
Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 1 ročník 3 únor 2013 ZDARMA Registrován u MK ČR pod č. E 20238

Informace z jednání obecního 
zastupitelstva

Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle 
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdů-
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrech-
tice nad Vltavou.
Usnesení ze 6. zasedání ze dne 7.12. 2012
*  Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo akce navržené na rok 2013 dle 

usnesení RO č.789/2012.
*  ZO neschválilo návrh rozpočtu na rok 2013.  Byl přijat návrh svo-

lat zasedání zastupitelstva na 28.12.2012.
*  ZO schválilo podmínky výběrového řízení pro poskytování půj-
ček z FRB na rok 2013.  

*  ZO schválilo cenu stočného na rok 2013 ve výši 1,- Kč/m3. 
*  ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 
a odstraňování komunálních odpadů.

*  ZO schválilo záměr na prodej parcely č. 131/5 v k.ú. Albrechtice 
nad Vltavou za cenu 35,- Kč/m2. 

*  ZO schválilo odkoupení parcel č. 1794, 1795 a 132/3 v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou z 35,- Kč/ m2.

*  ZO schválilo zvýšení ceny vodného na rok 2013. Byla stanovena 
ve výši 32,20 Kč/rok/m3 + DPH. Cena za vodoměr se v roce 2013 
nebude měnit. 

Usnesení ze 7. zasedání ze dne 28.12. 2012
*  ZO schválilo rozpočet obce na rok 2013  jako schodkový. Příjmy 

ve výši 12 625 490,- Kč a výdaje ve výši 15 901 390,- Kč. Dorov-
nání bude uhrazeno dle zákona finančními prostředky z minu-
lých let.

* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 12/2012.
*  ZO schválilo prodej parcely č. 131/5 v k.ú. Albrechtice nad 

Vltavou.
*  ZO schválilo prodej parcely č. 1794/30 v k.ú. Albrechtice nad 

Vltavou.

*  ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícímu věcnému břemenu na parcely 1705, 1706 a 1707/1 v k.
ú. Albrechtice nad Vltavou.

*  ZO schválilo Dodatek č. 3 ke Směrnici o účetnictví.

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 19. zasedání ze dne 31. 12. 2012
*  Rada obce (RO) schválila rozpočtové opatření č. 13/2012.
Usnesení z 1. zasedání ze dne 9. 1. 2013
*  RO schválila Dodatek č. 6 ke směrnici o cestovních náhradách.
*  RO schválila návrh dodatků k Dohodám o finančním vyrovnání 

s honebními společenstvy pro katastrální území Albrechtice nad 
Vltavou, Údraž, Jehnědno a Chřešťovice.

*  RO schválila nájemce bytu č. 11 v č.p. 156 a znění roční nájemní 
smlouvy.

*  RO souhlasila se zahrnutím obce do působnosti MAS Vodňanská 
ryba a souhlasila s přípravou integrované strategie území (ISÚ) 
na území obce.

*  RO souhlasila se sepsáním budoucí smlouvy darovací na daro-
vání části silnice II/138 v délce 958 m a doporučila zastupitelstvu 
její schválení.

*  RO schválila bývalé nájemkyni bytu splátkový kalendář na 
úhradu dlužných částek s tím, že poplatek z prodlení nebude 
prominut.

*  RO posoudila návrh Dohody o narovnání tj. úhrady za užívání 
zemědělských pozemků za období 2010, 2011 a 2012. Dohoda 
bude uzavřena na jednání RO dne 13.2. 2013, kdy bude k jednání 
přizván zástupce majoritního uživatele zemědělských pozemků.

*  RO uložila starostovi obce podat žádost pro JPO III na pořízení 
3 ks dýchacích přístrojů DRAGER.

*  RO schválila požadované změny v nájemní smlouvě s pí. E. 
Kolpovou.

Usnesení ze 2. zasedání ze dne 31. 1. 2013
*  RO souhlasila s realizací projektu „Krajina píseckých hor – kom-

plexní obnova zeleně ve správním území obce Albrechtice nad 
Vltavou“ s finanční podporou z prostředků OPŽP.

Málokdo ví, že mezi námi žijí 
i přes svůj nízký věk již docela 
slavní spoluobčané. Jedním 
z nich je Dominik Bartuška, 
žák 7. třídy, který je úspěšným 
reprezentantem naší obce. Již 
od 5 let se aktivně věnuje karate 
a úspěchy, kterých dosáhl, jsou 
pozoruhodné. Karate se cvičí, 
jak jsem se dozvěděl, ve dvou 
disciplínách, a to kata a kumite. 
Dominik v kategorii žáků vyhrál 
republikovou soutěž v obou 
disciplínách. Letos se se svým 
trenérem p. Davidem Krejčou 
v oddílu SKP karate Písek při-
pravuje na boje v kategorii 
kadetů, což je soutěž doroste-
necká. Dominik je momentálně 
držitel hnědého pásu (2. kyu) 
a v budoucnu by chtěl získat 
pás černý (dan).

Rok 2012 byl pro Dominika 
rokem úspěšným. Na Mistrov-
ství ČR obsadil 2. místo, na sou-
těžích o světové poháry získal 

v Hradci Králové a Plzni shodně 
5. místa, na mezinárodních tur-
najích N. Bohemia a GP Ústí nad 
Labem byl druhý stejně jako 
na národních turnajích Waki-
zaši, VC Nymburk a VC Mladá 
Boleslav. V krajských soutěžích 
dosud nenašel přemožitele. Ve 
své dosavadní sportovní kari-
éře je dvojnásobným mistrem 
republiky, 4x byl druhý a 2x 
třetí. Doma má asi 140 medailí, 
30 pohárů, 2x byl zvolen spor-
tovcem  Písecka do 15 let a od 
roku 2012 je členem reprezen-
tace ČR!!!

Žádný úspěch ale není 
zadarmo. Trénovat jezdí 2x až 
3x týdně. Kromě toho se účastní 
speciálních tréninků v Praze 
pod vedením asistentů trenérů 
reprezentace. Dominik je v 7. 

třídě a své školní povinnosti si 
plní vzorně. Vrcholem letošní 
sezóny bude Mistrovství repub-
liky 2013, kde by chtěl ve své 
nové věkové kategorii co nej-
lépe uspět, stejně jako na Mis-
trovství Evropy v roce 2014, kde 
má šanci reprezentovat Českou 
republiku. 

Přejeme Dominikovi, aby mu 
vydržela forma, aby přestup 
mezi konkurenci starších kara-
tistů úspěšně zvládl a dále 
aby si splnil všechny své spor-
tovní i osobní sny a hlavně aby 
úspěšně reprezentoval jak naší 
republiku tak i naší obec, jejíž 
znak nosí na svém sportovním 
oblečení.

Text: Miroslav Vlk
Foto: Vladimír Bartuška st.

Úspěšný reprezentant obce



29. ročník Velké albrechtické 
I v tomto roce se pokračovalo v tradici silvestrovského běhu 

z Albrechtic nad Vltavou na rozhlednu Kamýk. Start byl opět 
v 10.00 hodin u domu č.p. 13 a cíl známý – rozhledna Kamýk. 

Letos se sešlo na startu 97 účastníků, z toho 25 dětí do 12 let. 
Trasa je dlouhá více než 3 km vzhůru do kopce a vede přírod-
ním parkem Písecké hory. Běžci převýší nadmořskou výšku o 99 
metrů. Teplota vzduchu měřila 2 stupně nad nulou a po sněhu ani 
památky, ideální počasí, co víc si přát. 

Díky nově zrekonstruované a zvýšené rozhledně se předávání cen 
pro vítěze odehrávalo v cíli. 

Výsledky: 
Kategorie MUŽI:
1. místo  Robin Hyšpler   čas  17:32 min. 
2. místo  Milan Kučera  18:23 min.
3. místo  Jan Procházka  18:36 min.
Kategorie ŽENY:
1. místo Vlasta Matoušová  čas  26:35 min. 
2. místo Katka Velková  29:04 min.
3. místo Dana Šabatková   34:06 min.
Kategorie DĚTI DO 12 LET
DÍVKY:    CHLAPCI:
1. místo Simona Jarošová 1. místo  Patrik Urban 
2. místo Gabča Stojanová 2. místo  Kryštof Andrej 
3. místo Dana Čížková  3. místo Lukáš Polák 
Nejmladší účastníci byli dva -  Vašík Krippner (11 měsíců) 
                                            -  Kubík Novotný (10 měsíců) 
Nejstarší účastník - Pavel Kolda (ročník 1949) 
Bylo též napočítáno 19 psů a 2 kočárky. 

Koridory po společném focení prošlo kolem 480 lidí, stavy se totiž 
měnily. Mohli jsme spatřit pěší, cyklisty i jezdce na koních. Lidé na 
společné setkání přišli či přijeli z různých stran – nejen z Albrech-
tic, ale i ze Všeteče, Protivína, Semic, Písku aj. Po vyhlášení vítězů 
se zájemci odebrali do hostince U Králů v Albrechticích, kde na 
ně čekalo občerstvení – teplá polévka. Průběžně, kdo chtěl, využil 

možnosti vystoupat na vrchol nově opravené rozhledny. Díky slu-
nečnému počasí byl výhled do kraje neopakovatelný. 

Poděkování patří především Obecnímu úřadu Albrechtice nad 
Vltavou za podporu a Sboru dobrovolných hasičů z Albrechtic za 
poskytnutí technického zázemí této sportovní a společenské akce. 
Dík patří i sponzorům: OÚ Albrechtice nad Vltavou, Dana Šveh-
lová – masáže, manželé Královi – zajištění občerstvení, P. Císařov-
ský, F. Lidinský, S. Švehla, T. Král, Š. Smíšková – skupinka mladých 
lidí přispěla společným finančním darem, Bohouš Raný – dárkové 
balíčky s uzeninami. Nesmíme zapomenout ani na další dobrovol-
níky, kteří s náročnou organizací vypomáhali. 

29. ročník je ukončen a pořadatelé srdečně zvou na příští, jubi-
lejní 30. ročník. 

Ať žije Velká albrechtická! 
Text: Pavel Kolda – hlavní organizátor 

        Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou 
Foto: Ladislav Šabatka  

V samém závěru loňského 
roku, kdy se v Albrechticích 
konal silvestrovský běh na 
Kamýk Velká albrechtická, pro-
váděli členové zásahové jed-
notky s vozidlem CAS 16 MAN 
asistenci a technické zajištění 
trati a depa závodu. Hlavně to 

bylo zajištění komunikací, neboť 
se závod konal za plného pro-
vozu. A následně zajištění depa 
v cíli u rozhledny na Kamýku.

Do nového roku jsme vstoupili 
lednovou již 123. Výroční val-
nou hromadou našeho sboru. 
Valná hromada byla o to slav-

nostnější, protože jsme udělo-
vali významná republiková oce-
nění našim zasloužilým členům, 
kteří u sborů pracují půl století 
i více let. Za padesát let práce 
bylo oceněno čestným uznáním 
ústředí hasičů v Praze něko-
lik našich členů, kterými byli 

bratr Wilibald Riepl dosavadní 
místostarosta sboru, Miloslav 
Bílek dlouholetý jednatel sboru 
a Josef Dvořák, který je čle-
nem sboru již od poválečného 
období a to 65 let. Několik desí-
tek let pracoval jako hospodář 
sboru. Dalším významným oce-

něním bylo udělení medailí Za 
zásluhy, které byly uděleny Sta-
nislavu Hronkovi a veliteli sboru 
Petru Sidumovi. Tato významná 
ocenění předával místostarosta 
krajského sdružení hasičů a sta-
rosta okresního sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska v Písku 
bratr Jiří Novák. V průběhu jed-
nání Výroční valné hromady byl 
zhodnocen uplynulý rok čin-
nosti sboru a schválen plán čin-
nosti na další rok pestré činnosti 
albrechtických hasičů.

Jen několik dnů po Výroční 
valné hromadě přišla nejen 
do naší obce vydatná sně-

hová nadílka. V tomto období 
vyjížděla zásahová jednotka 
k odstranění sněhových převisů 
a rampouchů z domů, které 
ohrožovaly naše spoluobčany.

V následujících dnech čle-
nové jednotky vyjížděli k čer-
pání vody ze zaplavených pro-
stor rodinných domů, které byly 
zaplaveny díky prudké oblevě 
a vydatným dešťům.

Zásahová jednotka obce 
Albrechtice nad Vltavou je 
i nadále připravena pomáhat 
spoluobčanům při krizových 
a nebezpečných situacích.

Text a foto: Petr Sidum

Z činnosti albrechtických hasičů



Výroční schůze SDH v Chřešťovicích 
Dne 12.1.2013 od 16. hodin se konala v místní hasičské zbroj-

nici výroční schůze. Ještě před zahájením schůze, navštívil místní 
hasičskou zbrojnici místostarosta Albrechtic nad Vltavou p. Miro-
slav Vlk. Hned se také ujal slova. Ve své řeči zhodnotil činnost 
chřešťovických hasičů a poděkoval za jejich aktivní přístup k růz-
norodým akcím.

Po tomuto projevu se postupně vyjádřili k uplynulému roku 
i ostatní členové hasičského výboru. Všichni se víceméně shodli, že 
chřešťovická základna, až na pár nezapojujících se členů pracuje 
velmi dobře. Dík za podporu chřešťovických hasičů si  vysloužili 
i někteří chřešťovičtí občané.

Po ukončení schůze se všichni zúčastnění občerstvili pochout-
kami, které si připravili sami hasiči a samozřejmě nechyběl jejich 
milovaný pěnivý mok.
Plánované akce na rok 2013
ÚNOR 3. ročník zabijačkových hodů 

(objednávky na sdhchrestovice@seznam.cz)
BŘEZEN Výlet do Plzně, plzeňského pivovaru 

a jeho sklepení
DUBEN Maškarní karneval
             Sběr železného odpadu
           Stavění májky
KVĚTEN - ČERVEN Dostavba pergoly u hasičské zbrojnice
ČERVENEC  Dětský den - vítání prázdnin
           2. ročník soutěže v nohejbalu
SRPEN  Taneční zábava
                    Noční soutěž v požárním sportu
ZÁŘÍ - ŘÍJEN Drakiáda
PROSINEC  Mikulášská nadílka
                Silvestr

Text: Radka Lacinová

Rybářský bál v Albrechticích 
V sobotu 19. ledna se konal v  hostinci U Králů již tradiční Rybář-

ský bál. K tanci a poslechu hrála místní kapela Los Bambulos v tří-
členném  složení. Mohli jsme zavzpomínat na hity folku a country, 
v pozdějších časových hodinách došlo i na populární hudbu.  

Pořadatelé nalákali návštěvníky na bohatou tombolu – mezi 
hlavní ceny patřil amur o váze 8 kg, dále losos 5 kg, dort ve tvaru 
kapra a další amur, tentokrát 3 kg. I ostatní výhry dokázaly nala-
dit chuťové pohárky, např. pod zkratkou SSSS se skrýval syreč-
kový salát se slanečky, majtesy s cibulí, utopenci, očka, nakládaný 
hermelín, pepřenky aj. Dále se losovaly čerstvé ryby – kapři, líni 
a pstruzi. Ty si šťastní výherci odnesli další den v dopoledních hodi-
nách. Během losování jsme mohli zaslechnout i různé „hlášky“ – 
např. dnes jsou ryby ještě živé, ale zítra, kdo ví? O humorné situ-
ace tedy nebyla nouze, zvláště ve chvílích, když ryby vyhráli několi-
krát za sebou vyhlášení rybáři. Kdo tedy neměl štěstí ve hře, třeba 
ho čeká v lásce nebo na nějaké další společenské akci. 

Plesová sezona probíhá v plném proudu, kdy ostatní spolky 
a organizace  zvou občany na různé kulturní akce. 

Atmosféru zachytila: Dana Ryšlavá, kronikářka obce 
Foto dodala: Ladislava Schánilcová   

Dospělí se baví 
aneb zítra bude hezky 

Je sobotní odpoledne a celý národ v oče-
kávání sleduje volbu pana prezidenta. Jak 
vidíte,  skupinka přátel z Albrechtic využila 
zimní nadílky, aby dle hesla „v zdravém těle 
zdravý duch“, se s dětmi radovala na neda-
lekém svahu. Každý si z domova vzal spor-
tovní výbavu dle vlastního uvážení – sáňky, 
boby, lyže i na snowboard došlo. Soutěžilo 
se vzájemně v několika disciplínách – volná 
jízda, slalom, rychlostní sjezd dospělých na 
bobech aj. Venkovní teplota dosahovala pří-
jemných  minus 7 °C, nikomu zima nebyla, 
neboť běh do kopce či případně soukromá 
lanovka zahřál každého. 

Lidé by se měli radovat z každého pěk-
ného dne a nenechat se vtáhnout do roze-
pří ohledně politické situace v naší zemi.  

Bowlingová liga – Újezd 2012
Dne 14.12.2012 se konalo poslední kolo Újezdské bowlingové 

ligy v roce 2012. Hned následující den bylo oficiální ukončení 
s vyhlášením výsledků. Liga měla celkem 10 kol, kterých se zúčast-
nilo 18 hráčů + 2 hosté /pobývají  v  Újezdě  pouze o prázdni-
nách/. Úroveň výkonů kolo od kola rostla, některé číselné výsledky 
byly opravdu skvělé. Vítězem s  celkovým počtem 95 bodů se stal  
a putovní pohár tak obdržel pan Zdeněk Novák. Již 18.1.2013 
začíná další ročník ligy a všichni hráči zapracují na tom  sundat 
„krále z trůnu“ a dostat tak své jméno na pohár. „Tak sportovci, 
pevnou ruku, dobrou mušku a hodně štěstí“.

Text a foto: Vlaďka „Kůrovec“

Text: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou 
Foto: Karolína Procházková



Ještě než skončil rok 2012, 
sešli jsme se na startu tradič-
ního běhu na Vysoký Kamýk. 
Někteří běželi a někteří vyra-
zili pěšky s rodinami a přáteli. 
Ve výsledkové listině nakonec 
figuruje deset fotbalistů v první 
dvacítce, což není úplně špatné. 
Na bednu se dostal M. Kučera 
a pár míst za ním skončili oba 
Matoušové, V. Bartuška, M. 
Polánský, J. Hronek, P. Kolář, K. 
Kolářík, Z. Velický a M. Nedvěd. 
Pro TJ Albrechtice nad Vltavou 
se jednalo zároveň o neofici-
ální začátek zimní fyzické pří-
pravy, která pak naplno vypukla 
v druhé polovině ledna a do 
začátku soutěží nás čeká ještě 
pěkná porce kilometrů běhání 
a spousta hodin posilování 
a jiných mučících technik. Vysvo-
bozením pro mnohé z nás pak 
budou přípravná utkání, která 
nás čekají začátkem března na 
umělé trávě v Písku a odmě-
nou pro všechny pak budou 

získané body v soutěžích, které 
odstartují Áčku na konci března 
a Béčku v dubnu. Všichni se 
už teď moc těšíme, až se tráva 
pořádně zazelená, vyběhneme 
na náš green v Albrechticích 
a po skvělém výkonu si vychut-
náme radost z vítězství a slova 
chvály od našich trenérů, rodin, 

přátel a všech věrných fanoušků 
na vyprodaných tribunách! Ter-
míny přípravných utkání, roz-
pis soutěží, fotky a další info na 
www. albrechtice-fotbal.web-
node.cz 

Nejen fotbal nás baví a drží 
pohromadě, a tak se už řadu 
let snažíme pro spoluobčany 

pořádat i kulturní akce. Tuto 
zimu jsme připravili na konci 
prosince společně s KD Albrech-
tice diskotéku a na konci ledna 
náš tradiční SPORTOVNÍ PLES. 
Diskotéka se příliš nevydařila, 
protože přišlo nečekaně málo 
lidí, ale s plesem jsme spo-
kojeni a věříme, že spokojeni 
byli i účastníci, na které čekaly 
na stolech díky paní Hron-
kové chlebíčky, hrála jim dobrá 
muzika v podání JV DUO BAND, 
zatančila jim děvčata z TC Z.I.P. 
a mnozí si odnesli pěkné výhry 
z tomboly. Za ceny do tomboly 
patří poděkování zejména mys-
livcům z Údraže - již tradičně 
za divoká prasata, dále pak fir-
mám RIVETEC, Š+H Bohunice, 
PROTON Protivín a všem dalším. 
Děkujeme samozřejmě i všem 
ostatním osobám a členům TJ, 
kteří jakkoliv přispěli k přípravě 
a hladkému průběhu obou 
akcí. 

Text a foto: Dušan Hronek 

Albrechtický Vltavínek
Začátkem ledna jsme se s nadšením vrhli do stěhování, úklidu, 

zařizování a výzdoby naší nové klubovny, neboť jsme od školy zís-
kali k užívání jednu z opuštěných tříd bývalého druhého stupně. 
Část zařízení jsme nanosili a navozili z našich domovů, za zapůj-
čení stolů a židlí bychom rádi poděkovali paní ředitelce Nečasové. 
Většinu prací jsme stihli do konce měsíce a poslední drobné úpravy 
jsme doladili po návratu z víkendového pobytu v Myslkově.

V pátek 8. února jsme slavnostně zahájili činnost Tábornického 
kroužku. Z důvodu nemoci se na první společné setkání bohužel 
nedostavilo všech dvacet přihlášených dětí, ale to pravé dobro-
družství na nás stejně teprve čeká! Jelikož se všichni dobře známe 
z minitáborů na Nové Louce, nebylo třeba vzájemně se představo-
vat a mohli jsme se tak rovnou pustit do zábavy. Děti si barvami 
ozdobily z domova přinesené hrnečky na pití a zatím co malby 
zasychaly, s nadšením se jaly prozkoumat model lidské kostry, 
který nám také zapůjčila škola. „Kostlivec“ byl pokřtěn na bohyni 
Nemesis a blond paruka, sluneční brýle a minišaty jen podtrhly její 
oblíbenost. Bez ohlasu nezůstal také stan, postavený v rohu míst-
nosti a sezení kolem táborového ohně, který jsme z pochopitel-
ných důvodů pouze nastínili. Čas vymezený na náš kroužek utekl 
rychleji, než jsme si mysleli, takže jsme ani nestihli vše, co jsme si 
naplánovali. Dále se budeme pravidelně setkávat jednou za čtr-
náct dní a krom toho do konce školního roku ještě určitě vyrazíme 
na nějaký zajímavý víkendový zájezd. 

Text: Tereza Zachová
Foto: Pavel Hanzlík

Milá návštěva v obecní knihovně 
v Albrechticích nad Vltavou 

V pátek 8. února během dopoledních hodin se konaly dvě téma-
tické besedy pro žáky ZŠ a děti MŠ Albrechtice nad Vltavou v pro-
storu obecní knihovny. 

Žáci se seznámili s nejen s literaturou pro děti a mládež, krásnou 
i odbornou, též si prohlédli encyklopedie zaměřené převážně ze 
života zvířat a oblíbený časopis ABC, který se odebírá pravidelně 
již několik let. Ale to nebylo zdaleka vše. Povídali jsme si o tom, 
že kniha je opravdový přítel člověka, se kterým můžeme strá-
vit volné chvíle během odpočinku či nemoci. Knížka nás pobaví, 
poučí, můžeme se nechat vtáhnout do děje a zažívat různá dob-
rodružství. Prohlédli jsme si tituly současných českých i světových 
spisovatelů, které knihovna může mladým čtenářům nabídnout. 
Žáci se dozvěděli, že součástí knihovny je i počítač připojený na 
internet, jenž zájemcům poskytne žádané informace. Jak čas ply-
nul, s milou návštěvou bylo nutné se rozloučit. Jako vzpomínku 
každý dostal starší vydání časopisu ABC, aby si doma s rodiči mohli 
číst nad stránkami, případně si slepit nějaký model. 

Žáky 1. stupně vystřídali  jejich mladší kamarádi z mateřské školy. 
Společně jsme recitovali  říkadla a zpívali známé písničky s pohy-
bem nad knížkou od Josefa Lady s jeho ilustracemi. Dalším titulem 
byla knížka ze zvířecí říše od Ondřeje Sekory. Následovalo odha-
lování názvů českých pohádek podle obrázků, poznávání barev, 
čísel, zvuků zvířat a abecedy. Všechny děti si zasloužily  pochvalu. 
Též neodešly s prázdnou a s časopisem v ruce jsme si popřáli hezké 
chvíle nad knížkami a s přáním na další setkání i s rodiči během 
výpůjčních hodin. 

Text a foto: Dana Ryšlavá, knihovnice

Zimní příprava je v plném proudu



Zrcadlo času
V úvodu druhého ohlédnutí do histo-

rie naší obce, bych nejprve ráda podě-
kovala dvěma pánům, kteří mi pomohli 
dostat se k fotografiím a dokumentům, 
z nichž mohu čerpat zajímavosti pro další 
díly tohoto psaného miniseriálu. Jedná se 
o albrechtické rodáky, pány Z. Příhodu a S. 
Zemana. Ačkoli pan Zeman žije již mnoho 
let v Kerharticích, o dění v naší obci se 
stále zajímá a o Albrechticích nashromáž-
dil tolik zajímavého materiálu, že by vydal 
na nejednu knihu.

A nyní již k dnešnímu povídání. Jižní Čechy 
všeobecně lákají svou malebnou přírodou 
a historickými památkami nejen spousty 
turistů, ale rádi je zvěčňují ve svých dílech 
i filmaři. A Albrechtice nejsou v tomto pří-
padě výjimkou. V roce 1941 si režisér Fran-
tišek Čáp ve zpracování románu J.Š. Baara 

- Jan Cimbura, vybral k natočení jedné 
z posledních scén ve filmu zdejší hřbitov 
s malovanými kapličkami. Do hlavních rolí 
obsadil Gustava Nezvala a Jiřinu Štěpničko-
vou. Právě ta se, v roli Marjánky, přichází se 
svými filmovými synky pomodlit ke hrobu 
jejich otce.

Na přiložených fotografiích pak jejich 
autor zvěčnil nejen představitele hlavního 
hrdiny, ale i chvíle odpočinku během natá-
čení. Na jedné z nich je navíc zachycen dnes 
již neexistující pension „U Jozů“.

Text: Tereza Zachová
Foto: archiv Z. Příhoda

Výlet do Myslkova
Na první únorový víkend, prodloužený 

pololetními prázdninami, připravilo pro 
děti naše sdružení „Albrechtický Vltavínek“ 
dobrodružnou výpravu do Myslkova.

Všichni jsme se těšili na tři společné dny 
plné pravých zimních radovánek, avšak 
příroda si pro nás přichystala počasí spíše 
jarní. Po sněhové nadílce lednových dnů 
nebylo v den našeho odjezdu ani památky. 
Přesto jsme zavazadlový prostor autobusu 
zaplnili do posledního místa nejen batohy, 
ale i boby, sáněmi a „lopatami“. Co kdyby-
chom přeci jen nějaký ten kopeček s bílou 
pokrývkou objevili?!

V pátek dopoledne jsme na rozloučenou 
zamávali slzícím rodičům a v počtu dvaceti 
dětí a sedmi vedoucích jsme se za dopro-
vodu kytary prozpívali až do cíle. 

Po ubytování v malém rodinném hotýlku 
Myslkov a prvním společném obědě jsme 
se vydali na průzkum blízkého okolí. O sta-
vění sněhuláků, závodech na saních či kou-
lovačce jsme si mohli opravdu jen povídat. 
Ale zklamání z lakomé paní zimy se rozply-
nulo stejně rychle, jako přišlo a po zbytek 
pobytu už nezbyl na špatnou náladu čas. 
Objevili jsme chov koní a tak se děti s nad-
šením projely v jejich sedlech. Každý z nás 
navíc od paní majitelky dostal na památku 
podkovu pro štěstí.

Užili jsme spoustu zábavy při pohybových 
i vědomostních hrách, nechyběl disco večer 

zpestřený několika krátkými vystoupeními, 
které si děti samy připravily. A dostalo se i na 
„šampaňské“ a sladký dortík, neboť jsme 
oslavili osmé narozeniny jedné z účastnic.

Chvíle odjezdu, jak už to bývá, přišla 
mnohem dřív, než bychom si přáli. Plni 
nových zážitků a dojmů jsme se vydali na 
cestu domů. A dobrou náladu nám nepo-
kazily ani drobné sněhové vločky, snášející 

se na Albrechtickou náves, kde již rodiče 
malých výletníků vyčkávali příjezd našeho 
autobusu.

Za občanské sdružení 
Albrechtický Vltavínek: Tereza Zachová 

Foto Pavel Hanzlík
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Kino s 3D?  Už nikdy…………..
Jako každý člověk lačný po výdobytcích techniky, tak i já jsem 

zavedením kina s 3D technologií navštívila tento kulturní stánek. 
Pro začátek jsem použila kreslený film Doba ledová 2. Brýle sice 
nepatří mezi nejslušivější, ale zase jsme všichni vypadali stejně, 
a tak vím, že pro příště nemusím na sebe plácat tuny make-
upu a jiných zkrásňujících prostředků. Film to byl pěkný, jen na 
konci promítání jsem cítila třesy kolem žaludku, které jsem při-
kládala začínající viróze. Druhým filmem 3D, který jsem absolvo-
vala, byl Avatar, který byl poněkud delší..nebojím se říct značně 
delší. A to byl problém. Od poloviny filmu jsem měla nejen třesy 
kolem žaludku, ale motala se mi hlava a občas to vypadalo, že 
kromě vrhání pohledů na plátno i vrhnu. Musím se však pochválit, 
vydržela jsem až do konce, i když moje chůze při odchodu připo-
mínala člověka, který pije 3. ligu, případně si něco „šlehne“. Moje 
rozhodnutí je nezvratné. „Již nikdy více 3D“!!! Mělo mě varovat, 
že nesnáším jízdy v dopravních prostředcích jako auto a auto-
bus, že při přistávání  letadla nevím kdo jsem a při představě jízdy 
na kolotoči píši závěť. Jelikož jsem se dočetla, že hodlají vyrábět 
i televize s 3D technologií, nezbude mi časem nic jiného, než se 
vrátit o mnoho let zpět a usednout pouze k radiopřijímači, neb to 
mám jistotu přežití……

Text: Vlaďka „Kůrovec“

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilan-

tům, hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

Vítáme nové občánky:
10. 12. 2012 Kolpová Tereza, Albrechtice nad Vltavou 111

12. 12. 2012 Trubková Natálie, Chřešťovice 86

V měsíci prosinci 2012 oslavili životní jubileum:
Fähnrichová Hana, Údraž – 82 let

Kozák Jaroslav, Chřešťovice – 82 let
Lexová Marie, Údraž – 87 let

Urbanová Zdeňka, Jehnědno – 85 let
Šabatka Jaroslav, Hladná – 84 let

Kovářík Jaroslav, Albrechtice nad Vltavou – 83 let
Milotová Jarmila, Albrechtice nad Vltavou – 84 let

Venuš František, Újezd -84 let
Lejčar František, Jehnědno – 60 let

Fábera Jan, Údraž – 60 let
Horníková Marie, Chřešťovice – 65 let

Řeřicha Jiří, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Rybová Eva, Údraž – 65 let

Vorlíčková Eva, Hladná – 70 let

V měsíci lednu 2013 oslavili životní jubileum:
Adámek Josef, Chřešťovice – 93 let

Korecká Marie, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Zouzalová Věra, Albrechtice nad Vltavou – 55 let

Vaňková Marie, Újezd – 93 let
Veselá Jarmila, Albrechtice nad Vltavou – 75 let
Škoda Milan, Albrechtice nad Vltavou – 60 let

Košatková Vlasta, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Kurej Emil, Albrechtice nad Vltavou – 55 let

Lid Jan, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Stejskal Josef, Údraž – 80 let

Kaifer Václav, Hladná – 55 let
Řeřábková Milena, Jehnědno – 55 let
Míšek Václav, Chřešťovice – 50 let

Hadač Josef, Albrechtice nad Vltavou – 75 let
Řeřábek Josef, Jehnědno – 87 let

Opustili nás:
29. 12. 2012 paní Vorlíčková Vlasta, Hladná

Kolik je nás (k 31. 12. 2012)
Albrechtice nad Vlt.  415 obyvatel
Hladná      31 obyvatel
Újezd      41 obyvatel
Údraž    112 obyvatel
Jehnědno     92 obyvatel
Chřešťovice   128 obyvatel

Brebta zve na ples 
Rok se s rokem sešel, všichni jsme stejně staří, jen o rok 

moudřejší. 
Za ,,Albrechtického Brebtu“ si Vás tímto dovoluji pozvat na „Diva-

delní ples“. Po prvním loňském ročníku, usoudivše celý tyjátrový 
spolek, že to nebyl propadák, jali jsme přípravu na ples letošní. 

Tato příprava vyústí ve velkolepou oslavu českého divadel-
nictví, kultury, zábavy a taškařice zvlášť. Jedna bába povídala, 
že toto dění tance a hodokvasu, se bude dít 2. 3. 2013. Za 
outulek nám poslouží sál kulturního domu. Dostavit byste se měli 
nejpozději dvě hodiny po klekání. Ke křepčení a lahodnému posle-
chu nám bude znět kapela „Elizabeth“. Bohaté rozdělování dárků 
za vaše měďáky, formou malé lístečkové privatizace je samozřej-
mostí. Hodně štěstí, je se nač těšit. 

Předprodej lupáního na celý večer jest za 80,- Kč v prodejně Jed-
noty, hostinci u Zachů a lazebnictví p. Schánilcové. Na místě za 
100,- Kč. 

Zveme Vás ochotně. Přejeme teplo v duši, ve spodkách suši.  
Za Brebtu: Mňouk
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