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Na letošní roèník soutìže Vesnice roku jsme se po koronavirové 
pauze neskuteènì tìšili. Naše obec se soutìže úèastnila po páté.
Otevøení 2. stupnì základní školy, založení fotbalového a hasièské-
ho oddílu pro mládež, zapojení žákù do života vesnice. To vše nám 
dávalo nadìji, že bychom mohli získat bílou stuhu za práci s mlá-
deží. O to vìtší byla euforie, když se 6. èervna v kanceláøi starosty 
obce Miroslava Ušatého rozezvonil telefon a námìstek jihoèeské-
ho hejtmana Pavel Hroch volal s gratulací k prvnímu místu, k získá-
ní prestižní Zlaté stuhy. Naše obec tak uspìla v konkurenci dalších 
14 sídel. Podle pana námìstka si naše obec ocenìní zaslouží za 
dokonèení zásadních projektù a za bohatý spoleèenský a kulturní 
život. „Vedení obce podporuje celkem 20 spolkù, zaèleòuje dìti 
a mládež do života vesnice a snaží se udržovat a rozvíjet venkov-
skou pospolitost,“ shrnul dùvody ocenìní námìstek Pavel Hroch. 
„Máme tady také dva kluby malých hasièù a po dvaceti letech jsme 
obnovili žákovský fotbalový tým. Kromì toho jsme opravili 8 obec-
ních bytù a 13 dalších stavíme. Souèasnì pøipravujeme projekt na 
vybudování 22 dalších bytù,“ doplnil starosta. Momentálnì obec 
chystá výstavbu 20 kilometrù vodovodù, 6 kilometrù kanalizací, èis-
tírny odpadních vod a vodojemu, to vše za 160 milionù korun. 
Spoleènì s tím získá obec za 30 milionù nové osvìtlení.
„Ambice máme i s velkým nadregionálním projektem propojení tøí 
turistických oblastí - Toulavy, severního Èeskobudìjovicka a Písec-
ka Blatenska. Tím by vzniklo tøetí velké turistické centrum v kraji,“ 
pøipomnìl starosta obce.                                                 více na str. 3

Albrechtický kostel se rozeznìl
Kdo z Albrechtic by nebyl pyšný na náš kostelík svatého Petra 
a Pavla s jedineèným kaplièkovým høbitovem. Pøi pøíležitosti 
Noci kostelù, dne 10. èervna 2022, sem zavítala øada sousedù, 
kamarádù i pøespolních. A vìøím, že si všichni, stejnì jako já, 
odnesli nevídaný zážitek.                                       více na str. 6

Postupujeme do finále

Hlavní letošní investice zahájena
30. kvìtna letošního roku byla zahájena nejvìtší investice naší 
obce v její historii. Zaèala první etapa zhotovení vodohospodáø-
ské infrastruktury v celé obci. Víceménì se tato stavba bude 
postupnì týkat všech našich obèanù. Výsledkem bude možnost 
zásobování vodou pro více než 97 % našich obyvatel a pro 80 % 
obyvatel zajistí obec možnost èištìní odpadních vod.

Jak budou postupovat práce na první etapì?
30. kvìtna byla zahájena uzávìra komunikace v Albrechticích, 
která je povolena do 15. listopadu 2022. 30. a 31. kvìtna bylo
provedeno odfrézování povrchu vozovky spoleèností Metrostav, 
1. èervna zahájila výkopové práce na kanalizacích a vodovo-
dech spoleènost STRABAG a soubìžnì s ní zahájila práce spo-
leènost Elektrostav Strakonice, která pro nás zhotovuje veøejné 
osvìtlení a pro spoleènost EGD pokládku vedení elektrického 
proudu.
Práce jsou naplánovány následovnì: 
Do 31. srpna budou 
struktuøe, do poloviny záøí by mìly být do zemì uloženy kabely 
elektrického vedení a veøejného osvìtlení. V prùbìhu mìsíce 
srpna bude zhotoven nový chodník u horní èekárny a celý pros-
tor stavby bude pøedán spoleènosti Metrostav, která zhotoví sa-
motný projekt vozovky.

hotové práce na vodohospodáøské infra-

Celkové investice všech zúèastnìných investorù dosáhnou 
úrovnì 50 milionù korun.

V prùbìhu mìsícù èervna a èervence zahájíme soutìž na 
tovitele druhé a zároveò hlavní etapy výstavby vodohodspodáø-
ské infrastruktury a jestliže již bude vypsána pøíslušná dotaèní 
výzva (na kterou èekáme již rok), tak podáme žádost o dotaci. 
Po jejím schválení zahájíme samotné práce. V pøípadì úspìš-
ného schválení je pøedpoklad zahájení dalších prací v posled-
ním ètvrtletí letošního roku a rozhodující èást prací se uskuteèní 
v následujícím roce.  Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

zho-

se staly Albrechtice nad Vltavou
Jihoèeskou vesnicí roku 2022 



Informace pro obèany 2. zasedání Zastupitelstva obce

Podrobné in formace z jednání Zastup i te ls tva obce na leznete na: www.a lbrecht icenadvl tavou.cz 

Ze zasedání ZO konaného dne  , pøítomno: 19 obèanù, z toho 15 èlenù ZO21.4. 2022, zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý

Kontrola plnìní usnesení zastupitelstva obce 
a zpráva o èinnosti rady obce

Starosta seznámil s plnìním usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 17.2.2022

Ing. Vlk – je nesplnìné usnesení è. 185/2021-RO, o co se jedná?
Starosta – jedná se o veøejné osvìtlení, je zpracována projektová 
dokumentace, probíhá vyjadøování dotèených orgánù ke staveb-
nímu øízení, byla podána žádost o vyjádøení na Policii ÈR. 
Veøejná zakázka byla vypsána na èást Úvoz, do konce kvìtna 
musí být vybrán zhotovitel. Celkové náklady na veøejné osvìtlení 
èiní 32 mil. Kè, náklady na 1 svìtlo jsou 100 tis. Kè. 
Pøišla nabídka spoleènosti Eg.d o uložení kabelù do spoleèného 
výkopu. Právník obce doporuèuje vypisovat veøejné  zakázky na 
etapy z dùvodu výše cen za stavební práce.

Starosta – v rámci KoPÚ byl zpracovatelem pøedložen návrh na 
majetkové uspoøádání cesty k Srchùm. Lesy ÈR s tímto návrhem 
nesouhlasily. Dále starosta navrhoval, aby si Lesy ÈR cestu 
ponechaly a obec by jim odprodala recyklát na opravu ve výši 
cca 400 tis. Kè. Ani s tímto návrhem Lesy ÈR nesouhlasily. 

pí. Krippnerová 
– byla podepsána smlouva o dílo s firmou Temstav na pøístavbu
   ZŠ, zatím nemáme rozhodnutí o pøidìlení dotace.
– byla instalována uèebna pøírodopisu v ZŠ
– byl obdržen rozpoèet na bezbariérové sociální zaøízení v ZŠ,  
   nabídková cena je cca 300 tis. Kè

Bc. Hronková, MBA – jak jsme na tom ve škole s dìtmi z Ukrajiny?
pí. Krippnerová – momentálnì jsou ve škole 4 ukrajinské dìti 
z toho 2 z Albrechtic nad Vltavou. Rodina se však bude stìhovat 
do Písku, nebo� nabízený byt v Kampelièce je pro nì malý.

ZO schvaluje plnìní usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
a èinnost rady obce

Vodohospodáøská infrastruktura

Starosta informoval o tom, že probìhla veøejná zakázka na akci 
„VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa“. Nejvýhodnìjší 
nabídku podala firma Znakon a.s. Sousedovice s èástkou 
14.730.520,71 Kè. Tato firma však odstoupila. Jako druhá v poøadí 
skonèila firma Strabag a.s. Praha s cenou 18 235 959,91 Kè. 
Tuto firmu schválila rada Jihoèeského kraje.  
Dále informoval, že se upravuje rozpoèet na VHI – II. etapu. Pak 
bude vše zasláno ke konzultaci na SFŽP, kam by mìla být podána 
žádost o poskytnutí dotace (výzva by mìla být vypsána v èervenci 
2022). Po konzultaci bude vypsána veøejná zakázka. Od JVS je 
možné získat pøíspìvek ve výši 2,5 mil. Kè a bezúroènou pùjèku 
na dobu 5 let ve výši 4 mil. Kè. Dále doporuèil zastupitelùm zvážit, 
jakým zpùsobem by mìla obec provozovat vodovody a kanalizace, 
zda sama nebo firmou Èevak. Osloví pracovníka, který posoudí 
obì tyto možnosti.

Bc. Mikolášek uvažuje se, že bychom provozovali novou èást  – 
nebo i stávající?
starosta  –  tak daleko to zatím není
Ing. Procházka  –  buduje se kanalizace, kolik bude stoèné?
Starosta – v minulosti dal nìjaké rozpìtí, ale nemùže øíci pøesnì, 
myslí, že by se vodné + stoèné mohlo pohybovat do 100,- Kè/m3
Ing. Procházka – je pøipraveno financování v pøípadì, že nebude 
poskytnuta dotace?
Starosta
nìco 
dotace, položí se pouze sítì, nebude se dìlat VO a další 

 – obec má možnost získat pøeklenovací úvìr od KB, 
uhradí z vlastních zdrojù. V pøípadì, že nebude poskytnuta 

– uzávìrka silnice v „Úvoze“ bude na pøelomu kvìtna a èervna, 
ještì probìhne schùzka se zpracovateli.

ZO bere na vìdomí. 

Poskytnutí úvìru od Komerèní banky a.s.
Starosta jednal se zástupci Komerèní banky a.s. o poskytnutí 
úvìru na veøejné osvìtlení. Pøedbìžný rozpoèet je 31 - 32 mil. Kè. 
Komerèní banka a.s. by poskytla obci úvìr ve výši 25 mil. Kè na 
dobu 20 let s úrokovou sazbou 4 %., která bude plovoucí a v pøí-
padì snížení úrokové sazby bude možné jí zafixovat. 

ale pouze smlouvy o poskytnutí úvìru. Finanèní prostøedky bude 
možné èerpat na jednotlivé etapy stavby. 

Zároveò nebude banka po obci požadovat podepsání smìnky, 

ZO bere na vìdomí. 

Investièní zámìr SFPI – Obecní byty Údraž
Obec chce realizovat výstavbu sociálního dostupného bydlení
v Údraži. Pùvodnì se mìlo jednat o DPS. 
Jednalo by se o výstavbu 22 bytù z nichž 14 bytù je sociálních 
a 8 bytù dostupných. Celkový rozpoèet na tuto akci je cca 85 mil. 
Kè. Na sociální byty je možnost od SFPI získat dotaci v plné výši. 
Pøedpokládaná dotace je 51 mil. Kè. Dále je možnost získání 
dotovaného úvìru s úrok. sazbou 4%. Jedná se o stejný model 
financování jako u vybudování bytù v èp. 64 v Údraži. Obec již 
získala dotaci od Jihoèeského kraje na projektovou dokumentaci. 

ZO schvaluje investièní zámìr s názvem „Kratochvíle – dostupné 
a sociální bydlení Údraž“. Jeho pøedmìtem je poøízení smíšeného 
byt. domu v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. 
Sociální byty jsou urèeny k pronájmu pro zpùsobilé domácnosti, 
které mají nízký pøíjem a zároveò nevyhovující bydlení.

 
 

Zpráva o hospodaøení v lesích Obce Albrechtice nad Vltavou 
za rok 2021
Obec obdržela závìreènou zprávu o hospodaøení v lesích obce 
za rok 2021 od Lesù mìsta Písku s.r.o., které je mají v pronájmu. 
Tržby èinily 6 244 708,98 Kè, náklady èinily 2 762 997,79 Kè, režie 
èinila 414 449,67 Kè a zisk èinil 312 235,45 Kè. Nájemné pro obec 
je 2 655 026,07 Kè. Po odeètení již zaplacené zálohy na nájemné 
ve výši 1 600 000,- Kè zbývá doplatit 1 055 026,07 Kè.  

Starosta – vìtšina ploch byla vysázena, kùrovec je na ústupu
Ing. Procházka – jak to bude vypadat pøíští rok, bude se kácet?
Starosta – nìco se ještì kácet bude. 
Je domluveno s Ing. Zámeèníkem, jednatelem Lesù mìsta Písku, 
že bude zpracován mimoøádný LHP.

ZO schvaluje zprávu o hospodaøení Lesù mìsta Písku s.r.o. 
v lesích Obce Albrechtice nad Vltavou za rok 2021.

Smlouva o výpùjèce na kompostéry
Svazek obcí regionu Písecko nabízí obci do výpùjèky kompostéry 
v rámci projektu „Domovní kompostéry SO Písecko“. Jedná se 
o 40 ks kompostérù, které budou poskytnuty k užívání obèanùm 
obce. Cena jednoho kompostéru je 2.964,50 Kè. Obèané tyto 
kompostéry dostanou rovnìž do výpùjèky. 

ZO schvaluje uzavøení Smlouvy o výpùjèce.

Rozpoètové opatøení è. 4/2022
Paní Lipèáková seznámila pøítomné zastupitele s rozpoètovým 
opatøením è. 4/2022. Bude doplnìno o èástku 300 tis. Kè na 
vybudování bezbariérového sociálního zaøízení v ZŠ. Rozpoètové 
opatøení je nedílnou souèástí zápisu.

Starosta  –  obec má možnost získat výhodnì recyklát z komuni-
kace v „Úvoze“, ze kterého by se mohly opravit nìkteré cesty. Má 
vytipované v Jehnìdnì od Hoškù, cesta do Krajiny v Albrechticích 
nad Vltavou a na Hladné.
p. Dostál – jak je to s cestou v Habøí od Schánilcù k hajnici? Cesta
je ve velmi špatném stavu. Bylo by možné poèítat s finanèní spolu-
úèastí Lesù, které zde provádìjí tìžbu?
Starosta – tato cesta by se mohla opravit  

ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/2022.

Diskuse, rùzné  
p. Øeøicha – jaké úvìry a v jaké výši má obec k dnešnímu dni
Starosta – obec má 1 úvìr ve výši 8 800 tis. Kè na byty v Údraži 
od SFPI

F. Kaifer – kdy zaène rekonstrukce silnice v Úvoze?
Starosta – na pøelomu kvìtna a èervna

p. Štípek – nestálo by za úvahu opravit recyklátem prostor 
sbìrného místa?
Starosta – jednal s firmou Metrostav o jiné možnosti opravy

2



Informace pro obèany Podìkování

První místo v soutìži Vesnice roku je odmìnou nám všem. 
Odmìnou za èas, který naší obci vìnujeme, za nadšení a zápal, 
s jakým pøipravujeme kulturní a spoleèenské akce. Nic z toho by 
nebylo možné bez obèanù, kterým není lhostejné, kde a jak žijí. 
Zlatá stuha je dùležitým milníkem, ale podstatným ukazatelem 
dobøe odvedené práce je spokojenost našich obèanù. Dùležité je 
vytváøet zde takové místo, kde lidé budou chtít žít a vychovávat 
spokojené následující generace, které budou vyrùstat v moderním 
svìtì, ale v souladu s tradicemi a zvyky venkova. Jsem ráda, že 
mohu být již ètvrtým rokem souèástí nìèeho takového. Za tu dobu 
se podaøilo realizovat mnoho projektù v rùzných místních èástech. 
V tomto shonu nesmíme zapomenout na pøístup, který je založen 
na úctì, empatii a vzájemném respektu. Tímto dìkujeme všem, 
kteøí doslova obìtovali svou energii, èas a spánek k pøípravì tak 
krásné prezentace. A také dìkujeme tìm, kteøí zde vytváøejí a pod-
porují pestrý kulturní a spoleèenský život.           

Hana Krippnerová MBA, místostarostka obce
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Vážení spoluobèané,
jak jistì všichni již víte, tak v letošním roèníku soutìže Vesnice 
roku naše obec obsadila první místo a získala pro letošní rok 
zlatou stuhu Jihoèeská Vesnice roku. Co pøedcházelo tomuto 
vynikajícímu a ojedinìlému výsledku?
Když jsme v roce 2016 poprvé podali pøihlášku do této soutìže, 
tak mì spoluobèané kladli otázky, co vlastnì chceme ukazovat, 
èím se budeme prezentovat, když ještì nemáme hotovo ve ško-
le, na návsi, nemáme patøiènou infrastrukturu. Ale již v prvním 
roèníku naše obec ukázala urèitý potenciál a prezentaci jsme 
smìrovali na ochranu pøírody a péèi o zeleò. Vedle toho jsme se 
opírali o práci spolkù. A hned napoprvé to vyšlo a získali jsme 
zelenou stuhu za péèi o zeleò.
V dalším roèníku jsme získali ocenìní sdružení místních samo-
správ. Prezentaci v poøadí tøetí úèasti jsme smìrovali na spolky, 
zemìdìlství a lesní hospodáøství. A opìt se nám podaøil úspìch, 
když jsme získali oranžovou stuhu. A opìt jsme reprezentovali 
Jihoèeský kraj v republikové konkurenci.
Zkušenosti ze tøech roèníkù jsme se snažili zúroèit v prezentaci 
v roce 2019. Tam už jsme se opírali o práci s dìtmi, o spolkovou 
èinnost a èásteènì i o realizované investice. A opìt se nám daøi-
lo. Získali jsme v celkovém poøadí druhé místo. 
Celkovì se naše obec ètyøikrát pøihlásila, ètyøikrát uspìla a získa-
li jsme na finanèních bonusech více než dva miliony korun.
A následovala letošní, v poøadí pátá pøihláška. A opìt jsme mìli 
co nabídnout. Shrnuli jsme práci v tomto volebním období, reali-
zované investice, spuštìní 2. stupnì základní školy, práci dìt-
ských uskupení, spolkù a další. Také jsme ukázali plány inves-
tic v následujícím období. Vedle toho jsme zaujali komisi zpù-
sobem prezentace, která bìžela v duchu ètyø roèních období. 
Komise také ocenila úèast široké veøejnosti našich spoluobèanù 
na samotné prezentaci.
Desetièlenná hodnotící komise se usnesla, že si Albrechtice nad 
Vltavou 1. místo zasloužily za realizaci zásadních investièních 
a infrastrukturních projektù v obci a místních èástech, enviro-
mentální výchovu mládeže a obèanù ve spolupráci se základní 
školou, bohatý spoleèenský a kulturní život. Dále za podporu 20 
spolkù, zaèlenìní dìtí a mládeže do života vesnice, rozvíjení 
a udržování venkovské pospolitosti, péèi o historické venkovské 
a sakrální stavby, napøíklad o unikátní kaplièkový høbitov a dlou-
hodobou úspìšnou spolupráci a podporu místních podnikatel-
ských subjektù èi vytváøení podmínek pro venkovskou turistiku. 
Vítìzství je ojedinìlou a unikátní skuteèností v historii naší obce. 
Je to ocenìní práce lidí, kteøí chtìjí pro obec nìco dìlat a dìlají, 
jsou ochotni pøiložit ruku k dílu a jsou ochotni se zúèastòovat pre-
zentace obce. Všem, kteøí svojí prací pøispìli k tomuto úspìchu, 
patøí mé podìkování. Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Okénko starosty
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Nová uèebna pøírodopisu 
Obec Albrechtice nad Vltavou buduje 
øování o II. stupeò postupnì odborné uèebny tak, aby zajistila 
kvalitní pøípravu žákù ve všech oblastech. 

v základní škole pøi rozši-

Hlavní pøíèinou nedostateèného vybavení uèeben 
II. stupnì ZŠ v roce 2005. II. stupeò byl obnoven v roce 2018.

bylo zrušení 

Podaøilo se novì vybavit poèítaèovou uèebnu, dílny a cviènou 
kuchyòku. 

V roce 2022 byl realizován projekt vybavení 
pisu. Stávající nevyužívaná uèebna byla vybavena nábytkem, 
demonstraèními pracovišti, audiovizuální technikou a speciál
ními pomùckami pro biologii. 

uèebny pøírodo-

Uèebna s kapacitou 20 žákù spolu s mož
riérového pøístupu do budovy ZŠ, bude využívána od školního 
roku 2022/2023.

ností využití bezba-

K realizaci uèebny fyziky a chemie, 
uèebna polytechniky a jazykové uèebny. 

 jsou pøipraveny odborné 

Celkové výdaje na realizaci projektu 
„Vybavení pracovny pøírodopisu s pøíslušenstvím“ ... 634 586 Kè
Dotace z MMR ... 602 857 Kè

První hodinu v nové uèebnì pøírodopisu se žáci 6. roèníku uèili 
pracovat s novými mikroskopy. Vyrábìli si preparáty a s úžasem 
zkoumali køídla a èlánkované konèetiny napøíklad z øady motýlù, 
blanokøídlého hmyzu a broukù. Výsledek svého zkoumání kreslili. 
Práce s mikroskopy se jim  líbí a uèí je novì vnímat a objevovat 
svìt kolem nás jinýma oèima. Byli pouèeni, že je nutné dodržovat 
bezpeènost práce s ohledem na sebe a své spolužáky.

se staly Albrechtice nad Vltavou
Jihoèeskou vesnicí roku 2022 



Pater Vítìzslav Holý

Z farní kroniky –  na pokraèování IX –  za faráøe Jana Talicha„A léta bìží vážení…“

Rok 1942 ...
Pøi tomto konstatování øekl pan rada Pecánek významná 
slova: 

(Vidìl pøi Kanonické visitaci 9. 6. 1943  Fr. Tureèek, e.v.)

 – o historii, obavách vstoupit i pravém smyslu životaNoc kostelù

Na podzim konána sbírka na zakoupení nových varhan, 
které staví varhanáø Josef Ticháèek v Praze – Poulovka 
1462a. Slíbil, že budou postaveny na Vánoce. Stojí 34 tisíc 
Korun – sebráno 30 tisíc – ostatní doplatí osadníci pøi stav-
bì samé. Z popudu p. pluk. gen. št. v. v. Františka Materny 
z Prahy žádali jsme Památkový úøad v Praze, aby na pøíští 
rok pojmul do rozvrhu opravu našeho kostela. Pomoc byla 
slíbena.20. prosince podpora na opravu støech povolena 
a stavitel Karel Landík pøipravuje vše na jaro, aby oprava 
provedena byla. V tak i radostném oèekávání úpravy naše-
ho chrámu Pánì zaèínáme nový rok.

1943 – Pán Bùh žehnej zapoèatému dílu k Jeho oslavì!
Varhany postaveny nebyly – schází prý nìjaké souèástky
objednané z Øíše. Postavena nová vìžièka nad oltáøem, 
ostatní práce èeká – Památkový úøad podporu nevyplácí 
a pan stavitel dováží další cihly, tašky a písek trpìlivì, až 
Památkový úøad pošle peníze a dá rozvrh všech prací.

Pan akademický malíø Jiøí Jelínek z Prahy objevil na 
zdi za oltáøem staré malby, až budou støechy kostela 
opraveny, dá se do práce.

10. èervna odvezen stavitel Landík a práce prozatím zasta-
vena. Po dlouhém naléhání pøeložena støecha nad koste-
lem, zboøeny štíty u kaplí a dán nový krov ve formì úplnì 
jiné, aby kruhová apsida ponìkud vynikla.

28. srpna pøijel malíø Václav Štìrba pracující u ak. malíøe 
Jiøího Jelínka, jenž byl Památkovým úøadem povìøen 
restaurováním starých maleb v presbytáøi. Malíø Štìrba 
zaèal odstraòovat omítku a nános vápna a barev, pomá-
hali nìkteøí mladí osadníci, až celý vnitøek byl odkryt 
a objevil se užaslým zrakùm nádherný obraz Posledního 
soudu. Stìny lodi chrámové pokryty malbami starými, jež
ve výšce oken pøemalovány obrazy sv. apoštolù z doby 
baroka. 29. záøí pøijel z Památkového úøadu pan vrchní 
rada Arch. František Pecánek s akad. malíøem Jelínkem. 
Pan rada žasl nad objevem prastarých maleb a usoudil, 
že pocházejí z r. as 1200 – jsou to malby neznámého 
italského malíøe, malby po zpùsobu mosaik v Ravennì 
– jedineèné!

„Malíøi italští než pøišli k takové dokonalosti, museli pracovat 
a studovat 500 - 600 let, a takový Jelínek bez vší prùpravy 
má nyní jejich práci restaurovat!“

Tato poznámka zarazila, ale pøi obnovování pravdivou se 
ukázala. To nebyla odborná restaurace prastarých maleb,
jakými se mùže honositi málokterý kostel v naší vlasti!
Nìkteré jemné a nìžné detaily celkového obrazu byly pøí-
mo zmrzaèeny a na výsmìch všemu umìní dáno jedné 
postavì mikádo s trvalou ondulací – malbì z r. 1200!
naprosté nepochopení!

K opravám kostela byl rozebrán oltáø a zùstala jen mensa 
se svatostánkem. Ve døevìném oltáøi objeven byl starý pù-
vodní s kamennou mensou, v níž osazena deska mramo-
rová s ostatky svatých – pod svatostánkem – z doby, kdy 
knìz sloužil mši svatou obrácen tváøí k vìøícím.

K opravám kostela na pokyn pana rady Pecánka rozebrány
staré varhany, které již k svému úèelu nevyhovovaly. Pan 
Ticháèek z Prahy dlouho a dlouho odkládal s prací na no-
vých varhanách, až nakonec donucen neblahými pomìry – 
všichni jeho dìlníci prý museli na práci do Øíše a zùstal prý 
sám, vrátil zálohu 20 tisíc korun.  
Varhaník pan Václav Bartoška zapùjèil své harmonium než 
budou nové varhany
– kdo je postaví ?

Za mìsíc byly malby v presbytáøi opraveny.
Odborný restaurátor by na nich pracoval celý rok!

poškozeny akad. malíøi se do opravy nechtìlo nebo že na 
tuto vìc nestaèí, byly zabíleny.

Ponìvadž obrazy apoštolù v lodi chrámové byly ponìkud 

30. listopadu pøijel p. rada Pecánek, schválil vykonané prá-
ce, navržena a vyplacena byla výpomoc 50 tisíc korun. Od 
odvezení p. stavitele Landíka – 10.èervna – všechna starost 
o opravy byla na pisateli, jenž tìžko mohl získávati zedníky 
a tesaøe pro úpravy. Práce prozatím byly skonèeny, nastala 
zima, ale v té dobì samé žádosti o nákupní listy na døíví 
a zajištìní téhož k dalším opravám.

Deo gratias!

V 80. letech minulého století zaèala v Rakousku iniciativa
s názvem Noc kostelù. Jejím smyslem bylo zpøístupnit kostely
i tìm lidem, kteøí nejsou pravidelnými úèastníky bohoslužeb,
kteøí mají obavy a ostych, jak se v kostele vlastnì chovat.
Organizátoøi této akce chtìjí vhodným programem lidi sezná-
mit s tímto prostorem a zbavit je „panického strachu“ pøedtím,
co se zde ve skuteènosti odehrává. Do naší vlasti se Noc 
kostelù rozšíøila po sametové revoluci. Kostel je místo, kde 
se odehrává bohopocta s rùznými rituály, které nás mají 
otevøít vztahu s Bohem. Pøedpokladem je zastavení, ztišení, 
usebrání a naslouchání, jakémusi zpìtnému pohledu na to, 
co prožíváme ve vztahu k minulosti, pøítomnosti a budouc-
nosti. Èlovìk je trojrozmìrná bytost – tìlo, duše a duch.
Tyto mohutnosti hladoví po naplnìní. Tìlo nasytíme jídlem 
a pitím, duši kulturou a vztahy a ducha? Ponorem, sestupem 
do našeho nejvnitønìjšího JÁ a ve svatyni našeho ducha ne-
cháme zarezonovat Boží pøítomnost. Kostel pro tento stav 
vytváøí potøebné klima; oproštìni od hluku, shonu, a tak být
sami tváøí tváø se sebou se noøíme do Božího svìtla, které nám umožòuje rozpoznat pravý smysl života a správné životní 
nasmìrování. Pøeji pøi návštìvì našich kostelù nejen umìlecký zážitek, ale také hluboký duchovní prožitek.
V úctì Pater Slávek Holý
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Kostel sv. Petra a Pavla Festival Smírení - koncert tretí

Noc kostelù v Albrechticích s degustací mešního vína

Festival Smíøení odstartoval v kvìtnu v Praze...
V nedìli 28. 8. 2022 od 18 hodin 
se uskuteèní v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou 
v rámci Festivalu Smíøení v poøadí již tøetí koncert, tentokrát u nás.

Úèinkují: 
Michaela Katráková - soprán
Martin Vydra - tenor 
Soòa Vimrová - kytara 

V rámci programu zazní skladby skladatelù 20. století, perzukuovaných
nacistickým èi komunistickým režimem: 
Bohuslav Martinù, Jaroslav Ježek, Petr Eben, Pavel Haas, Karel Hašler, 
Alexandre Tansman a další... 

Tváøemi festivalu Smíøení je èeská operní pìvkynì Michaela Katráková 
a Martin Vydra, èeský multižánrový zpìvák, muzikant, lektor a herec.
V letošním roce spolupracují s výbornou kytaristkou Soòou Vimrovou.

Vstupné je dobrovolné na opravy kostela.

Organizuje spolek Pod Zelenou Horou, z.s. s podporou Ministerstva 
kultury ÈR, hl. m. Prahy, MÈ Praha 5 a další

Festival prezentuje bìžnì nepøístupné objekty rùzných církví a spojuje 
diváky prostøednictvím koncertù a doprovodných akcí.

10. èervna v 18:00 se již podruhé u pøíležitosti konání Noci kostelù, otevøely dveøe kostela sv. Petra a Pavla. Vchod do kostela byl 
lemován svícemi. Lidé si mohli prohlédnout výstavu historických fotografií a zajímavostí o našem jedineèném kostele, kaplièkovém 
høbitovì i o historii Oudražských rytíøù, kteøí mají v albrechtickém kostele náhrobní kameny. Noc kostelù zahájil pan faráø Vítìzslav Holý 
a svou krásnou øeèí nás inspiroval k zamyšlení se nad dnešní uspìchanou a hluènou dobu. Souèástí programu byla také pøednáška 
a degustace mešního vína v podání Pavla Svobody z Hladné a výstava liturgických rouch a pøedmìtù s výkladem pana Petra Veverky 
z Újezda. Po dlouhé dobì byla veøejnosti zpøístupnìna místní márnice, kde bylo možné se dozvìdìt zajímavosti o pohøbívání z historie 
i souèasnosti. V 19:00 se kostelem rozeznìly tóny varhan, na které zahrál pan Štìpán Svoboda. Program zakonèil krásný koncert pana 
Miroslava Baldrycha. Po celý veèer bylo pøipraveno menší pohoštìní pøed branami kostela. V této atmosféøe, kterou Noc kostelù vytváøí, 
mají lidé možnost se spoleènì setkat a nenucenì se pøiblížit køes�anství, církvi a víøe. Andrea Brotánková

5



Datum Název akce Poøadatel

SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno

ÈZS Albrechtice

SDH Údraž

SDH Údraž

SDH Chøeš�ovice

Oudraž z.s.

Rybáøští veteráni

SDH Chøeš�ovice

Spolek Náš Újezd

SDH Chøeš�ovice

Obec Albrechtice

SDH Albrechtice

SRPŠ

Rybáøští veteráni

SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno

Obec Albrechtice

ÈZS Albrechtice

SDH Chøeš�ovice

Bufet Miláèek

SDH Chøeš�ovice

Bufet Miláèek

ÈZS Albrechtice

Rybáøští veteráni

SDH Albrechtice

Spolek Náš Újezd

ÈZS Albrechtice

ÈZS Albrechtice

SRPŠ

obec Albrechtice

MS Jehnìdno

SDH Albrechtice

MS Údraž

SDH Chøeš�ovice

Spolek Náš Újezd

Spolek Náš Újezd

Památky Chøeš�ovicka

Spolek Náš Újezd

Pavel Kolda

Vítání prázdnin

Dechovkový festival

Zájezd do Blatné

Rybáøské závody pro dìti

Den dìtí

Rodáci

Letní hry

Rybáøské závody na Vápeòáku

Pou�ová zábava

Letní sousedské setkání

Louèení s prázdninami

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku

Výšlap k rybníku Valenta

Slavnostní pøivítání prvòáèkù

Koncert Chairé v Chøeš�ovicích

Rybáøské závody

Memoriál Jana Kukrála

Cykloakce

Podzimní výstava zahrádkáøù

Drakiáda

Zabijaèkové hody

Výlov Kuchyòky

Halloween párty

Posvícenská zábava

Zájezd na Moravu

Drakiáda s hasièi

Svatomartinské hody

Vánoèní dílny

Soutìž o nejlepší bramborový salát

Rozsvícení vánoèního stromu

Setkání seniorù

Poslední leè

Advent s hasièi

Poslední leè

Mikulášská besídka

Zahájení adventu

Pøíchod èertù s nadílkou

Adventní koncert

Silvestr a vítání nového roku

Silvestrovský bìh na Kamýk

2. èervenec

2. èervenec

2. èervenec

5. èervenec

5. èervenec

9. èervenec

9. èervenec

16. èervenec

23. èervenec

èervenec-srpen

27. srpen

19. srpen

srpen

1. záøí

11. záøí

24. záøí

24. záøí

záøí

záøí

8. øíjna

22. øíjna

22. øíjna

29. øíjna

øíjen

øíjen

øíjen

12. listopad

19. listopad

19. listopad

27. listopad

listopad

listopad

listopad

2. prosinec

2. prosinec

3. prosinec

5. prosinec

17. prosinec

31. prosinec

31. prosinec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pøehled kulturních akcí pro rok 2022Informace pro obèany
V pøíštím Zpravodaji bude pøehled doplnìn o spolky, 
které ještì svùj program upøesní. Postupnì budou 
také aktualizovány konkrétní termíny u akcí, u kterých
zatím není pøesné datum.  
Za infocentrum Andrea Brotánková

Letošní program Noci kostelù byl kromì prohlídky kostela obohacen o degustaci mešního vína, 
o varhanní koncert v podání pana Štìpána Svobody a také o folkové písnì pana Miroslava 
Baldrycha a kapely Trilobit. Že máme v kostele varhany víme, ale jak nároèné je šlapat jejich 
mìchy pøi hraní, to mìlo možnost vyzkoušet pár jedincù. A vùbec to pro nì nebylo  jednoduché.

Bìhem veèera jsme slyšeli hodnì zajímavostí, napøíklad o významu liturgického roucha, pro 
ty otrlejší byla možnost prohlídky márnice. Samotný výšlap po strmých a úzkých schodech ke 
zvonùm kostela a pohled shora (který byl pravda trochu omezen díky okenicím) ve mnì vyvolal 
pocit blaha a hrdosti.

Kdo se snad na zaèátku ostýchal do kostela vùbec vstoupit, byl úspìšnì „odchycen“ panem 
Pavlem Josefem Svobodou èi paní místostarostkou Hanou Krippnerovou, a mohl pak degustovat 
lahodné mešní víno Chardonnay, Arcibiskupské zámecké víno z Kromìøíže Svatý Josef z dubo-
vého sudu. Vìtšina z nás byla polapena a neodolala a dle úsmìvu ve tváøích bych si dovolila 
øíct, že z nás všech spadly alespoò na chvíli starosti toho dne.

Tímto dìkuji všem, kdo se na programu a jeho pøípravì podíleli. Opravdu pøíjemnì strávený 
veèer po rozpáleném sluneèném dnu, zakonèený milou spoleèností, kulturou a pospolitostí všech 
návštìvníkù a výteèným domácím koláèkem èi zelòákem z obèerstvení pøed kostelíkem k tomu.

Jak zhodnotila na kùru kostela jedna spokojená návštìvnice: 
“ Supr to bylo a zas mnohem lepší, než loni!“

Tìším se na další rok, la�ka je teï nastavena hodnì vysoko! Ivana Škodová

Albrechtický kostel se rozeznìl        pokraèování èlánku z titulní strany

Dìtský den v Albrechticích
Zázraky na poèkání! Pøesnì to dokázala bìhem 
nìkolika dní vytvoøit skupinka místních lidí. Pøátelé 
z Albrechtic uspoøádali dne 28.5.2022 Dìtský den. 
Na dìti èekala spousta soutìží a skvìlé zábavy, 
napøíklad støílení z luku, skákání v pytli… I poèasí 
nám pøálo. Tímto chceme podìkovat za úsilí, èas 
a odhodlání, kteøí tito lidé vìnovali tomu, aby akce
Dìtský den v Albrechticích probìhl.
Hana Krippnerová

Aplikaci stahujte zdarma v Google Play 
a App Store

Mobilní aplikace AppSisto
Novou mobilní aplikaci Albrechtic nad Vltavou 
si již nyní mùžete stáhnout do svého telefonu.  
Obec Albrechtice nad Vltavou pøipravila pro 
obèany i turisty šikovný, snadný a pøehledný 
nástroj, který se hodí každému, kdo zde bydlí 
nebo sem jede na výlet.

S touto mobilní aplikací vám neuniknou žádné 
novinky a události, které se dìjí v obci a okolí. 
Obecní zpravodaj, kontakty na úøad a instituce 
v obci, turistické a historické cíle a další...
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Po covidové pauze se v Jehnìdnì opìt stavìla májka a pálily se èarodìjnice. Poèasí 
nám letošní rok pøálo a májka se stavìla v podveèer v sobotu 30. dubna za sluneèného 
poèasí. Jako vždy ji postavili místní muži za pomoci vlastních svalù :-) Poté se pekly 
špekáèky a pivo teklo proudem. Hlídaèi hlídali poctivì, a tak nám májka stojí doteï. 
A jako vždy po májce nemohl chybìt prùvod alegorických vozù, který projel jak naši ves, 
tak i Údraž a Chøeš�ovice.

Sbor dobrovolných hasièù tentokrát pøipravil dìtem k jejich svátku návštìvu 
Hravého pekla v Bernarticích. Jelikož nikdo z dìtí ještì v pekle nebyl, nevì-
dìly, co mají èekat. Všechny dìti se bály, když okolo sebe vidìly pekelníky 
v rùzných podobách, v malém zrcadlovém bludišti se málem ztratily, ale na-
konec se dostaly do pohádkového svìta, kde se všem už objevil úsmìv na 
tváøi a s radostí si celou prohlídku ještì jednou zopakovaly. Tentokrát už se 
nebály, jelikož vìdìly, co je èeká, a tak zkoušely rùzné pekelné stroje a hle-
daly svá jména v knize høíchù. Po pøíjemné prohlídce dìti ještì èekala za-
stávka na zmrzlinu a zábava ve formì toèení se na kolotoèi. A jelikož dìtem 
bìhem prohlídky hodnì vyhládlo, po pøíjezdu do Jehnìdna jim zaplnil hla-
dová bøíška opeèený špekáèek a pak už jsme je propustili domù.
Podìkování patøí manželùm Hoškovým, kteøí nám pomohli s dopravou dìtí 
do pekla :-)  Hana Jaèková

Májka a alegorické vozy v Jehnìdnì SDH Jehnìdno

Turnaj v pétanque se do Jehnìdna vrátil

Po dvou letech se opìt turnaj vrátil do kvìtnového termínu. I pøes 
které si pøijely a pøišly zahrát hru pétanque. Díky hlavnímu šéfovi Martinovi Vaòkovi, který hru nejen øídil, ale i sám hrál, probíhal turnaj 
bezproblémovì. Zápasy byly napínavé a mnoho jich skonèilo tìsnì. Hrálo se ve 3 skupinách dle postupového klíèe, ze kterého vyšel 
jako vítìzný tým PRDÍCI, který obhájil loòské prvenství. Za poøadatele bych ráda podìkovala všem, kteøí si tuto hru pøišli a pøijeli zahrát 
do Jehnìdna a šíøili na turnaji dobrou náladu a pohodu. Doufáme, že pøíští rok se zase sejdeme minimálnì v tom samém složení.

ranní chladnìjší poèasí se sešlo v sobotu 7. kvìtna celkem 21 dvojic, 

Dìtský den v Jehnìdnì      ... návštìva Hravého pekla

SH - ÈMS Sbor dobrovolných hasièù poøádá

DECHOVKOVÝ FESTIVAL
sobota  od 13:002.7.2022
v novém sportovním areálu
v Jehnìdnì 

H r a j í : 

BOŽEJÁCI

MALÁ KAPELA PAVLA HAVLÍKA

MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ÈECH

JIHOÈEŠTÍ RODÁCI

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

Vstupné na místì 250,- Kè
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Skupina Pøátel studánek se zaèátkem èervna sešla u novì 
obnovené lesní studánky na Horské cestì, aby dokonèila 
práce v jejím okolí a zároveò spoleèným pøípitkem vodou ze 
studánky symbolicky studánku otevøela . Šampaòským pak
byla studánka pokøtìna na Povedenou studánku ”. 

„ “
„ “

V její blízkosti pøibyly dvì døevìné lavièky, pevnì zapuštìné 
do zemì, které kolemjdoucí mohou využít k posezení.
Vlastní døevìný domeèek, zhotovený v Lesích mìsta Písku, 
dostal pod držák na 6 keramických hrneèkù ještì døevìnou 
ozdobnou lištu s názvem Povedená studánka . Lištu vyrobil 
truhláø Petr Veverka z Újezda. Autorkou precisního vypálení 
názvu studánky je paní Jarka Vorlíèková z Hladné. 

„ “

Døíve byly studánky zdrojem pitné vody pro lidi, zvìø i ptáky. 
Byly uctívány a vìøilo se v jejich zázraènou moc.
A� je tedy voda v Povedené studánce stále dobrá, osvìžující 
a èistá jako v den jejího otevøení .„ “

Skupina Pøátel studánek 
zahájila práce na obnovì studánky 

u rybníka Vápenského. 

Pro okopání okolí studánky a uložení 
kamenného vìnce kolem bude potøeba

 víc než jednìch starých mužských rukou 
a rukou nìkolika žen. 

Máte-li sílu a chu� zanechat po sobì 
v krajinì otisk na mnoho let, ozvìte se 

na tel. 736 487 634. Dìkuji.  P. D.

Osazování venkovních truhlíkù
Albrechtiètí zahrádkáøi se jako každoroènì podíleli na 
truhlíkù a na chodníku. Vyèkávalo se, zda nás navštíví Ledoví muži. Když se tak nestalo, víceménì pravidelná parta se 
pustila do výsadby. Jako substrát se použil ten z kompostárny v Jarošovicích. Po výsadbì nás ale èekalo zklamání. Tma-
vý a vyhøátý substrát zøejmì posloužil koèkám k noènímu povalování a mnoho rostlin bylo u koøenù vylámáno a substrát 
vyhrabán. Proto byly truhlíky dosazovány. Snad už je po problémech a kvetoucí rostliny budou lahodit oku a pøinášet ra-
dost. Každá radost bývá provázena prací a povinností. Proto se nestyïte obèas u truhlíkù zastavit, tu odstranit odkvetlý 
stvol nebo uštípnout zrající semeníky. To ostatnì dìláte i u vlastních výsadeb, udìlejte nìco i pro ostatní spoluobèany. P.D.

výsadbì okenních truhlíkù na budovì Obecního úøadu a døevìných 
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Pøíjezd do Albrechtic nad Vlt. cca 16:00 hod. 

Exkurze s degustací v lihovaru Blatná

Výstava rùží na téma Ave Maria 
(vstupné bude organizátorem upøesnìno v èervnu)

Prohlídka muzea 
(vstup 30 Kè/osoba; dìti do 6 let zdarma)

Exkurze zámku Blatná 
(vstup 50 Kè/osoba; dìti, studenti, senioøi 25 Kè)

Prohlídka zámecké zahrady (zdarma)

Cena zá jezdu: 

Èlenové ÈZS Albrechtice n. Vlt. 400 Kè, neèlenové 500 Kè
V cenì je zahrnuta:
Doprava + exkurze s degustací v lihovaru Blatná (200 Kè/os)

V Blatné bude individuální program. V dobì výstavy budou
doprovodné akce, které organizátor upøesnìní.

Zá jemci se mohou nahlás i t :

A. Brotánková, tel.: 601 503 396,  F. Škoda, tel.: 607 911 617 
H. Krippnerová, tel.: 721  941 229

Záloha 300 Kè

Odjezd 7.30 hod. z albrechtické návsi

Albrechtiètí 

Vás srdeènì zvou na
zahrádkáøi 

P
ro

g
ra

m

14. kvìtna se albrechtiètí zahrádkáøi vydali na výlet do tropického 
skleníku Fata Morgana v Praze, kde právì probíhalo líhnutí motýlù. 
Výlet organizovala s úsmìvem a klidem Ivana Hájkù.
Jeli jsme v plném poètu obecním autobusem a byla to pohodová 
cesta. Hned od rána jsme mìli štìstí, nebo� pana øidièe navigoval 
zkušený bývalý pražský taxikáø pan Fomín. Díky tomu jsme pøijeli 
tak akorát a nemuseli stát žádné fronty, protože jako ranní ptáèata 
jsme byli první.
Pro osvìžení jsme mìli s sebou ètyøi malé potenciální zahrádkáøe,
kluci jsou to šikovní, tak si je musíme pìstovat. 
Skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic 
Botanické zahrady, na proslunìném jižním svahu trojské stránì.
A je to tam krásné. Úvodní è?st expozice je vìnována suchomilné 
vegetaci tropù a subtropù s ukázkou flóry z ostrova Madagaskar. 
Dále je to vegetace jižního Mexika a nìkolika oblastí Afriky. Nejvìtší 
èást skleníku pøedstavuje deštný les. Se sukulentní èástí je spojen 
podzemní štolou raženou ve skále. Na jejím konci se jsou velká 
sladkovodní akvária s tropickými rybami. 
Nejvìtší èást tropického lesa tvoøí rostliny Jižní Ameriky, Austrálie, 
Oceánie, Afriky... Mohli jsme se potìšit i pozorováním života v tro-
pickém jezeøe nebo se pozastavit na vyhlídkové terase a za zvuku 
vodopádu si užít atmosféru pralesa, pozoruhodné tvary rostlin, 
roztodivné barvy... ladný pohyb motýlích køídel vzduchem. Nìkteøí 
z nás mìli to štìstí že si na nì motýl usedl, tøeba Vìrce Klimešù 
vytvoøil krásný doplnìk na støevíci. Také Vašík Krippner se stal oblí-
bencem motýlù. Toho nejvìtšího motýla (30 cm) jsme ale nevidìli. 

Po motýlí kráse jsme se pøesunuli do Zahradního centra Chládek 
s velkým výbìrem rostlin do truhlíkù i do zahrad. Samozøejmì jsme 
se nejdøív na tomto místì posilnili obìdem a opìt jsme mìli štìstí, 
vaøili chutnì a šlo to rychle.

Zpáteèní cesta probìhla hladce, dìkujeme panu øidièi Soukupovi. 
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme... Vlasta Petružálková

Za motýlí krásou do skleníku Fata Morgana Albrechtiètí zahrádkáøi
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Ze života v naší školceMŠ Albrechtice nad Vltavou

Ve støedu 
školkou a pasování dìtí z nejstaršího roèníku na budoucí 
prvòáèky. Slavnostního pasování se ujala místostarostka 
obce Hana Krippnerová. 

Akce se uskuteènila 
v prostorách školního dvora za krásného letního poèasí 
a zúèastnili se jí také další kamarádi ze školky a školy. 

15. 6. probìhlo v albrechtické MŠ rozlouèení se 

Své budoucí prvòáèky pøišli pod-
poøit rodièe a prarodièe, kteøí si spoleènì s dìtmi mohli 
užít bohatý, veselý program. Nechybìl tanec, slavnostní 
pøípitek, balónky a malé obèerstvení. 

Ahoj školko! ... aneb slavnostní pasování budoucích prvòáèkù

Mìsíc duben jsme v MŠ zahájili Nocí s Andersenem. Vìtší dìti spaly ve školce z pátku 1.4. do soboty 2.4. Pro dìti byl 
pøipraven pestrý program se spoustou pohádek a vrcholem veèera byla stezka odvahy. O sobotní snídani se postarali 
jejich starostliví rodièe. 8.4. byl pro pøedškoláky významný den, protože u nás ve škole se konal zápis do první tøídy. 
Druhý dubnový týden dìti navštívily pohádkovou kovárnu v Selibovì. Provedl je kouzelný dìdeèek, který je zavedl ke 
sladkému pokladu. Jelikož se blížily Velikonoce, dìti si vyrobily a odvezly ozdobené kvìtináèky s osením a sádrové 
odlitky s velikonoèními motivy. I u nás ve školce jsme se pøipravovali  na Velikonoce a spoleènì jsme si vyzdobili školní 
zahradu. 21.4. dìti absolvovaly 1. lekci plaveckého výcviku v Písku. 26.4. za dìtmi z MŠ pøijel pán s živými ochoèenými 
liškami, o kterých jim vyprávìl spoustu zajímavých vìcí. Nakonec si dìti mohly lišky pohladit. 27.4. jsme uspoøádali 
spoleènì se základní školou èarodìjnický slet na školní zahradì, kde na dìti èekaly soutìže. Na hlavní soutìž se dìti 
mohly pøipravit již doma. Mìly za úkol vyrobit nejkrásnìjší èarodìjnické koštì. Úèast byla hojná a koš�ata zdobila plot 
environmentálního høištì. Slet jsme zakonèili spoleèným opékáním buøtù. Na zaèátku kvìtna probìhl zápis do mateøské 
školy. 10.5. se ve tøídì Levandulek konala besídka pro maminky a následující den probìhla ve tøídì Tymiánkù. Besídky 
mìly u maminek veliký úspìch. Dìti pøedaly maminkám vyrobené dáreèky. V pátek 13.5. a v pátek 19.5. ve školce 
probìhly projektové dny v rámci polytechnické výchovy „Stavitel mìsta“, kde si dìti za pomoci stavebnice lego postavily 
svá mìsta Tymiánkov a Levandulkov. 23.5. jsme s dìtmi odjeli autobusem na divadelní pøedstavení „Udatný Matyáš“ 
divadla Kos do Borovan. Následující pondìlí probìhlo v naší školce fotografování dìtí. Poslední kvìtnový den jsme 
odjeli na velký školkový výlet do Èeských Budìjovic, kde jsme navštívili Hopsárium. Zde se dìti dostateènì vyžily 
a spoleènì jsme si toto dopoledne velice užili.
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Preventivní program – 1., 2. a 3. roèník
Ètvrtý kvìtnový pátek se žáci 1. 2. a 3. roèníku albrech-
tické školy neuèili, ale spoleènì trávený èas vìnovali 
hrám a plnìní nejrùznìjších úkolù. Navštívily je totiž dvì 
mladé lektorky spolku Do svìta, které je provázely lekcí 
vìnovanou preventivnímu programu zamìøenému na 
podporu vzájemného kamarádství ve tøídì. Dìti si to 
velmi užily. Mìly možnost uvìdomit si, jak dùležité je 
umìt si se spolužáky vzájemnì pomáhat, naslouchat si 
a chovat se k sobì tak, jak se na opravdové kamarády 
sluší a patøí.

Hopsárium  
vypravili poslední kvìtnový den do Hopsária v Èeských Budìjovicích. Zaskákali si v tlamì na-
fukovacího žraloka, projeli se v autíèkách, klouzali se na klouzaèkách, šplhali, skákali na tram-
polínì. Pro všechny dìti to byl skvìlý zážitek. Takový školní den si nemohly vynachválit.

U pøíležitosti Mezinárodního dne dìtí se školáci prvního stupnì albrechtické školy

Nejmenší školáci vyrazili do ZOO Dvorec 
V pondìlí 23. kvìtna se žáci prvního, druhého a tøetího 
roèníku albrechtické školy vydali do zoologické zahrady 
Dvorec u Borovan. Dìti se z úst zkušené prùvodkynì 
dozvìdìly mnoho zajímavých informací o zvíøatech, 
krmily èervíky surikaty, hladily si velbloudy. Poèasí jim 
pøálo. V krásném prostøedí zoologické zahrady strávily 
úžasné dopoledne.

Tøetí roèník pomáhá s výukou 
Takhle to vypadá, když žáci tøetího 
roèníku pomáhají pøi vyuèování 
svým mladším spolužákùm....

Užijte si prázdniny! ZŠ Albrechtice nad Vltavou

Kurz První pomoci  V dubnu probìhl kurz první pomoci pro žáky 8. roèníku. Pracovník ÈÈK 
Písek žákùm ukázal, jak poznat, zda je èlovìk v bezvìdomí. Žáci SI mezi sebou vyzkoušeli 
rùzné techniky transportu poranìné osoby. Každý si vyzkoušel i masáže srdce na figurínì.

Projektový den Amerika   Stejnì jako loni, tak i letos se konal pro žáky 2. stupnì projektový
den, tentokrát pod spoleèným názvem Amerika. Dozvìdìli se, že Amerika nejsou jen Spojené 
státy americké, ale celý kontinent Severní a Jižní Ameriky, vèetnì Aljašky. V rámci dne se blíže 
seznámili s nìkolika historickými tématy, konkrétnì s válkou Severu proti Jihu, s historií pøistì-
hovalectví a ostrova Ellis Island. Zkusili si vyplnit pùvodní dotazník pro pøistìhovalce do USA 
v angliètinì a mohli si sami vyhodnotit, zda by u vstupního pohovoru uspìli. Žáci 7. tøídy pøed-
nesli své referáty o Amazonce, Coloradu, NP Yellowstone èi o Mayské civilizaci.  
Aby žáci Americký kontinent vníma-li i svými dalšími smysly, pøipravili jsme nìco i pro jejich 
zýèky. Ochutnali místní typické ovoce (napø. mango, ananas a batáty), pochutnali si na poma-
zánce z fazolí, plackách z dýnì, guacamole z avokáda, okusili Nachos, Tabasco, paprièky 
Jalapenos èi wafle s javorovým sirupem nebo s arašídovým máslem. Vše nakonec spláchli tro-
chou kakaa nebo èokolády a vnímali vùni kávových bobù. Celodenní program jsme završili 
odpalováním octových raket (NASA), které si žáci sami pøipravili.

ja-

Prezentace pøíhìhu našich sousedù v písecké knihovnì.   Prezentace v písecké knihovnì 
bìhla 18.5. Setkalo se zde pìt týmù ze ètyø rùzných škol - ZŠ Cesta, ZŠ Svobodná, ZŠ Záhoøí a ZŠ 
Albrechtice nad Vltavou, všichni jsme se navzájem po celou dobu podporovali. 

pro-

Co bylo zábavné už pøi vstupu do knihovny, byly pohledy lidí, kteøí sledovali, jak neseme dveøe, kte-
ré nám právì na tuto událost vyrobil pan školník. Nejvíce stresující bylo èekat na vyzvání, abychom 
vystoupili. Dále tu byl strach z toho, že zapomeneme text. Co nás ale uklidòovalo, bylo vìdomí, že 
pøíbìh paní Kováøové – naší pamìtnice – všichni známe, a proto jsme se nemuseli bát improvizace. 
Stát na p Prezentaci 
nám trochu znepøíjemnily technické problémy. Poprvé to byly podivné rány vycházející z reproduk-
torù. Podruhé – když jsme prezentovali veøejnosti – se nám nechtìla spustit nahrávka, ale nakonec 
bylo vše s pomocí technika vyøešeno, a odborná porota nás ocenila za to, jak jsme problémy zvlá-
dli, a my jsme nakonec byli rádi, že jsme byli první v poøadí, protože všechny technické problémy 
padly na nás a ostatní týmy mìly (díky nám) klid.

ódiu a mluvit do mikrofonu už bylo lehèí, protože se na nás publikum usmívalo. 

Skvìlá byla také volnost – mohli jsme si jít pro obèerstvení (sladké zákusky, jednohubky, voda 
s ovocem, …), povídat si s pøáteli (samozøejmì jsme se hlídali, aby mìl právì prezentující tým klid), 
anebo jsme si mohli sednout k divákùm a pozorovat prezentace nebo poslouchat saxofonistu, který 
nám všem hrál mezi prezentacemi (aby se další tým mohl pøipravit na nástup) a pøi èekání na vy-
hodnocení poroty, které bylo velmi pozitivní a všechny nás velmi potìšilo. Stres z nás koneènì 
spadl, a teï už jen odmìny.  Text: Nicol Posnerová

Cesta do pravìku   5. kvìtna se družina ZŠ a MŠ 
Albrechtice nad Vltavou vypravila do pravìku. Dìti 
spoleènì se svými vychovatelkami nasedly do auto-
busu a ten je tam dovezl. Tedy ne tak úplnì do toho 
skuteèného pravìku, ale do pøírodovìdného muzea 
Semenec v Týnì nad Vltavou. V rámci programu 
o životì v pravìku si dìti vyzkoušely rozdìlávání 
ohnì, urèování stop zvíøat, stezku poslepu, vrtání 
dìr do døeva pomocí pravìkého nástroje. Po náv-
ratu do družiny si každé z dìtí namalovalo svého 
dinosaura a na poèest své výpravy do pravìku spo-
leènì vyrobily i jednoho nového dinosaura a pojme-
novaly jej Družinosaurus Flex. 

Text: Šmídová Zobalová Hana
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Naše hosty jsme uvítali pøed branou kostela sv. Petra a Pavla . klid a historie tohoto místa komisi nadchla a nebylo 
tøeba mnoha slov. Expozice v kostele prezentovala co se nám povedlo v letech 2020 a 2021. Následovala 
rozkvetlá letní prezentace v bufetu Miláèek s tvoøením bylinkového másla. Atmosféru dotváøela hudba a zpìv trampské Osady Santa Fe.

šampaòským Krása, 
život na vsi na jaøe a také to, 

Jihoèeská vesnice roku 2022Albrechtice nad Vltavou
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Souèástí barevné podzimní expozice byla návštìva výukové školní zahrady. Dìti pøedvedly moštování, k ochutnání byl mošt a výborný 
jableèný závin. Následovala krásná expozice Daòkù z Albrechtic a ukázka nové uèebny pøírodopisu. Chøeš�ovice pøedstavily zimu na vsi 
se štìdroveèerní veèeøí, zpìvem andìlù a prohlídkou knihovny. Závìr patøil pana starosty o tom, co se povedlo a co je v plánu.výkladu 

Jihoèeská vesnice roku 2022 Albrechtice nad Vltavou
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Koneènì po dvouleté pauze se zase mohla stavìt májka 
a pálit èarodìjnice. V Chøeš�ovicích se na tuto akci lidé 
vždy tìšili a letos ještì možná i o nìco víc. Mladá dìvèata 
tradiènì ozdobila vršek májky a pletený vìnec barevnými 
pentlemi. Chlapi potom májku po starém zpùsobu vztyèili 
a bezpeènì ukotvili. S veèerem se zapálila pøichystaná hra-
nice a symbolicky se do ní vhodily vyrobené èarodìjnice. 
Filipojakubská noc tak byla zahájena. Následovalo opékání 
špekáèkù, sousedské klábosení a jiné další veselí patøící
k takové akci. Pak na øadu pøišel velice dùležitý úkol ohlídat 
májku po celou tuto tajemnou noc do druhého dne. Žádný 
problém však nenastal a s rozednìním se májka opìt roz-
záøila všemi barvami do dalšího krásného dne. 
Akci poøádali místní hasièi. Dìkujeme všem, kteøí pomáhali.
Text a foto: R. Lacinová

Žehnání praporù probìhlo v sobotu 7. kvìtna v kostele Narození Panny Marie 
v Písku. Této akce se zúèastnili dobrovolní hasièi z celého Písecka. Mezi nimi 
byli rovnìž hasièi z Chøeš�ovic s nedávno poøízeným krásným praporem, na 
kterém je vyšitý patron hasièù sv. Florián, chøeš�ovický kostel sv. Jana Køtitele 
a kaple Panny Marie. 
Hasièi se svými poutavými prapory se seøadili pøed kostelem a pak následova-
la slavnostní bohoslužba, kde bylo praporùm požehnáno. Po skonèení mše se 
vydal prùvod s 54 prapory pøes staré mìsto. V èele prùvodu jela historická ha-
sièská Tatra 17 z r. 1927, kterou sebou pøivezl hasièský sbor z Mirovic. 
Prùvod došel až na písecké Výstavištì, kde program potom pokraèoval velice 
zajímavými ukázkami integrovaného záchranného systému a také pøedvádìním 
hasièské historické techniky. 
Bylo opravdu na co se dívat a každý divák si urèitì pøišel na své. 
Text: R. Lacinová Foto: K. Kothánková

 ... v prùvodu s 54 historickými praporyChøeš�oviètí hasièi

SDH Chøeš�ovice Tradièní stavìní májky a pálení èarodìjnic

Slavnostní žehnání hasièských praporù
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Prohlídky kostela sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích
po domluvì na telefonu: 731 814 484

Spolek památky Chøeš�ovicka poøádal Velikonoèní koncert 17. dubna na velký køes�anský svátek Boží hod velikonoèní. 
V kostele vystoupilo pozounové trio Tritonus s hodinovým hudebním programem. Mezi známými klasickými skladbami 
od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvoøáka a dalších slavných skladatelù zaznìly i ménì známé, ale krásné melodie.
Pøed koncertem i po koncertu bylo pro návštìvníky nachystané obèerstvení zdarma, které pøipravily nìkteré èlenky spolku. 
Byly pøipravené i rùzné balíèky s velikonoèními dobrotami èi ruènì vyrábìné dekoraèní pøedmìty, které si mohl kdokoliv 
na místì zakoupit. Jakoukoliv koupí tak pøispìl na chøeš�ovické památky a samozøejmì i tím, že si zakoupil vstupenku na 
tento koncert. Veškeré výdìlky z koncertu se totiž použijí opìt na pomoc nìjaké chøeš�ovické památce èi potøebné vìci. 
Vìøíme, že v této zvláštní dobì si návštìvníci koncertu, alespoò trochu odpoèinuli od všedních starostí, odnesli si z kon-
certu pìkný prožitek a ještì navíc podpoøili dobrou vìc. Všem návštìvníkùm moc dìkujeme a také všem, kteøí pomohli 
s celou organizací! Text: R. Lacinová  Foto: Klára Kothánková

Spolek památky Chøeš�ovicka

Stav úètu spolku k 11. èervnu 2022 je 317 842,- Kè. 
Moc dìkujeme všem, kteøí jste pøispìli. Zvláštì tìm, kteøí 
pøispíváte opakovanì! A také všem, kteøí pomáhají jakou-
koliv prací pro spolek a památky!  

Spolek památky Chøeš�ovicka

Obecní knihovna v Chøeš�ovicích Ocenìní v soutìži Vesnice roku

Obecní knihovna v Chøeš�ovicích se také podílela na prezentaci obce 
v soutìži Vesnice roku 2022. V úterý 31. kvìtna odpoledne zavítala 
do chøeš�ovické knihovny hodnotící komise Vesnice roku. O tom, jak 
knihovna funguje, podala komisi informace paní knihovnice Lenka 
Kothánková. Na prezentaci se podílely také dìti, které návštìvì pøed-
vedly, jak v knihovnì probíhá Noc s Andersenem - kluci neodtrhli oèi 
od knih a mìli pøipravené i spací pytle. Èlenùm komise se v útulném 
prostøedí knihovny velmi líbilo a vypadali spokojenì, že dìti pøeci jen 
ètou. Chøeš�ovická knihovna v konkurenci s dalšími 14 obcemi uspìla 
na jednièku a byla ocenìna Diplomem za moderní a informaèní služby. 
Smyslem ocenìní je vyjádøení veøejného uznání knihovnám, jejich 
pracovníkùm i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a motivaci 
dìtí ke ètení. Text a foto Vlasta Petružálková

Velikonoèní koncert u sv. Jana

Spolek památky Chøeš�ovicka informuje a dìkuje...
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V páteèní podveèer 10. èervna se otevøely brány vìtšiny kostelù po celých Èechách. 
Ne jinak tomu bylo i v kostele sv. Jana v Chøeš�ovicích. Ještì pøed zahájením samotné 
akce vyhrávali pøicházejícím návštìvníkùm sourozenci Gärtigovi, kteøí svým umìním 
zpøíjemòovali atmosféru. 
Zaèátek akce oznámil zvuèným hlasem zvon sv. Josefa a poté pøivítal všechny pøítomné 
místní pan faráø Slávek Holý. Krátce také o historii kostela pohovoøila místopøedsedkynì 
spolku. Následovalo velice pìkné hudební pøedstavení, které mìlo dvì èásti. Pro první 
èást vystoupení výteèný muzikant, zpìvák, skladatel a chøeš�ovický rodák Pavel Kunt, 
sestavil pouze kvùli této pøíležitosti celý orchestr z výborných umìlcù. Pùvodnì s muzi-
kanty mìla vystoupit odvážná dìvèata ze spolku, která již zpívala na loòské Noci kostelù. 
Pozdìji se k nim však pøidaly další dvì dìti ze spolku, pak ještì tøi èlenky spolku, dvì 
hostující zpìvaèky a z nièeho nic vznikl malý Chøeš�ovický pìvecký sbor. Pod vedením 
Pavla Kunta se tak dalo dohromady neèekané uskupení lidí, které spojil ,, jenom " vztah 
k hudbì, chu� pøispìt dobré vìci a vztah k okouzlujícímu místu, kterým beze sporu kostel 
sv. Jana je!  
O druhou èást hudebního vystoupení se postaral èlen spolku památek, výborný kytarista 
a zpìvák Jiøí Jaroš a èlenka spolku, skvìlá zpìvaèka Jitka Marková. Podle velikého 
potlesku za každou skladbou èi písnièkou bylo znát, že pro pøítomné diváky to byl krásný 
zážitek. Po koncertì následovaly prohlídky všech èástí kostela. Nìkteøí z návštìvníkù 
využili nabídky prohlídky s podrobnìjším výkladem o  historii kostela i jeho okolí. Velkou 
zajímavostí pro návštìvníky byl vzácný nasvícený Boží hrob, který byl vyroben v 19. stol. 
ve skláøské dílnì Eduarda Zbitka v Olomouci. Nechybìla ani malá výstava starých foto-
grafií kostela èi jeho okolí. 

Pøed kostelem byl volnìjší program, hry pro dìti, posezení u ohnì a možnost zakoupit 
si obèerstvení. Za památky nìkteré èlenky napekly rùzné dobroty a výdìlek z prodeje se 
znovu použije na potøebné opravy kostela. Na akci se spolkem tradiènì spolupracovali 
místní hasièi. Veliké podìkování patøí všem hudebníkùm, zpìvákùm, zpìvaèkám, všem 
èlenùm a èlenkám, kteøí se zapojili do jakékoliv práce spojené s touto akcí. Podìkování 
patøí také místním hasièùm za spolupráci. Rovnìž všem lidem, kteøí do kostela sv. Jana 
zavítali a malým èi vìtším obnosem pøispìli na pomoc chøeš�ovickým památkám. Velký 
poèet návštìvníkù svìdèí o tom, že kostel sv. Jana je velice pùsobivým místem a lidé se 
sem rádi vrací.  Text: R. Lacinová  Foto: Klára Kothánková   

Noc kostelù u sv. Jana Køitele se Spolkem památky Chøeš�ovicka 
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SDH Albrechtice nad Vltavou

17

Rok utekl jako voda a tak albrechtiètí hasièi vyrazili 
opìt do ulic Albrechtic nad Vltavou a místních èástí 
Újezd a Hladná. Svážel se starý železný šrot a také 
vysloužilé elektrospotøebièe, kde patøíme ke špièce 
v republice. Za nádherného sluneèného poèasí jsme 
se pìknì ohøáli. A zároveò jsme bìhem pøejezdu 
mezi obcemi uklidili jejich okolí. V prùbìhu dne se 
železného šrotu i elektrospotøebièù podaøila svézt 
poøádná hromada.
Dìkujeme všem, kteøí nám pøispìli kouskem svého 
odpadu, kterým podpoøí èinnost hasièského sboru 
v Albrechticích nad Vltavou.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Magda Sidumová

Pocta svatému Floriánovi se složkami IZS

Železná sobota s hasièi

První kvìtnový víkend bylo k vidìní na píseckém Výstavišti 
spousta unikátních ukázek èinností všech složek integrova-
ného záchranného systému. Již dopoledne se sjelo 54 histo-
rických praporù sborù do kostela na Bakaláøích, kde probìhlo 
žehnání nového praporu okresního sdružení a zároveò byly 
ostuhovány všechny zúèastnìné prapory. Po této slavnostní 
hasièské mši se šlo pochodem pøes centrum Písku a Kamen-
ný most na Výstavištì.
Bìhem programu bylo k vidìní vše od historických ukázek 
støíkaèek tažené koòmi, parní støíkaèky až po nejnovìjší ha-
sièské speciály a vyproš�ovací techniku. S velkým zájmem
si návštìvníci prohlíželi techniku nejen hasièskou, ale i poli-
cejní a také techniku záchranné zdravotnické služby.
Bìhem odpoledne bylo stále na co se dívat. A� už to byla po-
licejní zásahovka, která zatkla na Výstavišti dealery drog, 
nebo zadržení pachatele psem. Mezi dalšími byly ukázky 
záchrany z výšky lezci z hasièské plošiny a v neposlední øadì 
záchrana zranìných z automobilu pøi dopravní nehodì. Právì 
zde byla vidìt ta spolupráce v rámci již zmiòovaného integro-
vaného záchranného systému.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: SDH Albrechtice nad Vltavou

140. výroèí založení sboru Hasièské oslavy v Bukovsku

Sbor dobrovolných hasièù v Dolním Bukovsku si pøipomnìl velkolepými oslavami 140. výroèí založení svého sboru.
Vzhledem k dlouholetému pøátelství mezi našimi sbory jsme byli i my úèastníky tìchto oslav. Oslavy byly zahájeny vítáním 
sborù se slavnostními prapory pøed hasièskou zbrojnicí. Následoval pochod mìstysem, položení vìnce k pomníku padlých, 
zdravice zástupcù jednotlivých institucí a hasièských sborù. Také byly zavìšeny stuhy na jednotlivé prapory.
Probìhlo i pøedání vyznamenání èlenùm bukovského sboru 
za jejich hasièskou práci.
V pøíjemném prostøedí a zázemí bukovských hasièù probì-
hla výstava a prezentace hasièské a záchranáøské techniky 
od nejstarší / i více než sto let staré / až po nejmodernìjší 
hasièské speciály. Kde byla v prùbìhu odpoledne k vidìní 
práce a hašení tìmito pomocníky. Oslavami nás pøíjemnì 
provázela Øeèická kapela. Za náš sbor jsme reprezentovali 
s dopravním automobilem, záchranáøským èlunem a slav-
nostním praporem.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: SDH Dolní Bukovsko



– 

Rybáøští veteráni a letní události

Pou�ová taneèní veselice
Ahoj pøátelé. Jako první z našich kulturních akcí byla pou�ová taneèní veselice. Po kovidovém èase (než se k nám vrátí zase), bylo 
dobré zajít do šenku, posedìt se známými a pøáteli, pokecat a pobavit se. Poslechnout dobrou, živou muziku a hodit taneèek. O tom 
pou� je, o setkání, družení a veselé mysli...   A o tom se doètete více až v pøíštím zpravodaji.  Mòouk

Rybáøské závody na rybníce Vápeòském
Dovolujeme si Vás pozvat, již na tradièní rybáøské závody na Vápeòáku. V sobotu 16. èervence. Jako vždy zaèátek rybolovu je ve 
13.00 hodin a jako vždy na Vás budou èekat hodnotné ceny, jak v kategorii dospìlých, tak kategorie dìtské. 
Samozøejmì dobrá nálada, dobré poèasí, výborné obèerstvení (masíèko, klobásky, bramboráky nebo langoše a chybìt nesmí chybìt 
sladké palaèinky.) O pitný režim se bude starat opìt bývalý hospodský ve výslužbì František. 
Vstupné o nìco zvedneme, ze 40-ti na 50,- Kè. Pouze pro dospìlé, nedospìlí do 15-ti let, mají jako vždy vstup zdarma.
Vìøím, že i letos po desáté veèer, dojde na pánské, odlehèené akvabely. Takže pøijïte a bude prèa.  Mòouk

Koncert souboru ,,Chairé" v Chøeš�ovicích
11. záøí se opìt setkáme na koncertì v Chøeš�ovicích, v kostele sv. Jana na poušti, se souborem Chairé Pøíbram a chrámovým 
Codex Temporis. Tentokrát mi prozradil vedoucí souboru Josef Krèek, že první èást koncertu chtìjí vìnovat poctì Panny Marie. V první 
polovinì záøí si totiž církev pøipomíná tøi svátky, které jsou s Pannou Marií spojeny: 8.9. slavíme její narození, 12.9. je památka jména 
Panny Marie a 15.9. jde o památku Panny Marie Bolestné.

sborem 

Jméno Panny Marie nosí mnoho dívek a žen po celém svìtì. Je neustále moderní. Toto jméno zaznívá v jazycích všech národù, 
v krásných lidových písních i ve vrcholných skladbách nejvìtších hudebních skladatelù.
A o to se oba soubory chtìjí pokusit v dramaturgii koncertu, který je vìnován všem trpícím po celém svìtì. Mateøská láska Panny Marie 
objímá všechny lidi a v dnešní dobì plné nenávisti a radikálnosti, lásku všichni potøebujeme.
Samozøejmì po èásti duchovní hudby, si všichni zapìjeme písnì lidové. Letos si pan Josef Krèek pøipravil i písnì nové.
Takže, kdy? Jak jsem již psal v nedìli 11. záøí od 16.00 hodin. Bohužel, letos musíme drasticky zdražit vstupné, a to o celých deset 
korun. Hudebníci jedou nìkolika auty a víte, jak je to dnes s pohonnými hmotami. Doufám, že vy, co chodíte pravidelnì na tento krásný 
kulturní zážitek, tìch deset korun oželíte. Na místì tedy zaplatíte 160,- Kè a v pøedprodeji 130,- Kè.
Jako vždy 20,- Kè z každé zakoupené vstupenky bude vìnováno spolku Památek Chøeš�ovic a 1000,- vìnujeme na sochu sv. Petra 
kostela v Albrechticích.

do 

Chtìli jsme, aby se i letos do koncertu zapojil i náš duchovní otec Slávek Holý a on by velice rád. Bohužel, zrovna v této dobì bude na 
druhém konci svìta a to v zemi odkud pochází nynìjší svatý otec František, v Brazílii. Tak pøíštì.
A nyní k pøedprodeji vstupenek. Bude jako vždy. V prodejnì potravin a poštì v Chøeštovicích u paní Lenky Kothánkové, 
v budovì Obecního úøadu u paní Andrei a v kadeønictví v Albrechticích u pani Schánilcové. 
Též je možná telefonická rezervace na tel.: 775 253 145 u Mòouka.  Mòouk

v infocentru 

Výlet na Jižní Moravu s návštìvou vinného sklepa
V sobotu 1. øíjna vyrážíme na Jižní Moravu. Po loòském úspìšném výletu, kulturnì poznávacím, by byla škoda to nezopakovat. 
To jsme se ještì ani poøádnì nezmínili a už máme pùl autobusu obsazenýho. Takže letos to bude takto.
Ráno v 9.00 vyjedeme z Albrechtic, smìr Brno. Cestou nabereme úèastníky zájezdu v Písku a Záhoøí. Po zastávce na obèerstvení, 
vyèùrání atd., pokraèujeme dále. Brnu se o kousek vyhneme a smažíme si to na jih do Lednice. Tato Lednice je teplá a sluneèná. Zde 
navštívíme zámecký botanický skleník a zámecký park. Poté si dáme rozchod, a� si každý dìlá co chce. Urèíme si pouze èas, kdy 
vyrazíme smìr sklípek. V Lednici je toho na prohlídku opravdu hodnì. Prohlídka zámku, minaretu, zahrady vysoké školy zemìdìlské 
èi kulturních památek mìsta. Nesmím opomenout hojný poèet restauraèek, kde se dá dobøe pojíst a popít.
No a po páté hodinì se budeme vracet zpìt na Brno a k domovu. Málem bych zapomnìl, že se stavíme v Hustopeèích, ve vinném 
sklepì Verbenka. Tam na nás budou èekat v 18.00 hodin a pøivítají nás, jak se sluší a patøí (doufám, že ne holí a bièem). Posezení zde 
bude cca do jedné po pùlnoci (možná déle?). Pak znavení, rozjímající, krasosmutnìjící, spící a ukecaní, pojedeme opravdu k domovu. 
Letos bude cesta o dost kratší, ale stejnì budeme muset nìkolikrát stavìt, z bezpeènostních dùvodù o naše zdraví.
A nyní k cenì výletu. O 100,- Kè navyšujeme cenu. Opìt díky cenì nafty pro náš autobusík. Celková cena zájezdu je tudíž 1100,- Kè. 
V této cenì je doprava busem, tam i zpìt, cena vstupného do botanického skleníku, posezení ve sklepì. Zde jsou v cenì, krom jiného 
pohoštìní, dvì veèeøe, jedna teplá, druhá studená. Dále øízená degustace vín, s ochutnávkou vybraných druhù a odborným výkladem. 
A samozøejmì neomezená konzumace vín, kávy, vody, po celý veèer. Mimo nás se na Vás tìší náš milý pan øidiè Luboš Soukup. Takže 
sláva nazdar výletu! Poèet míst omezen. Rezervace zájezdu na tel.: 775 253 145 u Mòouka. Po složení zálohy 500,- Kè na úèastníka
 zájezdu, je úèast závazná. Pouze z vážných dùvodù bude tato záloha vrácena. Tak si to rozmyslete, protože by rádi jeli druzí. 

O všech našich kulturnì spoleèenských akcích budete informováni vèas formou plakátù a hlášením místního rozhlasu.   Mòouk

Pøíbìhy našich sousedù 
Žáci osmého roèníku naší základní školy, Daniel Síba, Elen Hlaváèková, Daniel Jiøík, 
Nicol Posnerová a Martin Navrátil, se zúèastnili pod vedením Mgr. Zdeòky Pirglové 
projektu Pamì� národa - Pøíbìhy našich sousedù. Žáci navštívili pamìtnici z 50. let, 
politickou vìzenkyni Jarmilu Kováøovou a zpracovali její zajímavý životní pøíbìh for-
mou natáèení rozhovoru, videa a reportáže v Èeském rozhlasu Èeské Budìjovice. 
Svou práci prezentovali 18.5.2022 v mìstské knihovnì v Písku. 
Pøíbìh 50. let 20. století: Jarmila Kováøová se narodila v roce 1930 v rodinì statkáøe. 
Dvakrát nebo tøikrát pøedala muži své sestøenice obálku od svého otce se zprávou, 
jakým zpùsobem tlaèí komunisté na sedláky, aby vstoupili do družstva. 22.4.1953 
Jarmilu i jejího otce zatkla policie, v tom samém roce byla z obvinìna z vyzvìdaèství 
a odsouzena na 6 let, otec na 10 let. Bylo jí 22 let. Rodinu v dobì nepøítomnosti vy-
stìhovali ze statku, který vlastnili od roku 1630. Po roce 1989 jim byl statek ve zbì-
dovaném stavu vrácen.
Naši žáci museli vynaložit hodnì energie a èasu k pøípravì materiálu jako je scénáø
a životopis. Sehráli také scénku ze zatèení paní Jarmily. Nauèili se spolupráci v týmu, 
vyzkoušeli si mluvit pøed kamerou. Spoleènì pøekonali strach a nervozitu a odvedli 
skvìlou práci. Nasbírali cenné zkušenosti, zážitky a nové pøátele.  Hana Krippnerová
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Nový Spolek Oudraž z.s.Pozvánka na Letní hry 9.7. v Údraži

Nový kabát dostanou venkovní prostory u obecního 
bytového domu è. p. 64 v Údraži (bývalá škola), ve 
kterém se nachází osm nových bytù.
Již byly zahájeny práce na výstavbì 
vištì, které spoèívaly v zarovnání stávajícího terénu 
a vytvoøení parkovacích míst.

nového parko-

Dále byl také pøipraven prostor pro budoucí venkov-
ní altán. Prostory budou doplnìny též novým plotem. 
Klidnou atmosféru místa by mìla dotváøet postupnì 
vysazovaná zeleò. Hana Krippnerová

Nové parkovištì v Údraži 

Dne 25.5.2022 vznikl zápisem do spolkového rejstøíku, vede-
ného u Soudu v Èeských Budìjovicích, nový spolek. Návrh 
na zápis podali 3 obyvatelé Údraže a po ustavující schùzi, 
dohodì, co vlastnì budeme se spolkem dìlat, návrzích na 
èinnost a akce, jsme se upsali ke spolkovému životu. 

Mnozí z vás se urèitì zeptají, proè další spolek. Je to velmi 
jednoduché, co každý jednotlivý obyvatel, to jiné starosti, 
zájmy, potøeby, pøedstavy o tom, co se má kde konat a jak 
se o co starat, tak i u nás v Údraži je to stejné. Inspirovali 
jsme se trochu Chøeš�ovicemi, kde místní hasièi a spolek 
Památky jsou sice diametrálnì rozdílný spolek zøízený každý 
za jiným úèelem, nicménì fungují ve velmi dobré spolupráci. 
U nás v Údraži doufáme, že to bude pøesnì tak. 

Spolek Oudraž z.s. si dává za cíl poøádat pøedevším spole-
èenské a sportovní akce, právì jako jsou „Letní hry“, na 
které jste všichni srdeènì zváni (vyzkoušeli jsme si je už 
vloni za pøispìní TJ Albrechtice a Obce), výlety za pozná-
ním, za vínem, za kulturou (na podzim vás pozveme do 
Lednickovaltického areálu a do sklípku), dále se podílet na 
spolupráci s Obcí Albrechtice pøi realizaci jejích aktivit (tak 
jako ostatní spolky, v létì nás napøíklad èeká celostátní sou-
tìž Vesnice roku, když jsme tu Jihoèeskou už vyhráli), do 
budoucna poøádání akcí ve Špejcharu a spoustu dalšího. 
V neposlední øadì spolupráce s místními hasièi na realizaci 
jejich akcí, které jsou rozprostøeny do celého roku a jejich 
podíl zase na tìch našich. A protože se toho ve vesnici dìje 
moc a je tøeba upozornit i na nìjaké nedostatky nebo pro-
blémy, chceme komunikovat s Obcí o tom, jak mít vesnici 
více upravenou, dìtské høištì bez závad, jak zajistit, aby se 
odpady na návsi nehromadily, abychom mìli tøeba možnost 
koupání na pøírodním rybníku atd.

Aktuálnì má spolek více jak 10 èlenù, budeme rádi, když 
se k nám pøidáte. Pokud máte zájem se stát èlenem, nebo 
budete mít jakýkoliv dotaz, námìt na zlepšení èi se chcete 
zapojit do poøádání akcí, využijte emailovou adresu:
spolek.oudraz@email.cz. 

Máme samozøejmì i Facebook profil, nicménì informace se 
k vám budou dostávat jak pøes Infocentrum a Zpravodaj, tak 
pøes známé a kamarády.

Dìkujeme všem spøíznìným duším a podporovatelùm. 
Spolek Oudraž z.s.
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Pøijïte zase všichni pøivítat léto a užít si 
volného dne plného dobré nálady, dìtského smíchu, tance a zábavy.

Dìkujeme všem sponzorùm a pomocníkùm. Spolek Oudraž z.s.

Spolek Oudraž z.s. poøádá 
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Brebta a Vltavínek     ... na Memoriálu Petra Císaøovského             

Výzvu mùžete buïto s velkou dávkou optimismu pøijmout, nebo ji slušnì a elegantnì odmítnout. 
Ti nejvìtší „hrdinové" pak volí taktiku rozmýšlení se, doufajíc, že na nì vyzyvatel èasem zapo-
mene, èi že svou pozornost zamìøí na jiné.
Když tedy pøišli poøadatelé Memoriálu Petra Císaøovského za èleny Vltavínku a Brebty s výzvou, 
zda by nepøispìli nìjakým hodnotným umìleckým zážitkem do programu této èervnové akce, 
zvítìzil po krátkém momentu pøekvapení optimismus.
Ke stálým èlenùm byly povolány místní taneènice „v záloze", které mají s originální tvorbou 
tìchto spolkù již bohaté zkušenosti z let minulých a pøesto se nebrání další spolupráci. A k tomu 
svìží vánek v podobì novì pøíchozích, umìlecky prozatím neokoukaných, místních obyvatel 
rozlièného vìku a pohlaví, kteøí se s nadšením pustili do výbìru kostýmù, vyrábìní rekvizit 
a nìkdy až únavného zkoušení. Na vše bylo tak zoufale málo èasu a sejít se v plném poètu 
26 úèinkujících se povedlo pouze dvakrát.
Ale konec dobrý, všechno dobré!
V sestøíhaném muzikálu „A� žijí duchové" se rytíø Brtník z Brtníku pøeci jen doèkal nové hradní 
støechy a s pomyslným odjezdem zlatého koèáru Dana Nekoneèného „vyšumsvistìly" i poslední 
kapky potu a trémy. Když se k tomu všemu pøidá letní poèasí, hudba, dobré jídlo, pití, nálada 
a hvìzdy nad hlavou, nezbývá, než si takových chvil pøát o trochu víc.

Za sebe tímto dìkuji všem, kteøí se na obou pøedstaveních podíleli a vydrželi! A poøadatelùm za vydaøenou akci, jejíž 
souèástí nám bylo ctí být, neb v obou spolcích dobøe víme, že to není žádná sranda!  Tereza Zachová
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Memoriál Petra CísaøovskéhoFotbalový turnaj             

V sobotu 11. èervna 2022 se v areálu TJ Albrechtice nad Vltavou konal 1. roèník Memoriálu 
Petra Císaøovského. Na programu byl od 9:00 hodin fotbalový turnaj, kterého se zúèastnily 
ètyøi fotbalové týmy: Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Všeteè a SG Vodochody Praha. 
Hrálo se za krásného horkého poèasí s tímto výsledkem: 
Z vítìzství se radovala Údraž, která vsadila na fotbalové mládí a vyplatilo se to! Nebo to bylo 
tím, že Údražským pøijela podpora ze Švýcarska - Šaty? Druhé místo vybojovaly Albrechtice, 
za které v posledním zápase hrála Petrova manželka Klára Císaøovská v jeho dresu s èíslem 
42. Tento zápas Albrechtice vyhrály. Tøetí byly SG Vodochody Praha a ètvrtá Všeteè.
Poháry vítìzùm pøedávala Klára Císaøovská.
Bìhem celého dne dìti neúnavnì dobývaly skákací hrad, který se otøásal i po setmìní :-)
Od 18 hodin dobøe hrála kapela Pozor vizita a tanèilo se hodnì. Ve 20 hodin nás pobavilo 
i dojalo povedené divadelní pøedstavení Albrechtického Brebty „A� žijí duchové!“
Ve 22.30 se zaèalo prášit za koèárem!  S údivem jsme hledìli na houf taneènic, hudebníkù 
a krále rozkoše „Dana Nekoneèného“ s atmosférou brazilských karnevalù, nechybìla ani gorila.
Bez celodenního obèerstvení, které zajiš�oval pan Rychtáø,  by to urèitì nešlo.

„ “

„1. roèn?k memori?lu Petra C?saøovského se až na menší úèast povedl. Pøijelo mnoho dobrých 
kamaradù, ale i známých, uctít Petrovu památku minutou ticha. Byla výborná zábava, divadlo 
Brebta si pøipravilo dvì skvìlá, zábavná pøedstavení. Bylo to velmi dojemné, emotivní, krásné a pøitom i zábavné. 
Jako manželka, bych chtìla všem zúèastnìným podìkovat a doufám, že pøíští rok se opìt sejdeme v hojnìjším poètu.“
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Z èinnosti spolku „Náš Újezd“ Stavìní májky v Újezdì 

Vltava vypráví - vzpomínkové místo vìnované voraøùmHladná            

U ètyø maleb v kaplièkách høbitovní zdi došlo vlivem posunu terénu
k trhlinám, které prostupují malbu i omítku. 
V pøedchozích letech byl proveden statický zásah, pøi kterém došlo 
ke stabilizaci a nedochází již k dalším prasklinám. Proto je možné 
provést restaurátorský zásah. 
Restaurátorské práce právì zaèaly. Bude provedena revize prasklin 
a jejich proèištìní, injektáž rozpojených vrstev - narušené omítkové 
vrstvy budou hloubkovì zpevnìny. Uvolnìné èásti malby hrozící 
odpadnutím budou lokálnì upevnìny, podlepeny a pøitisknuty na 
pùvodní místo. Pùvodní omítky budou doplnìny novými, které bu-
dou vycházet z pùvodních vápenných omítek jak vzhledovì, tak 
technologicky. Bude provedeno tmelení v místech trhlin a tmely 
budou odpovídat historickým vrstvám. V místech poškození maleb 
bude provedena retuš a rekonstrukce maleb, aby došlo k barevné-
mu i malíøskému sjednocení celého výjevu.
Celkový náklad na opravu kaplièek èiní 110 170 Kè, získané dotace 
na opravu jsou ve výši 60 000 Kè.

Obec Albrechtice nad Vltavou by ráda vybudovala vzpomínkové místo, které by zachytilo historii voraøství, na poèest všem, kteøí se 
tímto tìžkým øemeslem živili. Dne 17.3.2021 bylo nominováno na Seznam nemateriálního kulturního dìdictví UNESCO voraøství, 
starobylé a dnes již bohužel zaniklé øemeslo, pøedstavující tradièní znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorù a jejich plavením 
po øekách. Projekt by se skládal z informaèního panelu a lavièky, vše by bylo zakomponováno do voraøského stylu, aby vzpomínka 
co nejvíce pøipomínala voraøský život. Památné místo jsme zvolili na Hladné, odkud pochází voraøská rodina Husù.

Druhou letošní akcí spolku „Náš Újezd“ bylo stavìní májky s tá-
borákem (první byla oslava MDŽ). V minulých dvou letech jsme 
májku rovnìž stavìli, ale muselo se to v dùsledku koronavirových 
opatøení obejít bez táboráku a úèasti veøejnosti. Proto se na letoš-
ní májku všichni tìšili a do pøípravy a vlastní práce se zapojilo ne-
bývale mnoho spoluobèanù. V sobotu v 15 hodin se jelo do lesa 
pro strom a døevo na táborák, další obèané pøipravovali klubovnu, 
pergolu a okolí. V pøedstihu byla zhotovena „krásná“ èarodìjnice, 
zajištìny špekáèky, dva sudy piva a další nápoje. Po pøivezení 
stromu již probíhala vlastní pøíprava a zdobení májky, což bylo 
záležitostí pro dívky a ženy. 

Její postavení je již rutinní záležitostí (za použití traktoru a odbor-
né asistence zkušených obèanù). Nároènìjší bylo zbudování tábo-
ráku, kterého se však chopila místní omladina. Potom už následo-
valo opékání špekáèkù na pøenosném ohništi a se soumrakem byl 
zapálen táborák s èarodìjnicí. Akce se zúèastnilo 35 dospìlých 
i dìtí a pìkné poèasí nám umožnilo, že jsme posedìli u táboráku 
a v klubovnì až do 2 hodin. Jsme rádi, že nás navštívili i spolu-
obèané z Albrechtic vèetnì paní místostarostky. Krásnì ozdobená 
májka bude tak opìt po celý rok orientaèním bodem pro návštìv-
níky osady. Závìrem je potøeba podìkovat všem, kteøí se aktivnì 
na této akci podíleli.  Josef Procházka

Oprava maleb v poškozených kaplièkáchKaplièkový høbitov
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Je konec sezóny a mùžeme bilancovat. Sezóna to byla 
vcelku povedená, Áèko bere v okrese s jednapadesáti body 
koneèné páté místo s pouze tøíbodovou ztrátou na bednu. 
Jasným vítìzem soutìže a postupujícím do I. B. tøídy je 
mužstvo Podolí II, tak a� se jim tam daøí. My jsme si pøipsali 
alespoò jiná prvenství. 
Do sítí soupeøù jsme nasázeli celkem 102 gólù a na našich 
zápasech bylo k vidìní nejvíce branek v celé soutìži a to 
stopìtašedesát kouskù. Dalším naším prvenstvím je nej-
lepší støelec soutìže Petr Velek s ètyøiatøiceti zásahy. Na 
tøetím místì mezi støelci je další náš hráè Lukáš Štumpfal 
s devatenácti zásahy. 
Jistým sestupujícím je mužstvo Kostelce, proti kterému si 
kluci pøi posledním mìøení sil pìknì zastøíleli, a výsledek 
byl šílených 16:2. 

Béèku se tolik nedaøilo, ale gólù diváci vidìli 
Nakonec z toho je deváté místo. 

také hodnì. 

Do dalšího roèníku jsme opìt pøihlásili dvì mužstva mužù 
a k naší velké radosti jsme koneènì po dlouhých letech pøi-
hlásili mládež. Kluci a trenéøi po letní pøestávce vstoupí do 
bojù v okresním pøeboru starších pøípravek, tedy roèník 
2012 a mladší. Zaregistrovaných máme aktuálnì jedenáct 
klukù, ale urèitì ještì další pøibydou. 

Další zájemci se mohou hlásit na: 

patrik.marcin@seznam.cz  /  tel.: 720379554

milota.v@seznam.cz  /  tel.: 725835124

Nová sezóna vypukne v druhé polovinì srpna.
TJ Albrechtice nad Vltavou všem pøeje krásné prázdniny!

102 gólù od Albrechtic TJ Albrechtice n. Vlt.

za TJ Albrechtice Dušan Hronek

Ohlédnutí za soutìží a pozvánka na letní akce Údražští hasièi

na údražské návsi

SDH ÚDRAŽ poøádá

5.7.2022
od 14:00   

SDH ÚDRAŽ poøádá 5.7.2022  
RYBÁØSKÉ ZÁVODY

PRO DÌTI

Vstupné 50 Kè

8:00  /  PREZENTACE

8:30  /  START  

11:00  /  UKONÈENÍ  

VYHLÁŠENÍ
Hasièská soutìž 
V sobotu 21. kvìtna se náš sbor dobrovolných hasièù Údraž 
zúèastnil okrskové soutìže v Klukách. 
Pøed samotným zahájením hasièské soutìže se konal slav-
nostní prùvod ke 130. výroèí založení SDH Kluky vèetnì 
položení vìnce k pomníku a uctìní památky padlých váleè-
ných hrdinù. Následnì se všechny sbory pøesunuly na fot-
balové høištì, kde byla soutìž zahájena.
V našem sboru panovala dobrá nálada, i když obèas se za-
èala projevovat u nìkterých jistá dávky nervozity. Pøes 
všechna úskalí se nám povedl zabìhnout výborný èas, kdy 
jsme se umístili na krásném tøetím místì. Toto umístìní 
nás obzvláš� potìšilo, protože jsme pøedbìhli i naše rivaly 
z Albrechtic.
Závody se vydaøily, poèasí i atmosféra byla také skvìlá.
Tìšíme se, až se zase utkáme na dalším hasièském klání.
SDH Údraž a VŽDYCKY Údraž!

SDH Údraž srdeènì zve všechny dìti 5.7. dopoledne na 
rybáøské závody a odpoledne 5.7. na Dìtský den.
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redakèní

 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová

Uzávìrka pøíštího èísla

Zpravodaj obce Albrechtice nad Vltavou, periodický tisk územního správního celku, registrován u MK ÈR pod è. E 20238. 
Vydavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou, 397 01 Albrechtice nad Vltavou è. p. 79, IÈ: 00249521 

Vychází v Albrechticích nad Vltavou - 6x roènì. Roèník 12  /  Èíslo 3  /  Datum vydání: 28. èervna 2022  /  ZDARMA

redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
rad.lacinova@seznam.cz7. srpna 2022

75  Karlík Petr, 

90  Øeøábková Zdeòka, Jehnìdno

84  Mattiussi Gianni, Albrechtice n. Vlt.

86  Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.

80  Mikolajczyk Pøemysl, Albrechtice n. Vlt.

82  Ušatá Jaroslava, Jehnìdno 

55  Procházka Petr, Údraž 

Údraž 

84  Mareš Miloslav, Chøeš�ovice

65  Urbanová Vìra, Albrechtice n. Vlt.

50  Kalinová Pavlína, Albrechtice n. Vlt.

50  Raab Filip, Jehnìdno

55  Svozilová Kateøina, Chøeš�ovice

65  Jarošová Božena, Albrechtice n. Vlt.

70  Èejka Miloslav, Albrechtice n. Vlt.

50  Prùcha Josef, Hladná

75  Horník Václav, Chøeš�ovice

50  Vaòková Radka, Jehnìdno

70  Kaucký Pavel, Albrechtice n. Vlt.

65  Šindler Vladimír, Jehnìdno

. . . h o d n ì š t ì s t í , h o d n ì zd ra v í , a � Vá s ž i vo t p o øá d b a v íSpoleèenská kronika 

nedìle  11. záøí 2022  od 16.00

kostel sv. Jana Køtitele „Na poušti“ v Chøeš�ovicích

Spolek Rybáøští veteráni Vás srdeènì zve na:

Vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù

Chairé Pøíbram / umìlecký vedoucí: Josef Krèek

Chrámový sbor kostela sv. Jakuba v Pøíbrami

Codex Temporis / sbormistr: Lukáš MarekÚ
è

in
k

u
jí

:

K poctì 
Panny Marie

Obec 
nad Vltavou

Albrechtice  

~ v mìsíci dubnu se narodil ~ 

Tobiáš Bína, Jehnìdno
rodièe: 
Veronika Ušatá a Jan Bína

~ v mìsíci èervnu se narodila ~ 

Gabriela Lidinská
Albrechtice nad Vltavou 35 
rodièe: 
Kristýna a Miloslav Lidinských 
                   

A � j so u Va še d ì t i zd ra vé 
a r o s to u j a ko z vo d y

23.4.2022
Hana Fähnrichová, Údraž

25.4.2022 
Vlasta Košatková
 Albrechtice nad Vltavou

3.5.2022
Josef Kozák, Jehnìdno

25.5.2022
Kvìtuše Králová
Albrechtice nad Vltavou

Kd o v s rd c i ž i j e , n e u mí rá

v mì s í c i k vì tn u
s i s vé AN O øe k l i

L e n ka Ba ru t i a ko vá 
a L u b o mí r N o vá k

z Ú j e zd a

Spolek Rybáøští veteráni 

si dovoluje pozvat všechny na tradièní

Tìšíme se na Vás

sobota  16.7. 2022  /  start 13:00 
HODNOTNÉ CENY

pro vítìze 
všech kategorií

Výborné obèerstvení 
masíè klobáskyko . 

bramb ky langošeorá  . 
sla  palaèinkydké

STARTOVNÉ:

Dospìláci 50 Kè

Dìti do 15 let 
zdarma

Rybáøské

závody

na Vápeòáku

Rybáøské

závody

na Vápeòáku
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