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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 13. 12. 2013
*  Zastupitelstvo obce (ZO) revokovalo usnesení č. 28/2013-ZO 

a schválilo upřesněné znění kupní smlouvy na prodej stavebních 
parcel vypracované JUDr. Veselým

*  ZO projednalo návrhy pojistných smluv na majetek obce, školy 
a dopravních prostředků obce, schválilo uzavření nových pojist-
ných smluv a pověřilo starostu k jejich podpisu

*  ZO projednalo záměr na prodej části PK parcely č. 58 v Albrechti-
cích nad Vltavou a neschválilo prodej uvedené části PK parcely

*  ZO projednalo návrh na prodej parcely č. 106/2 zahrada v k.
ú. Údraž, schválilo její prodej a uložilo starostovi uzavřít kupní 
smlouvu

*  ZO projednalo záměr na prodej části parcely č. 377/20 louka v k.
ú. Chřešťovice a zveřejnilo záměr na její prodej

*  ZO projednalo dodatek č. 1 k vyhlášce č. 2/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schvá-
lilo jej

*  ZO po projednání schválilo rozpočet obce na rok 2014 jako 
schodkový s příjmy ve výši 15 612 900,- Kč a výdaji ve výši 
18 608 552,- Kč

*  ZO schválilo rozpočtový výhled na období 2015 – 2016
*  ZO na základě doporučení HZS v Písku schválilo zrušení Jednotky 

dobrovolných hasičů v Údraži a uložilo JSDH v Albrechticích nad 
Vltavou a Jehnědně vykonávat požární ochranu v obci Údraž

*  ZO schválilo směrnici ke schvalování účetní uzávěrky obce
*  ZO schválilo datum 28. 2. 2014 jako termín, do kdy musí být 

podány žádosti o poskytnutí půjčky z FRB

Usnesení z 1. zasedání ze dne 31. 1. 2014
*  ZO schválilo měsíční výši odměn zastupitelů dle návrhu RO
*  ZO projednalo záměr na prodej stavebních parcel v k.ú. Albrech-

tice nad Vltavou a následně zveřejnilo
*  ZO projednalo záměr na prodej stavební parcely č. 1706 ostatní 

plocha v k.ú. Albrechtice nad Vltavou a následně zveřejnilo
*  ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období 2014-2023 s variantou C a pověřilo starostu k jeho 
podepsání

*  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 19. zasedání ze dne 30. 12. 2013
*  Rada obce (RO) schválila cenu za odvoz odpadů od právnických 

osob a soukromých podnikatelů na rok 2014:
 1 popelnice/rok 2 100,- Kč + DPH

 1 kontejner 1 100 l/1 vývoz 490,- Kč + DPH
*  RO schválila dodatek č. 7 ke směrnici č. 5 O cestovních náhra-

dách od 1. 1. 2014
*  RO schválila Rozpočtové opatření č. 13/2013
*  RO projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení výši 

měsíční odměny pro místostarostu, členy rady, členy zastupitel-
stva, předsedy a členy výborů

*  RO přidělila byt č. 2 v č.p. 128, s novým nájemcem bude sepsána 
nájemní smlouva

*  RO souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu ordinace pro 
dětského lékaře v prostorách zdravotního střediska v Albrechti-
cích nad Vltavou

*  RO souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových pro-
stor pohostinství Údraž

*  RO souhlasila s výpovědí z nájmu sálu v Albrechticích nad Vlta-
vou o.s. NEVEREND a trvá na tříměsíční výpovědní lhůtě dle 
platné nájemní smlouvy

*  RO schválila podání žádosti o grant Jihočeského kraje Komplexní 
obnova zeleně ve správním území obce Albrechtice nad Vltavou, 
včetně zpracovatele žádosti o grant

Usnesení z 1. zasedání ze dne 29. 1. 2014
*  RO souhlasila s uvedením sídla firmy pro zapsání právnické 

osoby do obchodního rejstříku
*  RO projednala a doporučila zastupitelstvu schválit Plán finan-

cování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 
variantu C

*  RO souhlasila se zveřejněním pronájmu části parcely č. 780/1 
ostatní plocha v k.ú. Chřešťovice

*  RO schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 59 
v Údraži na dobu určitou od 1. 2. do 31. 12. 2014

*  RO schválila firmu Frolík Písek, jako dodavatele osobního auto-
mobilu pro potřeby obce

*  RO schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č. 
p. 156 v Albrechticích nad Vltavou

*  RO schválila výši stravného na 1 hlavní jídlo pro doplňkovou čin-
nost (cizí strávníky) ve školní jídelně v Albrechticích nad Vltavou 
ve výši 57,- Kč s platností od 1. 3. 2014

*  RO schválila změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor (sál 
v č. p. 189) a sepsání dodatku k původní nájemní smlouvě

*  RO nesouhlasila s pronájmem části PK parcely č. 58 v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou a uložila starostovi zajistit pravidelnou 
údržbu pozemku

Uzávěrka příštího čísla 
8. 4. 2014
Neváhejte 

a pošlete nám 
své příspěvky !!



Poslední leč 
V sobotu 14. prosince v hos-

tinci U Miláčka se konalo setkání 
myslivců a přátel myslivosti. 
Všichni příznivci lesní zvěře 
a přírody hodnotili svoji činnost 
a společně se bavili. Nálada 

byla družná a díky hudební pro-
dukci skupiny J + V Duo Band 
se tančilo až do pozdních noč-
ních hodin. Nikdo netrpěl hlady, 
stoly se prohýbaly laskominami  
- jak slanými, tak sladkými. 

Mezi lákadlo patřila tradiční 
tombola. Bylo možné mimo 

jiné vyhrát kance, bažanty, sle-
pice bažanta či balenou por-
covanou zvěřinu. Kdo nevy-
hrál, nezlobil se. Vždyť v životě 
je důležité se řídit slovy známé 
písničky – Není nutno, aby bylo 
příliš veselo. Hlavně nesmí býti 

smutno, natož aby se brečelo. 
Nemít prachy – nevadí. Ale zažít 
nudu – to vadí! 

Nuda v Albrechticích rozhodně 
nebyla. 

Atmosféru zachytila Dana 
Ryšlavá – kronikářka obce

30. ročník 
Velké albrechtické 

V úterý 31. prosince  2013 se konal již tra-
diční silvestrovský běh na Kamýk. Běžci na 
startu se shromáždili před 10 hodinou před 
domem č. p. 13 U Koldů. Tentokrát se jed-
nalo v pořadí o jubilejní 30. ročník. Aktiv-
ních sportovců se zúčastnil rekordní počet 
– přesně 125. Protože se na všechny běžce 
nedostala startovní čísla, pořadatelé jim je 
napsali na ruku.

Ovšem celkových účastníků této sportovní 
a společenské akce bylo okolo 500. Nebylo 
technicky možné všechny spočítat, neboť 
proudy lidí se střídaly směrem na Albrech-
tice, Všeteč, Protivín či Písek. U rozhledny 
se každý mohl občerstvit, opéci si špekáčky, 
napít se zdarma čaje či posilnit na zpáteční 
cestu grogem.  

Důležité je nejen udělat něco pro své 
zdraví, ale setkat se se známými lidmi a přá-
teli, popřát si do nového roku či vystoupat 
po točitých schodech na rozhlednu a poroz-
hlédnout se po okolí. 

Letos nebylo po sněhu ani památky a tep-
loměr ukazoval 0 stupňů Celsia. Příjemné 
počasí vylákalo nejen běžce, pěší, ale i cyk-
listy. V cíli bylo možné  napočítat 27 psů 
a velké množství kočárků. 

Vítězové běhu a další ocenění se opět sešli 
na startu, kde byli slavnostně dekorováni na 
stupních vítězů. Ceny jim předávali pořada-
telé spolu se starostou obce Albrechtice 
nad Vltavou. 
Výsledková listina 

Kategorie muži: 
1. místo Hyšpler Robin 
2. místo Kudrlička Rosťa 
3. místo Smola Jaroslav 
Kategorie ženy: 
1. místo Velková Kateřina 
2. místo Kasová Stanislava 
3. místo Procházková Tereza 
Kategorie dívky do 12 let: 
1. místo Schánilcová Eliška 
2. místo Kaiferová Anna 
3. místo Štajgrová  Anna 
Kategorie chlapci do 12 let: 
1. místo Bartuška Dominik 
2. místo Urban Patrik 
3. místo Krs Kryštof 
Nejmladším účastníkem se stal Matyáš 

Michalec a nejstarším Petr Dostál (69 let) 

Prvním běžcem nad 60 let byl Petr Matouš, 
který skončil na 7. místě v kategorii mužů. 

Mezi kuriozitu patří běžec s váhou nad 
100 kg – Vlastimil Krippner. 

Nejvzdálenější účastnicí je Magda Řeřáb-
ková a prvním běžcem z obce Albrechtice 
nad Vltavou Jan Honzík. 

Nejlepší umělecký dojem učinil Davídek 
Kaifer. Nejlepší umělecký styl zvolil Domi-
nik Krs a sympaťákem běhu byl ohodnocen 

Láďa Slavíček.    
Zájemci si mohli po skončení celé akce za-

jít na polévku do hospody U Králů, ostatní 
se rozešli a rozjeli do svých domovů, aby 
načerpali sil. 

Rok se s rokem sejde a doufejme, že ve 
zdraví se dočkáme další Velké albrechtické 
s letopočtem 2014. 

Text: Pavel Kolda – pořadatel akce 
Dana Ryšlavá – kronikářka obce 



Valná hromada SDH Chřešťovice 
V sobotu 25. ledna se konala v hasičské zbrojnici ve Chřešťo-

vicích valná hromada místních hasičů. V úvodu schůze starosta 
chřešťovických hasičů všechny přítomné uvítal a vzápětí přednesl 
zprávu o aktivitách místních členů SDH v roce 2013. Ve zprávě 
zmínil nejen akce, které pořádali chřešťovičtí hasiči, nebo akce, 
které se konaly za jejich účasti, ale také přítomné seznámil s dota-
cemi, které se letos k hasičům prostřednictvím Obecního úřadu 
v Albrechticích nad Vltavou dostaly. Získané dotace za povodně 
v červnu 2013, byly například použity na nákup motorové pily 
a kalového čerpadla, které právě v případě velké vody je často 
využíváno na odčerpávání zaplavených objektů či studní. Starosta 
také poděkoval albrechtickému Obecnímu úřadu za příspěvek, 
díky němuž si hasiči z Chřešťovic mohli pořídit novou hasičskou 
stříkačku, na kterou už tak dlouho čekali. 

Po starostovi dostal prostor velitel mužů a později i velitelka  žen. 
Oba se víceméně shodli, že hasiči z Chřešťovic v uplynulém roce 
úspěšně reprezentovali svůj sbor a pochvalu od nich si vysloužily 
především chřešťovické děti, které se na soutěžích rozhodně 
neztratily.

Po projevu velitelů dostal slovo ještě hospodář, ten zpravil 
všechny přítomné o stavu hasičské pokladny a popsal výsledky 
hospodaření za celý loňský rok.

Pak přišla na řadu samotná diskuse, ve které se projednávala 
zejména stížnost jednoho ze členů  místních hasičů. Stížnost spo-
čívala v tom, že při pořádání některých akcí u hasičské zbrojnice 
je veliká hlučnost a v pozdějších nočních  hodinách to některé 
občany bydlící poblíž zbrojnice vyrušuje. Na to mu starosta přislí-
bil, že  hasiči hlučnost sníží tak, aby byli všichni spokojeni.

V průběhu schůze se také předalo několik ocenění nejaktivnějším 
hasičům za jejich práci pro sbor. 

Na závěr valné hromady  starosta poděkoval všem přítomným 
i nepřítomným občanům  za jakoukoliv podporu místním hasičům 
a pak si všichni společně odhlasovali plán akcí na rok 2014. V této 
chvíli bylo jasné, že po celý rok budou mít někteří hasiči o zábavu 
opět postaráno.

Po oficiálním ukončení schůze přišlo na řadu občerstvení. Podá-
val se vynikající hovězí guláš a ke kávě si přítomní mohli dát záku-
sek z velikého dortu, který měl podobu hasičské základny.

Text a foto: Radka Lacinová

Zápis do 1. ročníku 
v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou 

Ve čtvrtek 16. ledna a v pátek 17. ledna se v odpoledních hodi-
nách konal zápis budoucích prvňáčků. Všechny děti prokazovaly 
paním učitelkám, co vše umí a zvládnou. Za doprovodu rodičů 
a sourozenců se rychle zbavily ostychu. Zjišťovala se nejen sociální,  
ale i psychická a fyzická zralost jedince. Malí adepti do 1. třídy 
poznávali barvy, počítali, představili se, zazpívali písničku, zare-
citovali básničku nebo nakreslili postavu člověka. Byla sledována 
pravolevá orientace, logopedické vady výslovnosti, případně zdra-
votní handicap dítěte. 

Do školy se po oba dva dny dostavilo 14 předškoláků. Jako 
památku na tento slavnostní den si odnesli malou pozornost – 
závěsného sněhuláka na kliku a balíček s drobnostmi. 

Zapsáni byli: 

 Mikolajczyková Leona 
 Tomka Radek 
 Štrubel Michal 
 Faktor František 
 Posnerová Nicol 
 Navrátil Martin 
 Volfík Radim 
 Hronek Michal 
 Schánilcová Veronika 
 Stropnický Tomáš 
 Petrová Markéta 
 Hronek Ondřej 
 Kaifer David 
 Joza Jakub 

Dvě děti budou mít s největší pravděpodobností odklad, takže by 
mělo k 1. 9. 2014 nastoupit 12 prvňáčků. 

Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka obce 
Albrechtice nad Vltavou

Rybářský candrbál
V sobotu 25. ledna 2014 jsme parta rybářských veteránů v hos-

podě „U Králů“ podnikli další z našich rybářských candrbálů. 
Bohužel, jak let přibývá, už si nepamatujeme jaký v pořadí. Víme 
jen, že jich bylo dost.

Ten letošní se ale výjimečně vydařil. Navzdory tomu, že všude kol 
kolem se konala spousta akcí, byla účast nevídaná. Bohužel dost 
lidí přišlo zkrátka, neboť hospoda se nedá nafouknout.

Uchu lahodící a k tanci zvoucí zahrála kapela Duo band p. Vo-
jíka, neměla chybu. Všichni se dobře bavili. O půlnoci konající se 
klasická tombola, byla vyvrcholením noci. Cen bylo víc než dost. 
Ale vyhrát mohou jen vyvolení, ostatní byli vyvalení. Doufám, 
že ti co vyhráli si pošmákli, jak na rybách, tak na různých rybích 
delikatesách.

Zábava gradovala dál. Škoda, že nás muzikanti opustili před 
třetí v noci. Všechno pěkné má ale svůj konec. Jenom nás trochu 
mrzelo, že nás hospodský, pan Král, vyhodil z hospody už v šest 
ráno. Budeme si to pamatovat. Nelida jeden.

Příští rok se na vás těšíme.
Petrův zdar přeje Mňouk

Čtenář roku 2014
V letošním roce obecní knihovna  v Chřešťovicích vyhlásila novou 

soutěž  ČTENÁŘ ROKU 2014 - oceňování nejlepších čtenářů. Cílem 
této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a oce-
nit ty, kteří služby knihovny nejvíce využívají. Do soutěže se mohou 
zapojit i děti.

Základním kritériem pro výběr čtenáře roku je počet výpůj-
ček knih za uplynulý rok. Knihovna, která vybere svého nejlep-
šího čtenáře předá cenu v období od 1. do 15. 3. 2015.

Na Vaši návštěvu 
se těší knihovnice 

Lenka Kothánková.



Novinky v albrechtické knihovně 
Milí čtenáři,
mohu Vás potěšit příjemnou zprávou. Do knižního fondu obecní 

knihovny přibyly další novinky.
Pro šikovné ruce žen a dívek je určena kniha Háčkování s podti-

tulem hračky, ozdoby, drobnosti od autorky Lenky Bednářové. Je 
zde i malá školička pro ty, které ještě neměly háček v ruce. Co 
všechno můžete ve chvílích volna zvládnout? Např. cukrovíčko, 
pivečko, medvěda, myšky, kočičku a mnoho dalších zvířátek. Cel-
kem 25 nevšedních nápadů.  

S velkou radostí mohu nabídnout další písecké krimi od zná-
mého emeritního komisaře kriminální služby – Ladislava Berana – 
s názvem Utopené alibi. Nebudu z obsahu nic prozrazovat, mohu 
jen přislíbit malé věnování od autora, který byl účastníkem naší 
čtenářské besedy. 

Z žánru odborné literatury, konkrétně historie zaměřené na 
2. světovou válku, jsou napsána dvě svědectví od zahraničních 
autorů. První napsal Carlo Ross – Terezín, tři roky v předpeklí. 
Jedná se o svědectví chlapce, který léta prožil v terezínském ghettu. 
„Mnozí lidé, kteří přežívali v Terezíně, nazývali ghetto předpeklím. 
Odtamtud odjížděly transporty do Osvětimi a dalších vyhlazova-
cích táborů, transporty do pekla.“ Druhá je od Shloma Venezia 
– V pekle plynových komor. Svědectví přeživšího člena osvětim-
ského sonderkommanda.  

Z literatury pro ženy nezklame Ivanka Devátá – Jak jsme se zbláz-
nila. Aneb ani v blázinci není o humorné situace nouze.

Mezi na trhu žádané tituly patří kniha od Ivy Pekárkové – Lev-
hartice. Autorka si vybrala jako hlavní hrdinku průměrnou 

Češku něco přes čtyřicet, které se právě za dramatických situ-
ací rozpadlo manželství. Odjede od Anglie, kde si najde part-
nera z Afriky s jeho manželkami a dětmi. Jedná se o svěží, lehce 
erotický román, i když pojednává o věcech ne vždy veselých. Je 
plný humoru a životní síly a svým nadhledem dokáže povzbudit 
a potěšit. 

Na Vaši návštěvu se těší 
knihovnice Dana Ryšlavá

Albrechtičtí hasiči 
bilancovali

O poslední lednové sobotě se 
sešli hasiči na již 124. výroční 
valné hromadě Sboru dobrovol-
ných hasičů v Albrechticích nad 
Vltavou.

Tato slavnostní akce se konala 
v příjemném prostředí salónku 
bufetu Miláček. Mezi albrech-
tické hasiče přijali pozvání sta-
rosta okresního sdružení hasičů 
Čech , Moravy a Slezska bratr Jiří 
Novák, starosta obce Albrech-
tice nad Vltavou ing. Václav Kai-
fer, zástupce MS Vltava Albrech-
tice nad Vltavou Jaroslav Sládek 
a zástupci našich spřátelených 
sborů nejen z píseckého, ale 
i českobudějovického okresu.

Na začátku jednání proběhlo 
předání ocenění a poděkování 
členům za jejich činnost a práci 
pro sbor. Ženám, kterých máme 
ve sboru dvě desítky bylo podě-
kováno pěknou kytičkou.

Výroční valná hromada se 
nesla v duchu hodnocení uply-
nulého roku a plánování čin-
nosti na tento rok. V průběhu 

jednání jsme mohli slyšet zprávu 
hospodáře sboru a revizora 
hospodaření. Zejména obsáhlá 
byla zpráva o činnosti našeho 
sboru a zásahové jednotky obce 
Albrechtice nad Vltavou, která 
vyjadřovala naší celoroční pest-
rou činnost. Z hasičských soutěží 
jsou to zejména Pohár hasičů 
okresu Písek, Vltavský pohár 
a další soutěžní klání, která jsou 
pořádána od jara až do pod-
zimu. V naší obci jsme pořá-
dali akce především pro děti, 
a to Pálení čarodějnic s hasiči, 
Dětský den s hasiči, který jsme 
z hlediska nepříznivého počasí 
byli nuceni přeložit na začá-
tek prázdnin. Další letní akcí je 
Hasičský den, který pořádáme na 
přelomu prázdninových měsíců, 
kde si připomínáme výročí ote-
vření hasičské zbrojnice. Ze spo-
lupráce s jinými organizacemi je 
to zejména spolupráce s občan-
ským sdružením Albrechtický 
Vltavínek při konání dětského 
tábora na Nové Louce, kde pro 
děti připravujeme hasičské, 
soutěžní a dovednostní dopo-
ledne. Zde si děti vyzkouší práci 

s hasičským náčiním a uvidí 
ukázku hasičské techniky. 
V rámci obce provádíme svo-
zový úklid spojený se Železnou 
sobotou v Albrechticích, Újezdě 
a na Hladné.

Ještě před začátkem hasič-
ské soutěžní sezóny se zása-
hová jednotka s oběma vozidly 
zúčastnila námětového cvičení 
s výjezdem k požáru na vrch 
Hořice v Klukách, kde se prová-
děla dálková doprava vody.

Z činnosti zásahové jednotky to 
byly výjezdy v zimních měsících 
k odstranění sněhových převisů 
a rampouchů, které ohrožo-
valy spoluobčany a následně při 
oblevě čerpání vody ze zapla-
vených sklepů v obci. Dále to 
byl výjezd k dopravní nehodě, 
požáru balíků sena, několika 
technickým zásahům, kde se 
jednalo zejména o zprůjezdnění 
komunikací od padlých stromů. 
V polovině roku to byly výjezdy 
k odstranění následků ničivých 
povodní a v průběhu léta, kdy 
panovala tropická sucha, čle-
nové jednotky prováděli s vozi-
dlem CAS 16 MAN zavlažování 
místního fotbalového hřiště. Na 

konci léta to byly výjezdy spo-
jené s větrnou smrští, kde se 
vyjíždělo v nočních hodinách 
několik dní po sobě k zajištění 
průjezdnosti komunikací v okolí 
naší obce. A v neposlední řadě 
to byl výjezd k požáru domu do 
obce Všeteč.

Po zhodnocení této bohaté 
činnosti dostali slovo oba sta-
rostové. Nejprve svým příspěv-
kem vystoupil starosta okres-
ního sdružení bratr Novák 
a po té starosta obce ing. Kai-
fer a po něm zástupci jednot-
livých zúčastněných sborů. A to 
už se blížil konec oficiální části 
jednání po kterém následovala 
velmi chutná večeře, za kterou 
bychom chtěli poděkovat míst-
nímu mysliveckému sdružení 
a provozovateli bufetu Miláček 
panu Františku Hovorkovi, který 
toto občerstvení také podpo-
řil. A do časných ranních hodin 
jsme se protancovali s naší oblí-
benou kapelou Piňakoláda.

Text: Petr Sidum – velitel SDH 
Albrechtice nad Vltavou

Foto: Pavel Hanzlík – člen SDH 
Albrechtice nad Vltavou



Ze života ZŠ a MŠ 
v Albrechticích nad Vltavou
Akce na měsíc leden a únor:

Nabídka akcí na měsíce leden a únor je skutečně bohatá. V prů-
běhu těchto měsíců jsme zhlédli anebo ještě máme v plánu: před-
stavení divadla Luk - pohádka Budulínek.

Kouzelník se zvířátky viděli jsme orla skalního, sovu pálenou, 
křivku, sýčka a každý odvážlivec se mohl vyfotit s krásným papouš-
kem Bertíkem. V rámci projektu Kniha, přítel člověka navštívíme 
místní knihovnu, kde nás provede paní knihovnice Mgr. Dana Ryš-
lavá poslední akcí měsíce února bude oblíbený Maškarní karneval 
k tanci nám zahraje pan Míťa Zach.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, 
kteří každoročně přispívají na nákup vánočních dárků pro děti 
a žáky naší školy: 

 Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou
           Obecní úřad Tálín
           Obecní úřad Paseky
           Š + H Bohunice,s.r.o.
           Jambor uhelné sklady - Tábor
           Ing. Jiří Řeřicha

Zimní příprava fotbalistů jede 
Přípravu jsme začali už na sklonku roku 2013, kdy jsme se sešli na 

startu běhu na Vysoký Kamýk.  
Někdo vyrazil pěšky s rodinami a přáteli a mezi těmi co běželi, se 

umístilo pět fotbalistů z TJ Albrechtice v „TOP 10“. Kromě sportu 
se snažíme přispět i ke kulturnímu vyžití v obci a tak i tuto zimu 
jsme pro spoluobčany připravili 18. ledna náš tradiční SPORTOVNÍ 
PLES, který se tentokrát konal v Údraži. Zahrála nám opět sestava 
JV DUO BAND a všichni se dobře bavili. Nechyběla ani tombola se 
spoustou cen, za které mimo jiné děkujeme myslivcům z Údraže, 
Š+H Bohunice, Řeznictví Rychtář a všem dalším. 

Doopravdy nám zimní fyzická příprava odstartovala až koncem 
ledna a před prvním výkopem v mistrovském utkání nás čeká ještě 
pěkných pár kilometrů běhání, něco posilování, přípravná utkání 
a mezi tím i soustředění v Jizerských Horách. V sobotu 1. února 
jsme se zúčastnili zimního halového turnaje o pohár předsedy OFS 
v Písku, kde nám o chloupek uteklo čtvrté místo a nakonec jsme 
o skóre skončili šestí z dvanácti mužstev. První přípravné utkání 
hrajeme na umělé trávě v Milevsku už 9. února od 12:00 proti SK 
Oslov. Další přípravné zápasy na umělé trávě jsou na programu 2. 
3. od 18:30 v Písku, 8. 3. od 10:00 a 15. 3. od 16:30 v Milevsku. 
První soutěžní zápas jara nás pak čeká 22. 3. 2014 ve Skalách. 
Rozpis soutěží, fotky a další info na www. albrechtice-fotbal.web-
node.cz 

Text a foto: Dušan Hronek

           Rivetec, s.r.o.
           Jednota Milevsko
           Ing. František Král
           S + B Maso,s.r.o.
           p. Václav Kuboušek 
           p. Jiří Vachta 
           Efes spol.,s.r.o.

Text a foto: paní Z. Lidinská
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Radosti a strasti 
s vnoučaty….

Ano, ano, …taky jsem babičkou. Je to 
skvělý stav, který s sebou nese plno radosti, 
mazlení – což nám již odrostlé děti nedo-
přávají, ale také spoustu zážitků a příhod, 
které vstřebáváme s větší intenzitou než 
u dětí vlastních. A co vše jsme pro naše 
mrňousky schopny udělat, co jim povolíme, 
i když vlastním dětem jsme to zakazovali!

Ale tak to má být, babičky a dědové totiž 
mají právo vnoučata rozmazlovat. Ale 
někdy, když je toho hodně…

Mám známou, říkejme jí třeba Běta, 
která má 2 vnoučata, děvče a kluka. Jako 
babička vždy fungovala na výbornou, jen 

vnoučata měla velmi často na hlídání. 
A to chce někdy hodně trpělivosti. Vnou-
čata si nejen hrála, ale také se požďucho-
vala, křičela a hádala, jak jen to sourozenci 
dokážou. Jednou, když hlučnost a zpřehá-
zený pokoj přesáhly hranici, Běta vzala 
velký pytel, naházela do něj vše, co v pokoji 
po vnoučatech našla a vše vysypala do vel-
kého kontejneru stojícího před jejím pane-
lákem. Když se vrátila domů, našla tam 
plačící vnučku, z které mezi vzlyky vypadla 
věta: „Babičko, ty jsi mi vyhodila i sešit do 
školy!“

Běta neváhala a běžela ke kontejneru. 
S hrůzou zjistila, že vše, co tam vysypala, 
leží úplně na dně, jelikož byl kontejner čer-
stvě vyvezen. Předkláněla se, natahovala se, 

snažila se dostat k sešitu…v tom šup, nohy 
jí podjely, vletěla do kontejneru téměř po 
hlavě, a aby toho nebylo málo, zaklaplo se 
nad ní víko. Kolem ní byla tma....... měla tzv. 
štěstí v neštěstí, neb starší důchodkyně šla 
vynést svůj odpadkový koš a otevřela právě 
tuto popelnici. Zařvala úlekem, protože na 
ní koukala Běta a ještě hodnou chvíli vydý-
chávala úlek a okamžik překvapení. Běta 
se ani nesnažila vysvětlit, jak se tam ocitla, 
neb stejně vypadala jako bezdomovec hle-
dající potravu či cenné kousky k prodeji. 
Jako mladice vylezla z dotyčného kontej-
neru, v ruce držela sešit a v okamžiku, kdy 
jej podávala vnučce, už nemohla smíchy ani 
mluvit………

Text: Vlaďka Kůrovec

Upozornění občanům 
na placení místních poplatků

Obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou upozorňuje na termín 
zaplacení místního poplatku za odpady a ze psů, a to do 31. 
3. 2014. Poplatek za odpady je ve stejné výši jako v uplynulém 
roce tj. 550,- Kč/osoba nebo 550,- Kč/dům - byt trvale neobydlený 
a v letošním roce se již nevydávají samolepky na popelnice. Popla-
tek ze psa je ve výši 50,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč. 

Poplatky v hotovosti lze zaplatit v kanceláři OÚ v Albrechti-
cích n. Vlt. každý pracovní den v době od 7:30 – 12:00 hod, 
12:30 – 15:30 hod. V Chřešťovicích v knihovně se budou vybí-
rat poplatky (za odpady, ze psů, z hrobů) v pátek 28. února 
2014 od 9:00 hod do 11:00 hod.

Návštěva v albrechtické knihovně 
Stalo se již milou tradicí, že děti z MŠ a žáci ze ZŠ v Albrechticích 

nad Vltavou v rámci čtenářské gramotnosti navštíví  místní obecní 
knihovnu. V dopoledních hodinách v pondělí 10. února se všichni 
postupně vystřídali a besedovali o knihách a časopisech určené 
dětem a mládeži. Ovšem nejen to, seznámili se, jak se ke knížkám 
ohleduplně chovat, že do nich nekreslíme ani nevytrháváme listy. 
S heslem „Knížka je můj kamarád“  pomůže nám ve chvílích, kdy 
je nám smutno, poučí nás, pobaví či zpříjemní volný čas – jsme 
si ukazovali a četli ukázky z knih české i světové beletrie určené 
pro děti a mládež. Zaujaly klasické pohádky, dobrodružné příběhy, 
komiksy, ale i populárně naučná literatura zaměřená na přírodu. 

Abychom si zpříjemnili besedu, říkali jsme si říkanky s pohybem, 
zazpívali písničky.  Mladší děti si procvičili barvy, čísla, poznávali 
obrázky. Školáci sborově řekli zpaměti abecedu, neboť autoři knih 
jsou v knihovně abecedně řazeni a barevně rozlišeni. Vedle bás-
ničky od Františka Hrubína, jsme počítali v angličtině, pomocí dět-
ské encyklopedie jsme se dozvěděli, jak vyrobit krmítko ze šišky 
pro ptáčky a mnoho dalšího. 

Na rozloučenou každý návštěvník dostal na památku starší 
vydání časopisu ABC. Další setkání s knihou je možné vždy během 
otevírací doby obecní knihovny – tedy v úterý od 17:30 do 19:30 
hodin.   

Text a foto: Dana Ryšlavá – knihovnice obecní knihovny 
v Albrechticích nad Vltavou

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilantům, 

hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

Vítáme nové občánky:
27. 12. 2013 Lívancová Alena, Jehnědno 52

18. 1. 2014 Jačka Vojtěch, Jehnědno 29

V měsíci prosinci 2013 oslavili životní jubileum:

Fähnrichová Hana, Údraž – 83 let
Kozák Jaroslav, Chřešťovice – 83 let
Řežábek Josef, Jehnědno – 60 let

Lukačko Jaroslav, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Urbanová Zdeňka, Jehnědno -86 let

Šabatka Jaroslav, Hladná – 85 let
Kovářík Jaroslav, Albrechtice nad Vltavou – 84 let
Milotová Jarmila, Albrechtice nad Vltavou – 85 let

Venuš František, Újezd – 85 let
Šimeček Miloslav, Újezd – 50 let

V měsíci lednu 2014 oslavili životní jubileum:

Pozděnová Marie, Údraž – 60 let
Vaňková Marie, Újezd – 94 let

Sidumová Jaroslava, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Růžičková Marie, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Marešová Olga, Albrechtice nad Vltavou – 65 let

Košatková Vlasta, Albrechtice nad Vltavou – 83 let
Stejskal Josef, Údraž – 81 let

Řeřábek Josef, Jehnědno – 88 let
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