. Na bylinkové  zahradì 
jsou vysázeny desítky druhù bylinek, používaných jako 
koøení v kuchyni, léèivé rostliny, okrasné druhy, rostliny 
mokøadù a z okolí tùní, drobné keøe a rybízy. Chodník 
lemují okrasné jablonì, od sousedního pozemku je za-
hrada oddìlena pruhem jabloní. Souèástí výbavy jsou 
i lavièky a dìtem je urèen kopec s herními prvky. 

zbudována bylinková zahrada. Bude vstupní è?st? nové 

Zahrada je pochopitelnì otevøena, má sloužit všem pro 
potìchu oèí, k posezení a vnímání vùní a barev bylin. 
V dobì kvìtu budou jistì obsypány vèelami, èmeláky 
a motýli. Pøedpokládalo se, že si hospodyòky nebo 
bylináøky upevní své znalosti v poznávání i netradièních 
bylin, nebo� u všech budou tabulky s názvem a využi-
tím. A nejen to, po pevném zakoøenìní a vzrùstu do trsù 
bude možné si nedevastujícím zpùsobem èást rostliny 
utrhnout a použít ji k léèení, v kuchyni, nebo proutek 
zakoøenit ve své zahrádce. 
Krásná pøedstava, že?  
Souèasnost je však prozaicky èeská. Nìjaký poberta 
usoudil, že èekat na zakoøenìní proutku je zbyteèné, 
když se mùže z výsadby vyjmout celá rostlina. Protože 
mu zahradnièení asi moc nejde, pojistil se vyjmutím 
- co to øíkám - ukradením hned nìkolika kusù jednoho 
druhu. Asi potøeboval k jehnìèímu rozmarýn, pro koèky 
šantu koèièí a pøed barák ke vstupu bobkovišeò. V dobì 
psaní tohoto textu chybìlo na záhonech devìt rostlin.
Alespoò vím, že žiji mezi svejma, mezi Èechama.

Text: Petr Dostál

Vážení myslivci.
Se vší úctou odpovídám na Vaši reakci k mému èlánku v minulém Zpravo-
daji. Nemìla jsem ani tušení, že urážím Vaši hrdost èi neschvaluji tradice. 
Peèujete o lesy, krmíte v zimì zvíøata a na svých akcích uklízíte lesy, vysa-
zujete stromky, a to je velmi záslužná a cenìná èinnost. Je to Váš ušlechtilý 
koníèek. Samozøejmì ke všemu jsou zapotøebí peníze, a ty se musí nìkde 
vydìlat nebo získat. Skolit kance, k tomu je zapotøebí velká odvaha, ale 
nemùžete mluvit o hrdosti nebo tradici. Kanec netuší, že je pøemnoženej 
a les je v podstatì jeho. Vaše je vaše zahrada a i ta byla kdysi jeho. Tráva 
je vlastnì taky “škodná”, i když je to pøíroda, její sekání nás vysiluje a roz-
hodnì pøi nìm necítíme hrdost. V pøípadì bezbranného bažanta je to ještì 
horší. Myslivecký bál nemùže být bez zvìøe (bohužel). Tak a� se alespoò 
vyplatí. Bylo by dobøe, kdyby bažanty koupili nebo vydražili ti, co je chtìjí 
a tím pádem by se s nimi nehrál pod stolem fotbal. 
Vìøím, že to nìjak vymyslíte. Omlouvám se za jeden svùj výrok: “bažanti 
smrdí”, to ano, ale vlastnì vaøená zelenina a ostatní (kromì bábovky) také.
                                                        Míru zdar a a� jsme všichni zdraví. H.M.

Souèástí programu bude také

premiéra NOVÉ HUDEBNÍ HRY Albrechtického Brebty
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Tak jo, jak to tedy bylo. Sešli jsme se (trousili), po sedmé hodinì 
ranní. Cílová stanice, hráz vápeòského rybníka. Skupinové foto, 
když nás byla tak desetina. Za malou pùlhodinu tu však byli 
všichni. Jak mladí, staøí, chytøí i pitomí. Nebránilo nic tomu, po-
hroužit se do bahenní láznì. A poté zaèal ten koncert. Nestaèili 
jsme se otáèet. Klucí nosili jednu vanièku za druhou, tøetí, ètvrtou... 
Ryby se tøídily, poèítaly, zapisovaly, by se vrátily zpìt do vody. 
Krásná ryba zde byla. Ty, co trochu víc narostly, mìly smùlu. Buï 
to si je nìkdo odnes domù jako suvenýr, nebo jsme je sežrali na 
místì, v úpravì našich kuchek. Dìlaly spoustu dalších dobrot 
a tak nikomu v bøiše nekruèelo. Ale žbluòkalo. O to se postaral 
František Král. Tento chlapík dostal pøed lety zlatou hvìzdu od 
vesmírné komise, jako nejlepší hospodský na svìtì. 

No a poèasí? Nejhezèí jarní den. 
Po úklidu hráze, napuštìní rybníka a zpìt vrácení tìch ryb -
lených, jsme se pøesunuli do místní restaurace. Zde se o nás opìt 
dobøe postarali, ryby nám usmažili, k tomu dobré pochutiny pøidali. 

vyvo

Hudba byla, tanèilo se... a víc si nepamatuji. Tak že, jak to bylo 

šel jsem po svých ètyøech. Ale zase bylo dobøe. 
dál, nìkdy pøíštì, až mi to poví, já si to nepamatuji. Nenesli mne, 

~  Dìkujeme všem, kdo nám pomohli. ~  ~ ~ ~ ~  
Hlavnì klukùm, kteøí škrabali, 
ryby. Klukùm, kteøí jako každý ob rok jdou to toho bahýnka. 

vykos�ovali, vyvrhávali a porcovali 

A Jendovi Vorlíèkù za kulturní vložku, za bobøíka otužilosti. 
Za rybáøské veterány Mòouk.

V loòském srpnovém zpravodaji byl otištìn velmi zajímavý èlánek - Vèely, zázrak
pøírody. A protože jaro je tady, domluvili jsme se s autorem èlánku na uvedení 
pokraèování. Èlánek konèil otázkou: Stojíme-li u úlu - èesna, vidíme, že dovnitø 
vlétají pilné vèelky s chuchvalcem pylu na zadních nožkách, ale také vèely, 
které nenesou pyl žádný. Jsou to vèelí flákaèi nebo mají jiné úkoly?

Jsou to sbìraèky nektaru. Na dnì kvìtù je cukernatý roztok, nektar. Vèely ho
sbírají nasátím a v úlu ho pøeèerpají jiným dìlnicím, které z nìho vyrobí med 
a uloží ho do bunìk plástve, ty pak slouží jako zásobník potravy. Matka do bunìk 
klade vajíèka, z tìch se vylíhne larva, kterou dìlnice krmí. Poté se larva zakuklí 
a vylíhne se vèela. Když se rodí nová matka, odlétá stará matka s rojem vìrných 
dìlnic z úlu a hledá si nové hnízdo. Tehdy musí pøijít vèelaø a roj zavøít do nového 
pøipraveného úlu. Mladá vylíhnutá matka odlétá spolu s trubci na svatební let, 
pøi nìmž je mnohokrát oplodnìna. Získané spermie jí musí vystaèit až na 5 let. 
Poté se vrací do úlu, a od té doby snáší jedno vajíèko za druhým. 

Jakmile je v úlu dostatek medu, nastává medobraní. MED je vèelaøova odmìna. 
Jenomže vèely potøebují ke svému životu asi 100 kg medu roènì. Co se stane, 
když jim ho vèelaø vezme? Pokud by ho nièím nenahradil, strádaly by a mohly 
by uhynout. Proto se odebraný med nahrazuje roztokem sacharózy. 
Velmi cenìná je MATEØÍ KAŠIÈKA. Používá se hlavnì v kosmetickém prùmyslu. 

svíèek. PROPOLIS je lepkavá hmota, kterou vèely sbírají na pupenech stromù 
a keøù. Je to pøírodní antibiotikum. Z medu se vyrábí 
alkoholický nápoj MEDOVINA, kterou mìli ve velké oblibì naši pøedci. 

Vèely umí vyrábìt VOSK, ze kterého staví plásty. Lidé ho využívají pøi výrobì

Má desinfekèní úèinky. 

I když hovoøíme o zdomácnìní vèel, je to výraz spíše nadnesený. Vèely èlovìk 
nikdy neochoèil, spíše se je nauèil chovat a manipulovat s nimi pro svoje potøeby. 
Teprve v 19. století se zaèaly vèely šlechtit. Vybíraly se roje, ve kterých byly 
relativnì mírné vèely. V úlu se chovají matky a zvláš� trubci. K oplodnìní matek 
dochází umìlým zpùsobem. Nejprve se musí nabrat spermie od trubcù, které se 
pak aplikují do matky. 

V Èechách se chová vèela tmavá a kraòská. 
Každé jaro se v novinách objevují èlánky, že uhynulo 
tisíce vèelstev. Dùvodem je roztoè Varroa destructor. 
Ten saje vèelám krev jako klíštì, nièí larvy a oslabuje 
imunitu vèel, které pak napadají další paraziti a viry. 
Naštìstí se dá varroáza léèit. 

Na jaøe, když kvete nejvìtší poèet rostlin, není k dispozici žádný jiný hmyz v tak 
velkém poètu, aby byl schopen zajistit opylení. Jedna vèela dokáže za hodinu 
opylit až 800 kvìtù. Øíká se, že by naše civilizace mohla zahynout na nedostatek 
potravin, kdyby vyhynula vèela medonosná. Toto tvrzení je pøehnané. V pøírodì 
jsou i jiní opylovaèi. Nedostatek vèel však snižuje výnosy kulturních plodin. Proto 
je nutné napnout všechny síly a uchovat vèely na naší planetì. Jejich èinnost je 
nenahraditelná.  A zajímavost na závìr: Øíká se, že sedm sršních žihadel zabije 
konì a tøi staèí na èlovìka. Znalci však tvrdí, že je to nesmysl. Sršeò obecná je 
ve skuteènosti mírumilovná a prakticky neškodná. Podle výzkumu má pracovitá 
vèela pìtkrát až padesátkrát více jedu než sršeò obecná.
Z odborné literatury vybral a sestavil pro Zpravodaj obce Albrechtice n/Vlt.: 
Ing. Škoda František
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Informace pøedávají pomocí vèelího navigaèního tance a pachové øeèi

Vèely mají pro rùzné situace chemické látky, feromony, ty vypouštìjí a sestavují 
z nich pachovou øeè. Nejdùležitìjší látkou v úlu je mateøí vùnì, kterou produkuje 
vèelí matka. Tato droga vèely zklidòuje a navozuje pocit soudržnosti. Pro úl je 
dùležité, aby mìl dostatek potravin. Vèely prùzkumnice musí nalézt jeho zdroj 
a pøedat tuto informaci létavkám. To se dìje pomocí vèelího navigaèního tance. 
Tím prùzkumnice informují o azimutu a vzdálenosti, a létavky se pak vydají ne-
omylnì na místo urèení. První, kdo pochopil tento navigaèní tanec, byl rakouský 
zoolog Karl von Frisch, který za to dostal v roce 1973 Nobelovu cenu. 



Na pomoc památkám 
Chøeš�ovicka

Dìkujeme za pøíspìvky - Spolek památky Chøeš�ovicka

Více na: www.sdh-chrestovice.eu

Informace ohlednì Spolku památky Chøeš�ovicka 
V posledním vydání obecního zpravodaje jsme obèany informova-
li o vzniku tohoto spolku. Nyní bychom ještì rádi obèany sezná-
mili s tím, že byl spolkem zøízen bankovní úèet, na který budou 
veškeré získané finance z poøádaných akcí èi darù ukládány. Stav 
tohoto úètu bude pravidelnì zveøejòován v místním zpravodaji. 

Zájemci budou mít možnost na požádání nahlížet do 
ního výpisu z úètu. Ke dni 5.4. byl stav tohoto úètu 32.367 Kè. 
Další informace naleznete na webových stránkách chøeš�ovických 
hasièù. Každému, kdo dobrovolnì pøispìje i všem, kteøí již pøispìli, 
moc dìkujeme. 

také mìsíè-

Spolek památky Chøeš�ovicka

Na první dubnovou sobotu 6.4. Spolek památky Chøeš�o-
vicka spoleènì s místním sborem dobrovolných hasièù
svolali úklidovou brigádu. Èistilo se okolí podél Chøeš�o-
vického potoka smìrem od nedávno opraveného mostu až 
k Velkému rybníku, pak lesík pod kopcem kaple sv. Anny, 
okolí celé hráze rybníka a hlavnì strouha s potokem ve-
doucího od Nového rybníka, kde bylo zneèištìní nejhorší. 

Tam si totiž lidé v minulých dobách udìlali èernou skládku 
a nikoho nikdy nenapadlo s tím nìco udìlat až nyní. Po 
léta tam leželo mnoho nepìkných vìcí od pneumatik, ko-
vového šrotu, plastù, elektrospotøebièù, rùzných kabelù 
a drátù, baterií, èástí vrakù aut až po nezmìrné vrstvy roz-
bitých, sklenìných vìcí. 

Veškerý tento letitý odpad se vysbíral, ale nánosy sklenì-
ných støepù byly nekoneèné. Bude tedy nutné se na místo 
ještì nìkolikrát vrátit a pokusit se to místo vyèistit úplnì.  
Mimo tento problém se sklem jsme rozhodnì kousku kra-
jiny ulevili a udìlali ji o nìco èistìjší a krásnìjší. 

Žádáme tedy všechny obèany, co zde žijí nebo zdejší kraj 
pouze navštìvují, aby nám pomohli s ochranou okolní pøí-
rody a svým zodpovìdným chováním k tomu také pøispí-
vali. V Chøeš�ovicích naštìstí žije ještì spousta lidí, kterým 
na okolní pøírodì opravdu záleží. 
Svìdèí o tom právì i vysoká úèast na letošní brigádì.

Všem, kteøí se letošního úklidu zúèastnili patøí veliký dík 
a vìøíme, že se všemi mùžeme poèítat i do budoucna. 

Text a foto: R.L.

è.ú. 115-8860190277 / 0100
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Sobotní veèer 9. bøezna byl urèen všem ženám, které toho dne 
navštívily kulturní dùm v Chøeš�ovicích. Na programu bylo vy-
stoupení mladých hasièù pod vedením dvou místních hasièek 
a krátká módní pøehlídka mladých sleèen, taktéž hasièek. Tato 
hasièská omladina s jediným zástupcem z dospìlých øad pøed-
vedla ženám veselé pøedstavení, ve kterém byly použity mimo 
jiné i nìkteré prvky ze známé komedie Zdeòka Trošky Slunce, 
seno, jahody. Bìhem módní pøehlídky se pøedstavily ètyøi sleèny 
v kouzelných modelech autorky Petry Dvoøákové. 

Na stolech bylo nachystané bohaté obèerstvení, na kterém se krom 

hasièù podílely i nìkteré pøítomné ženy. 
Celý veèer ženám zvesela vyhrávala kapela K+B Duo a samozøejmì 
byly milé dámy obdarovány drobným dáreèkem s nepostradatelnou 
kvìtinou. 
Vìøíme, že zúèastnìné dámy se dobøe pobavily a domù odešly od-
poèaté i spokojené. Na závìr dìkujeme všem zúèastnìným hasièùm 
za organizaci celé této akce, všem ženám, které pomohly s obèerst-
vením a také paní Jitce Vlkové, rodaèce z Chøeš�ovic, která speciál-
nì na tuto akci ušila mladým hasièùm krásné stejnokroje. 

Text a foto R.L. 

Sobotní odpoledne 23.2. patøilo všem nádherným kostýmùm èi 
maskám, které zavítaly do chøeš�ovického kulturáku. Jako obvy-
kle od ètvrté  hodiny odpolední byl program urèen nejprve dìtem. 
Ty se vesele bavily v soutìžích a hrách, které pro nì pøichystaly 
místní  hasièky. Pozdìji  si dìti losovaly zajímavé ceny z bohaté 
tomboly. Na každé dítko se dostalo, protože cen bylo opravdu 
dost pro všechny zúèastnìné. Poté se ještì nìkolik hodin vesele 
bavily na taneèním parketu, kde se to hemžilo všemi barvami jak 
na zemi, tak i ve vzduchu. S veèerem zaèali do sálu pøicházet 
také dospìlí v rùznorodých kostýmech. 

Nápaditost všech zúèast
kategorii se na parketu vystøídaly postavy nìkolika žánrù, jako tøeba 
Šmoula, detektiv Columbo, èert, vìzeò, Freddy Krugger, listonoška, 
mnich, šenkýø s šenkýøkou, Mach a Šebestová, Skot se svou dámou, 
vánoèní stromeèek s dárkem, námoøníci a spousta dalších. 

nìných lze jen pochválit. Jenom v dospìlé 

O hudební doprovod se tentokrát postarala kapela Vous Band a 
hrávala pøítomným až do brzkých ranních hodin.  

vy-

Dìkujeme všem, kteøí zpestøili tento Maškarní bál a též všem, kteøí 
ho nachystali.                                                      Text a foto: R.L., V. Lid
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Èarodìjnické 
soutìže

. netopýøí kuželky

. pavouèí turnaj

. koøení baby Jagy

. drahé kolegynì

. magická abeceda

V polovinì mìsíce bøezna, kdy naši republiku sužoval silný vítr, který svoji silou pos-
tupnì pøešel na sílu orkánu a byl pojmenován Eberhard se albrechtická zásahová 
jednotka témìø nezastavila. Od èasných ranních hodin jsme mìli jeden telefonát za 
druhým o pomoc. A� už to bylo z krajského operaèního støediska hasièù v Èeských 
Budìjovicích, které naší jednotku posílá k jednotlivým zásahùm a nebo od spoluob-
èanù, kteøí nám volali ohlednì spadlých stromù a zablokovaných komunikací. Zaèali 
jsme s odstraòováním stromù ve smìru na Všeteè, pokraèovali komunikací na Pase-
ky a dále to bylo ve smìru na Týn nad Vltavou. Ve veèerních hodinách to byl výjezd 
opìt k zablokované komunikaci ve smìru na Všeteè. V prùbìhu celého vìtrného ob-
dobí mìla albrechtická zásahovka zvýšenou pohotovost a provádìla monitoring prù-
jezdnosti komunikací v okolí našich obcí, aby byla zachována nejen pravidelná auto-
busová doprava, ale zejména prùjezdnost komunikací v pøípadì potøeby prùjezdu 
vozidel zdravotnické záchranné služby a hasièù. Po tomto vìtrném víkendu jsme 
ještì vyjíždìli v pondìlí k dalšímu zásahu zlikvidovat následky padlého stromu v obci 

Poèátkem mìsíce února se albrechtická zásahová jednotka podílela na likvidaci 
a zprùjezdòování komunikací v okolí naší obce po rychlém a nadmìrném spadu 
mokrého a tìžkého snìhu, který zaèal stromy rozlamovat a vyvracet pøes komunika-
ce, což znamenalo opìt celou nedìli v terénu. A podaøilo se, vše bylo vèas zprùjezd-
nìno a odstranìno. V tomto období zasahovala ještì naše jednotka u dopravní ne-
hody, kdy vyproš�ovala osobní automobil z lesa, který nepøizpùsobil jízdu stavu vo-
zovky u Pasek. A když už jsme se doèkali jara, tak albrechtická zásahová jednotka
absolvovala pravidelnou odbornou pøípravu, která se konala s veškerou naší techni-
kou u zbrojnice. Za tuto záslužnou obìtavou práci a pomoc ostatním bych chtìl po-
dìkovat èlenùm zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou, kteøí se na tìchto 
výjezdech podílejí a neúnavnì pracují.
Text a foto : Petr Sidum – velitel zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou 

Sbor dobrovolných hasièù
v Albrechticích nad Vltavou

vyhlašuje akci na

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
A VYSLOUŽILÝCH 

ELEKTROSPOTØEBIÈÙ

V ALBRECHTICÍCH, ÚJEZDÌ
A NA HLADNÉ

SVOZ BUDE PROBÍHAT

V SOBOTU
11. KVÌTNA 2019

Posezení u ohnì se bude 
konat v zahradì bývalého 

areálu firmy Rivetec

Jehnìdno, který vítr zachytil do drátù elektrického vedení.
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Jarní polovinu sezóny jsme odstartovali velmi dobøe a díky zavá-
hání Milenovic jsme se rychle posunuli na druhé místo tabulky. 
První vítìzství jsme vybojovali v Záhoøí, kde to byla spíš bitva než 
pohledný fotbal. Høištì vypadalo ze zámezí vcelku pìknì, ale mezi 
lajnami to bylo tvrdé drnovištì a tomu i odpovídala hra. Z pøihrávek 
po zemi se stávaly centry na prsa s výše. Naštìstí nás nepoložila 
promìnìná penalta domácích z úvodu zápasu a podaøilo se nám 
rychle srovnat a do poloèasu dokonce vývoj zápasu otoèit. V dru-
hém poloèase jsme mohli z penalty náskok navýšit, ale M. Klimeš 
trefil pouze tyè. Závìreèný tlak domácích a velkou snahu o vyrov-
nání jsme pak i s trochou štìstí ustáli a odvezli si cenné tøi body. 
Za toto utkání patøí velké díky také fanouškùm, kteøí do Záhoøí do-
razili v hojném poètu a vytvoøili nám tam takøka domácí atmosféru. 
O týden pozdìji už se domácí výhry doèkali i ti, co na venkovní 
zápasy moc nejezdí. Mužstvo Kostelce nebylo podle výsledku 
velkou pøekážkou, ale nutno poznamenat, že kdyby promìnili za 
stavu 2:0 penaltu, mohl se možná zápas vyvíjet trochu jinak. To 
se nestalo, hostùm došly síly a po tøetím gólu tìsnì pøed odcho-
dem do šatny možná i motivace s nepøíznivým stavem nìco udìlat 
a nakonec to mohlo být mnohem víc než jenom bùr. Vìøili jsme, 
že to co se nepodaøilo promìnit s Kostelcem, dáme za týden 
v Protivínì, ale to byl úplnì jiný soupeø. Jejich mladé bìhavé 
mužstvo nás do moc šancí nepustilo a všechny naše náznaky 
a støely skonèily mimo branku, nebo v rukavicích jejich brankáøe. 
Remíza by pro nás byla výhrou, ale druhý gól domácích ze 74. 
minuty, kterému zjevnì pøedcházel ofsajd, naše myšlenky na dobrý 
výsledek definitivnì pohøbil a odjeli jsme s prohrou 0:2. 
Další tìžký soupeø pøijel o týden pozdìji ze Smetanky, dùraznou 
hrou a vìtší efektivitou v zakonèení u nás získal tøi body za nakonec 
tìsný výsledek 2:3. 
Béèko zahájilo jaro den pøed tím doma proti béèku Kestøan a diváci 
si urèitì smlsli. Po poloèase 1:4 se zdálo být o výsledku rozhodnuto 
a jen blázen by si vsadil "ostrou jednièku". Kluci se ale v šatnì vy-
hecovali, nezahodili flintu do obilí a ètyømi góly v rozmezí dvaceti 
minut pøedvedli v druhé pùli dokonalý obrat na koneèných 5:4. 
Bravo! Ani ze Záhoøí kluci neodjeli s prázdnou, zápas tam po vý-
sledku 3:3 dospìl do penalt a v rozstøelu byli úspìšnìjší domácí. 
Pøíští utkání hraje Áèko s Podolím II v Šamonicích a Béèko doma 
pøivítá Kováøov. Program jara na pøiloženém rozpise.

1:2 (1:2)

5:0 (3:0)

2:0 (1:0)

2:3 (1:1)

"A"     OKRESNÍ PØEBOR II. TØÍDA     Jaro 2019    “A"

datum výkop domácí / hosté výsledek

Ne 24.3. 15:00 TJ Sokol Záhorí Albrechtice 

So 30.3. 15:00 Albrechtice TJ Kostelec

Ne 7.4. 16:30 FK Protivín B Albrechtice 

Ne 14.4. 16:30 Albrechtice Smet. Lhota

So 20.4. 17:00 Podolí II Albrechtice 

So 27.4. 14:00 SK Oslov Albrechtice 

So 4.5. 17:00 Albrechtice TJ Sokol Krc

Ne 12.5. 15:00 TJ Milenovice Albrechtice 

So 18.5. 17:00 Albrechtice TJ Borovany

Ne 26.5. 15:00 Cížová B Albrechtice 

So 1.6. 17:00 Albrechtice TJ Hradište B

So 8.6. 17:00 SK Skály Albrechtice 

So 15.6. 17:00 Albrechtice 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: FK Kestrany

Závìrem zveme naše fanoušky na letošní ŠTÍT ALBRECHTIC, 
který bude tentokrát hostit MÌSTO ALBRECHTICE. 
V pøípadì zájmu nás neváhejte kontaktovat, poèet míst je omezený. 
O odjezdu autobusu, programu setkání obcí a fotbalového turnaje 
budeme ještì informovat. 

datum výkop domácí / hosté výsledek

"B” OKRESNÍ SOUTÌŽ III.TØÍDA Jaro 2019 “B"               

16:30 Albrechtice B : FK Kestrany B

4:3 (1:0)16:00 Sokol Záhorí  B : Albrechtice B

17:00 Albrechtice B : TJ ZD Kovárov B

17:00 Božetice B : Albrechtice B

17:00 Albrechtice B : TJ Bernartice B

17:00 Semice B : Albrechtice B

17:00 Albrechtice B : FK SDH Vráž

16:00 TJ Mirotice : Albrechtice B

17:00 Albrechtice B : Sok. Sepekov B

So 6.4.

So 13.4.

Ne 21.4.

So 27.4.

Ne 5.5.

So 11.5.

So 25.5.

Ne 2.6.

Ne 9.6.

Ne 16.6. 14:00 Sokol Hrazánky : Albrechtice B

5:4 (1:4)
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7.6.2019

/ Èíslo 2 / Datum vydání: 25. dubna 2019 / ZDARMA

V sobotu 6. dubna 2019 dopoledne ožila zasedací místnost OÚ 
v Albrechticích nad Vltavou dìtským smíchem i pláèem. 
Starosta obce ing. Miroslav Ušatý slavnostnì pøivítal pìt nových 
obèánkù a popøál dìtem a jejich rodièùm, a� je jejich život plný 
radosti. Pøíjemnou atmosféru vytvoøily svým vystoupením dìti 
zdejší základní školy pod vedením paní vychovatelky Boženky 
Milotové. Jejich vystoupení mnohé pøítomné v sále rozesmálo 
i dojalo. Následovalo zapsání rodièù do pamìtní knihy a pøedání 
kytièek maminkám. Každý malý obèánek pak obdržel od obce 
penìžní dar. Došlo také na tradicní focení ratolestí v kolébce.

Zbývá jen popøát novým obèánkùm Albrechtic, aby vyrùstali ve 
zdraví, spokojených rodinách a aby se jim v Albrechticích líbilo.
Dìkujeme za milé sobotní dopoledne dìtem, rodièùm i prarodièùm 
a tìšíme se na další setkání! Foto: Vladimír Dìrda

80  Bican Josef, Chøeš�ovice
55  Marková Milena, Albrechtice n. Vlt.
50  Vopava Milan, Újezd
70  Malkus Jiøí, Jehnìdno
82  Kozák Josef, Jehnìdno
80  Venušová Vlasta, Újezd
84  Peterková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.

55  Svoboda Václav, Údraž
50  Sládek Jaroslav, Albrechtice n. Vlt.
55  Záleská Ivana, Jehnìdno
87  Žák Josef, Chøeš�ovice

83  Riepl Wilibald
70  Houska Karel, Chøeš�ovice
50  Tušilová Olga, Albrechtice n. Vlt.
50  Angelov Nováèková Vlasta, Albrechtice n. Vlt.
70  Radáš Vladimír, Chøeš�ovice
87  Dìdiè Stanislav, Hladná
82  Pintová Zdeòka, Újezd
70  Boháè Miroslav, Albrechtice n. Vlt.

, Albrechtice n. Vlt.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

