
Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 2 ročník 4 duben 2014 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 2. zasedání ze dne 28. 3. 2014
* Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo a schválilo prodej parcely č. 

180/54 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou manželům Václavu a Mar-
kétě Havlíčkovým z Týna nad Vltavou a pověřilo starostu k pode-
psání smlouvy

* ZO projednalo a schválilo prodej parcel 377/36, 377/37, 377/38 
a 377/39 v k.ú. Chřešťovice a pověřilo starostu k podepsání 
smlouvy

* ZO projednalo a schválilo výsledky hospodaření v obecních lesích 
za rok 2013 

* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014
* ZO schválilo prodej části parcely č. 1706 v k.ú. Albrechtice nad 

Vltavou o výměře 8 m2 firmě E.on ČR s.r.o
* ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení práva věcného břemene na parcelu č. 1766/1 v k.
ú. Albrechtice nad Vltavou (Újezd – Mezerka) na stavbu 
„Újezd u Albrechtic čp. 23 – úprava NN, kabel NN“ za úplatu 
2 500,- Kč

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 2. zasedání ze dne 10. 2. 2014
* Rada obce (RO) schválila jako dodavatele akce „Krajina Písec-

kých hor – komplexní obnova zeleně ve správním území obce 
Albrechtice“ pana Ing. J. Hájka, Olešná

* RO schválila jako autorský dozor výše uvedené akce paní DiS H. 
Piklovou, Proseč -Obořiště

Usnesení ze 3. zasedání ze dne 28. 2. 2014
* RO schválila poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení pro 

všechny žadatele
* RO poskytla předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů účelově 

neurčených ve výši 25 000,- Kč pro ZŠ a MŠ v Albrechticích nad 
Vltavou 

* RO souhlasila a doporučuje zastupitelstvu obce schválení odvo-
lání paní O. Marešové z funkce přísedící Okresního soudu v Písku 
na žádost jmenované z důvodu zdravotních potíží

* RO schválila pronájem části parcely č. 780/1 v k.ú. Chřešťovice 
o výměře 45 m2

* RO chválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 
v Albrechticích nad Vltavou na dobu do 18. 3. 2015

* RO schválila finanční příspěvek pro Jihočeské centrum pro zdra-
votně postižené a seniory v Písku ve výši 3 000,- Kč

* RO souhlasila se zpracováním projektu na regulaci topného sys-
tému školy a doporučila tuto akci ke schválení zastupitelstvem 
obce

* RO schválila zveřejnění záměru na pronájem nebytových pro-
stor v budově Albrechtice nad Vltavou č.p. 79 za roční pronájem 
6 000,- Kč

* RO schválila zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě 
o nájmu veřejného vodovodu a jiného vodohospodářského 
majetku obce za účelem jeho správy a provozování  uzavřené 
20. 12. 2001

Usnesení ze 4. zasedání ze dne 26. 3. 2014
* Pan Zabranský seznámil RO se zahájením přípravných prací na 

demolici kravína v Údraži. Městský úřad v Písku vydal Rozhod-
nutí k odstranění stavby. Odhad nákladů 1 800 000,- Kč

* RO souhlasila se zprávou o hospodaření v obecních lesích za rok 
2013

* RO souhlasila s neinvestičním příspěvkem ve výši 10 000,- Kč pro 
zajištění sportovní sezóny Dominika Bartušky, bytem Albrechtice 
nad Vltavou 169

* RO schválila účetní uzávěrku ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou 
na rok 2013

* RO souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Albrechtice nad Vltavou za rok 2013 dle zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

* RO souhlasila a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene 
na parcelu č. 1766/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou (Újezd – 
Mezerka) na stavbu „Újezd u Albrechtic čp. 23 – úprava NN, 
kabel NN“ za úplatu 2 500,- Kč

* RO souhlasila a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení pro-
dej parcely č. 180/54

* RO souhlasila a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení pro-
dej parcel 377/36, 377/37, 377/38 a 377/39 v k.ú. Chřešťovice 

* RO souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem garáže na 
stavební parcele č. 19/14 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou za cenu 
5 000,- Kč + DPH za rok

* RO souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1/2014 smlouvy o nájmu 
veřejného vodovodu a jiného vodohospodářského majetku obce 
Albrechtice nad Vltavou za účelem jeho správy a provozování

* RO schválila odepsání dluhu ve výši 12 336,50 Kč jako nedobyt-
nou pohledávku za pronájem pohostinství v Údraži v roce 2009

* RO souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na ordinaci dět-
ského lékaře v č.p. 79 v Albrechticích nad Vltavou s firmou IP 
– pediatrie, s.r.o

* RO souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 
200 v Albrechticích nad Vltavou

* RO schválila rozdělení finančních prostředků na kulturní akce 
v jednotlivých částech obce (podrobnosti jsou uvedeny v samo-
statném článku)

* RO revokovala svá usnesení č. 95/2013 a 8/2014 o pronájmu sálu 
v Albrechticích nad Vltavou a podává výpověď nájemní smlouvy 
ze dne 16.10.2012 a dodatku č. 1 ze dne 19.11.2012

* RO schválila poskytnutí darů při vítání občánků, které proběhne 
12.4.2014

* RO schválila částku na autorský dozor akce „Krajina Píseckých hor 
– komplexní obnova zeleně ve správním území obce Albrech-
tice“, která byla snížena na 68 352,- Kč

Usnesení z 5. zasedání ze dne 2. 4. 2014
* RO řešila podrobnosti návštěvy partnerské obce Siselen
* RO schválila a doporučila zastupitelstvu obce prodej parcely 
č. 180/57 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou panu Michalcovi ze 
Všeteče 

* RO souhlasila se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití 
obalů z odpadů s firmou EKO-KOM

* RO souhlasila s vymáháním dluhů exekucí u bývalého nájemce 
pohostinství v Údraži, který dluží obci 23 197,- Kč. Návrh bude 
podán Okresnímu soudu v Prachaticích

* RO se seznámila s dopisem manželů Řeřichových týkajícím se 
stravování cizích strávníků ve školní jídelně, na který bude zpra-
cována odpověď



Druhá zimní výprava Albrechtického
Vltavínku za sněhem 

V úvodu tohoto příspěvku mě napadla  neotřelá fráze  „pře-
dem mého dopisu“ se omlouvám za pozdní vydání tohoto článku. 
Bohužel jsem jaksi nestihl uzávěrku do únorového zpravodaje. 

Po dlouhém plánování se naše sdružení Albrechtický Vltavínek roz-
hodlo opět jako v loni vyrazit s našimi malými táborníky na zimní 
víkendovou výpravu za sněhem. Po loňských zkušenostech jsme 
vybrali lokalitu ve vyšší nadmořské výšce, a to na Šumavě v Hůrce 
u Černé v Pošumaví. Sněhové zpravodajství bylo více než optimis-
tické. Dokonce i v Albrechticích bylo sněhu na sáňkování dostatek. 
Plni očekávání jsme nastoupili v pátek 31. ledna do autobusu a vyra-
zili směr penzion Daniela. Asi po hodině cesty jsme si všimli zajíma-
vého přírodního úkazu, čím výše jsme stoupali k šumavským kop-
cům, tím více sněhu ubývalo. Náladu jsme si ale zkazit nenechali, 
náhradní program byl pro tento případ připravený. Po ubytování 
nás čekal chutný oběd a potom jsme vyrazili na průzkum severních 
svahů za účelem objevení sáňkařské dráhy. Konečně asi po dvou 
kilometrech byl svah objeven. Nastal nelítostný souboj družstev 
v koulování, stavění sněhových postaviček a jiných her. 

V sobotu ráno po snídani jsme vykoukli ven a čekalo nás další 
překvapení v podobě krásného jarního počasí. Vyslaná motorizo-
vaná hlídka nám po chvilce oznámila, že naše objevená závodní 
dráha se proměnila přes noc v pastvinu. I tak se víkendový pobyt 
vydařil, děti si užívaly jiných zajímavých her a úkolů, projížďky na 
koních a večer slibovaného maškarního karnevalu. Domů jsme se 
vrátili v neděli v odpoledních hodinách všichni zdraví a spokojení 
s úvahou, že příští rok pojedeme na zimní výpravu na ledovec do  
Alp (pokud do té doby neroztaje). 

Více informací najdete na www.albrechtickyvltavinek.cz 
Text: Pantáta Zach,  foto: Pavel Fox Hanzlík

Dominik prostě umí…
O tom, že Dominik Bartuška se neztrácí ani v mezinárodní kon-

kurenci a dobře reprezentuje naší republiku i naší obec, svědčí 
poslední zprávy. Na závodech  Shotokan cup ve Vamberku Domi-
nik obsadil 3. místo v disciplíně kata stejně jako na Národním 
poháru v Praze, kde vystoupil „na bednu“ za 3. místo v disciplíně 
kata a 3. místo v disciplíně kumite. Na Krajském přeboru v Českých 
Budějovicích pak obsadil 2. místo v kata. 

Mezinárodní zkušenosti Dominik sbíral na světovém poháru 
v Plzni, kde prohrál v eliminačním kole s reprezentantem Dánska. 
Jednalo se o velmi kvalitně obsazený turnaj, který byl generálkou 
na MS ve Španělsku. Startovaly zde kompletní reprezentace Dán-
ska, Slovenska, Belgie, Skotska, Německa, Ruska a další. 

Dále se zúčastnil seminářů s mistrem světa v kumite Rafaelem 
Agayevem a mistrem světa v kata Lucou Valdesim.  

Na fotkách, které vám přinášíme, je Dominik s asistentkami tre-
néra reprezentace Petrou Novou a Petrou Pecekovou po jednom 
z tréninků v Praze a ještě foto z vystoupení na plese v Písku. 

Text a foto: Vladimír Bartuška 

Divadelní ples, již třetí
V sobotu 15. února jsme navzdory všem nepříjemným okolnos-

tem mohli uskutečnit ji třetí divadelní ples.
Vše bylo domluveno, jako roky předešlé, že ples bude v sále 

(nevím jak to nazvat dnes, dříve kulturní dům). Bohužel, čtyři 
dny před konáním plesu nám bylo oznámeno, že akci nemůžeme 
uskutečnit.

Nejprve jsme se hněvali, ale pak jsme usoudili, že vše špatné je 
vždy alespoň k něčemu dobré. Po rozjetí akce „Kulový ples“ se 
našlo řešení. Díky panu Rychtářovi, který je nyní v Údraži, se ples 
nakonec konal. Vyšel nám velice a ochotně vstříc i přesto, že měl 
ten den vepřové hody.

Děkujeme.
K dobré náladě, poslechu a tanci hrála country kapela Sedláci. 

Po dvou sériích hudby jsme zahráli divadelní představení „O dva-
nácti měsíčcích“. Po další hudební produkci následovala ukázka 
bojového umění v podání Dominika Bartušky se svým trenérem. 
Domnívám se, že vše se líbilo, dle reakce všech. Následovala 
zábava, tanec, tradiční tombola, prostě vše, co k dobrému plesu 
patří.

Takže ještě jednou bychom chtěli poděkovat Mírovi Rychtářojc, 
že se o nás postaral, zařídíl svoz a odvoz do Albrechtic a okolí, 
postaral se i o muzikanty a o dobrou obsluhu.

Díky vám všem, co jste přišli a za rok nashledanou, i když nevíme 
kde.

Za Brebtu: Mňouk

Vepřové hody v Chřešťovicích 
O víkendu 21. a 22. března si chřešťovičtí hasiči již počtvrté za 

sebou uspořádali vepřové hody.
Česká zabijačka je typicky naší národní specialitou. Porážka 

domácího prasete se plánuje na zimní měsíce a stává se většinou 
rodinnou událostí. Na zabijačku se obvykle sjíždí širší rodina, která 
nejen pomůže se zpracováním pašíka, ale také si domů odveze 
určité množství produktů – „výslužku“. V Čechách je jistě stále 
mnoho obyvatel, kteří tuto rodinnou tradici zachovávají, přesto 
nová doba přestává přát i této staleté zvyklosti.

Hasiči z Chřešťovic sice nekopírují ve všem tradiční zabijačku, ale 
i tak dokáží vyrobit spoustu jejích nezaměnitelných pochutin. Nej-
více oblíbené jsou však jitrničky, jelítka  a také tlačenky. Všechny 
tyto dobroty bylo možné v Chřešťovicích u hasičské zbrojnice 
ochutnat a případně si i některé odnést s sebou domů.

Text a foto: Radka Lacinová



Zašlá sláva vorařů
Plavba vorů po Vltavě  má dávnou minulost. Již v raném středo-

věku, kolem roku 1000 končily vory svou cestu v pražském Podskalí 
(Výtoni) u ústí potoka Botiče. Z roku  1130 je první doložitelná zmínka 
o vybírání cla z plaveného dříví. První doložená zpráva o voroplavbě na 
Vltavě je privilegium Jana Lucemburského z roku 1316, které zpřesňovalo 
pravidla obchodu se dřevem.

Obec Hladnou,  připomínanou až v roce 1461, lze  také považovat jednu 
z plaveckých obcí, kde mnozí zdejší muži propadli plavbě vorů. Od 
zámrazu do zámrazu trávili čas na přípravě vorů a poté při  plavbě na 
vorech. Dokonce na Hladné dva podnikatelé -  pan Vojtěch Husa a pan 
Milota založili zde firmy na splavení dřeva po Vltavě. Pan Milota později 
svoji firmu přestěhoval do Prahy.

Na levém břehu Vltavy na Hladné bylo vaziště a nad vazištěm býval 
rozsáhlý sklad dřeva. Ročně se odtud vypravovalo 7 - 8 tisíc kubíků 
dřeva z píseckých a neznašovských lesů, po polomech roku 1941 
dokonce  31 tisíc kubických metrů.

Vystavěná kaskáda vodních přehrad na Vltavě zapříčinila konec plavby 
vorů. Poslední vor proplouval rozestavěnou Orlickou přehradou 12. září 
1960. Tak skončila dávná sláva vorařů a zůstává jen ve vzpomínkách. 
Mnozí plavci z Hladné již  zemřeli, možno ale si připomenout ještě  dosud 
žijící plavce, jenž jsou v seniorském věku. Připomeňme si ostříleného 
plavce vorů pana Václava Husu, syna bývalého podnikatele Vojtěcha Husy, 
žijícího v Bechyni. Dále připomeňme i jeho bratra Mirka, dále Karla Kabelů 
a pana Šabatku. Určitě mají z plavby vorů na co vzpomínat .

Text: Standa Zeman rodák z Albrechtic

Finanční prostředky 
na kulturní a sportovní akce 2014

Rada obce na svém zasedání, které se konalo 26. března 2014 
schválila rozdělení finančních prostředků na kulturní a sportovní 
akce v jednotlivých částech obce. Finanční prostředky na akce 
hrazené z Oranžového roku budou vyplaceny na základě před-
ložených dokladů. Finance na ostatní kulturní akce budou pou-
kazovány pořadatelům jednorázově, formou neinvestičního pří-
spěvku na účet nebo v hotovosti, s povinností příspěvek do konce 
roku vyúčtovat. Příspěvek je vypočten jako alikvotní část z celko-
vého příspěvku podle počtu obyvatel obecních částí.

Obec Požadovaná 
částka

Přiděleno 
v rámci Oranžo-
vého roku (105 

tis. Kč)

Přiděleno 
z prostředků na 
kulturu (110 tis. 

Kč)
Albrechtice nad Vltavou

TJ Albrechtice 5 000,- 40 000,- 
Doprava Štít -

Velká Albrechtická – P. 
Kolda 10 000,- - 9 000,-

Myslivecké sdružení 
Vltava Albrechtice dle přidělení - 2 000,-

Rybářští  veteráni 
Albrechtice 3 000,- - 2 000,-

Albrechtický Vltavínek 47 500,-

20 000,- Vítání 
léta

11 000,- Mini 
tábor

7 000,-

SDH Albrechtice 48 150,-

7 000,- Dětský 
den

7 000,- Hasič-
ský den

13 000,-

Albrechtický brebta 19 000,- - 15 000,-
Hladná

- - -
Újezd
Občané z Újezda 8 000,- - 5 000,-
Údraž
Myslivecké sdružení dle přidělení - 2 000,-
SDH Údraž dle přidělení - 12 000,-
Jehnědno
Myslivecké sdružení dle přidělení - 2 000,-

SDH Jehnědno dle přidělení
20 000,- 

Dechovkový 
festival

12 000,-

Chřešťovice
SDH Chřešťovice dle přidělení - 16 000,-
OÚ rezerva

- - 3 000,-

Večer s Andersenem
Obecní knihovna v Chřešťovicích pořádala 11. 4. 2014 od 17. 

hod. již podruhé pro děti zábavný pohádkový podvečer s Ander-
senem, k podpoře dětského čtenářství.

S dětmi jsme si nejprve povídali o životě významného dánského 
pohádkáře. Poté dostaly různé úkoly. Jedním z nich bylo rozluštit 
hádanky na téma názvy děl H. CH. Andersena. Během večera jsme 
si předčítali pohádku o Cínovém vojáčkovi. Děti také dostaly malé 
občerstvení k posílení na další úkoly. Děti si pak vyrobily malou 
papírovou lodičku a papírovou panenku, kterou si pak se sladkou 
odměnou odnesly domů.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní Marcele Zachové, která při-
pravila tento pestrý program pro děti. 

Text a foto knihovnice Lenka Kothánková

Trávník už se zase zelená 
Ještě než jsme letos poprvé vyběhli na albrechtický trávník, absolvovali 

jsme zimní přípravu, soustředění u pořadatelů letošního Štítu Albrech-
tic v Albrechticích v Jizerských horách a také několik přípravných utkání. 
Nechyběla samozřejmě brigáda v šatnách a příprava hřiště.  

Vyvrcholením zimní přípravy pak byla 15. 3. 2014 domácí generálka 
proti účastníkovi 1. B třídy, mužstvu 1. FC Boston Kluky a zápas skončil 
remízou 1:1. 

Naše Áčko vstoupilo pak do druhé poloviny soutěže 22. 3. 2014 nepove-
deným utkáním ve Skálách. O týden později jsme pak doma pouze remí-
zovali s Podolím II, ale třetí zápas už se povedl na výbornou, když jsme ve 
značně oslabené sestavě zvítězili 2:0 v Čížové, za kterou nastoupili i hráči 
z prvního mužstva hrající divizi. 

Béčko zahájí soutěž  12. 4. 2014 na domácím hřišti a čeká nás rovnou 
dvojzápas obou týmů. Od 13:30 hrají Albrechtice B proti Slabčicím a pak 
od 16:30 nastoupí Albrechtice A proti mužstvu Protivína B. 

Během zimní přestávky se nám podařilo zatím alespoň na 
jarní část rozšířit naší základnu o 5 hráčů, tak doufáme, že 
to budou platné posily a budeme tabulkou stoupat vzhůru. 
Program a výsledky zápasů na našich webových stránkách 
www.albrechtice-fotbal.webnode.cz. Pro majitele chytrých 
telefonů připojujeme QR-kód pro načtení našich stránek. 

Text: Dušan Hronek

Setkání Klubu 
alpského jezevčíkovitého brakýře 

V sobotu 5. 4. 2014 se v bufetu Miláček uskutečnilo přátelské pose-
zení Klubu alpského jezevčíkovitého brakýře. Sešli se zde členové 

Klubu i přátelé alpského brakýře 
z celé oblasti Jižních Čech, aby zhod-
notili dění uplynulého roku. Převážně 
se debatovalo o zážitcích, které spo-
lečně prožili. Chovatelé si zde vymě-
ňovali názory a rady týkající se chovu 
a výcviků psů.   

Zároveň každý rok probíhá v honitbě 
Lesů Města Písku výcvikový den psů. 
Jeho cílem je příprava a pomoc psím 
borcům bez obtíží zvládnout jakéko-
liv zkoušky. Ten letošní se uskuteční 
v květnu. 

Alpský jezevčíkovitý brakýř je lovecky 
upotřebitelné plemeno psa používa-

ného  pro myslivecké účely. Uplatňuje se hlavně jako honič při naháň-
kách a zároveň i dosledu černé zvěře. 

Celá akce u dobrého jídla a pití byla provázena hudebním doprovo-
dem heligonky pana Lidinského. Doufáme, že se v tomto kamarád-
ském duchu sejdeme opět i příští rok.  Text a foto: Jaroslav Sládek



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

hodně zdraví, lásky a rodinné pohody. Našim zemřelým věnujeme 
tichou vzpomínku.

Vítáme nové občánky:
V sobotu 12. dubna se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu 

v Albrechticích n. Vlt. slavnostní vítání nových občánků naší obce. Obec 
přispívá dětem částkou 5 tis. Kč na založení prvního konta, stavební spo-
ření nebo životní pojištění. Přivítáni byli Vojtěch Jačka a rodiče Hana 
a Martin Jačkovi z Jehnědna 29, František Musil a rodiče Olga Maříková 
a František Musil z Albrechtic n. Vlt. 24, Alena Lívancová a rodiče Kate-
řina Kozáková a Emil Lívanec z Jehnědna 52. 

O pěkné kulturní vystoupení se postaraly žačky ZŠ a MŠ v Albrechticích 
nad Vlt.

Text: M. Švehlová, foto: V. Petružálková

V měsíci únoru 2014 oslavili životní jubileum:
Děrda Vladimír, Údraž – 55 let

Kolpová Alena, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Škodová Růžena, Albrechtice nad Vltavou – 88 let

Řeháčková Růžena, Chřešťovice – 84 let
Vorlíček Jan, Albrechtice nad Vltavou – 70 let

Kothánek Josef, Chřešťovice – 65 let
Šabatková Libuše, Hladná - 81 let

Škodová Zdeňka, Albrechtice nad Vltavou – 83 let
Lechnýřová Růžena, Chřešťovice – 85 let

V měsíci březnu 2014 oslavili životní jubileum:
Pisingerová Marie, Újezd – 83 let

Pizinger Josef, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Shánělová Věra, Újezd – 75 let

Procházková Růžena, Chřešťovice – 86 let
Kuntová Milada, Chřešťovice – 60 let
Kuntová Růžena, Chřešťovice – 70 let

Humpál Stanislav, Údraž – 55 let
Šímová Jarmila, Albrechtice nad Vltavou – 70 let
Švehlová Dana, Albrechtice nad Vltavou – 50 let

Úmrtí
7. 2. –  Kolářová Růžena, Chřešťovice 58

14.2. – Kováříková Marie, Albrechtice n. Vlt. 86
16. 2. – Boudová Marie, Chřešťovice 31

27. 3. – Procházková Růžena, Chřešťovice 45
29. 3. – Kosíková Alena, Albrechtice n. Vlt. 95

Pozvánka občanského sdružení 
Albrechtický Vltavínek na chystané akce 

PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - odpoledne plné her, 
neobyčejných setkání a hledání ztracených velikonočních vajíček 

21. dubna 2014 (sledujte informace na plakátech ve škole a pro-
dejně Jednoty)

S VLTAVÍNKEM NA KOLE - víkend v Chlumu u Třeboně zaměřený 
(nejen) na cyklo výlety, s ubytováním v chatkách na břehu rybníka 
Hejtman. Cena za dítě 950,-Kč.

13. - 15. června 2014 
ALBRECHTICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA -  již tradiční letní odpoledne plné 

her a zábavy pro děti i dospělé, letos prvně pořádané naším 
sdružením.

28. června 2014
Celý program zveřejníme v příštím vydání Zpravodaje. 
Více informací najdete na plakátech a na našich stránkách 
www.albrechtickyvltavinek.cz 

Text a foto: Pantáta Zach

Oznámení pro čtenáře
Milí návštěvníci Obecní knihovny v Albrechticích nad Vltavou, 

v měsíci březnu - měsíce knihy, byl doplněn knižní fond z městské 
knihovny v Písku. Můžete se těšit na další nové tituly z různých 
oborů a rozšířit si své obzory, pobavit se či poučit. 

Na setkání s Vámi se těší Dana Ryšlavá, knihovnice

Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 16. 4. 2014

Redakční rada: Marie Řeřábková m.rerabkova@seznam.cz
 Mgr. Dana Ryšlavá danusalb@seznam.cz
 Ing. Miroslav Vlk miroslav.vlk@post.cz

Uzávěrka příštího čísla – 9. 6. 2014 
Neváhejte a pošlete nám své příspěvky !!

PROGRAM 41. ročníku 
fotbalového turnaje 
„ŠTÍT ALBRECHTIC“ -2014 

Datum a místo konání: 27. 6. -29. 
6. 2014. Albrechtice v Jizerských 
horách 

Program pátek 27. 6. 2014 
9,00 sraz starostů a jejich dopro-

vodu v kavárně muzea ve firmě 
Detoa Albrechtice u pana starosty 
Jaroslava Zemana 

9,30 - 11,00 exkurze do Muzea 
hraček 

11,30 – 12,30 oběd 
13,00 – 14,00 prohlídka Protržené 

přehrady na Bílé Desné (unikátní 
technická památka v katastru obce) 

15,00 – 16,00 prohlídka rekreačně 
sportovního střediska Harrachov. Při 
příznivém počasí výjezd sedačkovou 
lanovkou podél skokanského mamu-
tího můstku na Čertovu horu. V pří-
padě nepříznivého počasí návštěva 
harrachovské sklárny (založena r. 
1712). 

17,00 – 20,00 pro partnerky sta-
rostů návštěva pivních lázní v Harra-
chově, společná večeře 

18,00 – 21,00 sraz starostů a stá-
lého výboru Štítu na chatě Permon 
v Albrechticích v J.h, společné jed-
nání s občerstvením 

Program sobota 28. 6. 2014 

8,00 - 8,15 sraz účastníků ve spor-
tovním areálu u Kamenice v Albrech-
ticích, hřiště FK 

8,30 - 8,45 slavnostní zahájení 
turnaje 

9,30 začátek zápasů na hřišti FK 
Albrechtice a v areálu FK JosefůvDůl 

11,00 – 13,00 oběd v prosto-
rách sportovních areálů Albrechtice 
a Josefův Důl 

16,00 - 17,00 zápas o 3. místo 2x30 
min. 

17,30 – 18,30 finálový zápas 
o putovní pohár Štítu Albrechtic 
2014 na hřišti FK Albrechtice 

18,00 – 20,00 večeře v prosto-
rách sportovního areálu u Kamenice 
v Albrechticích v J.h. 

19,30 zahájení kulturně společen-
ského večera fotbalového turnaje Štít 
2014 - sportovní areál u Kamenice 

20,30 vyhlášení vítězů fotbalového 
turnaje - sportovní areál u Kamenice 

21,00 – 01,00 taneční zábava, 
občerstvení na grilu, velký pivní stan, 
v případě nepříznivého počasí s mož-
ností temperování - sportovní areál 
u Kamenice 

22,00 – 23,00 vystoupení hosta 
večera, umělec z Prahy - sportovní 
areál u Kamenice 

Program neděle 29. 6. 2014 
volný program, odjezd účastníků 

turnaje Štít 2014

    Boji s nadváhou a obezitou
   www.chcemehubnout.com
   Nedostatku energie, únav ,
   www.snidejzdrave.cz/bady   
    Amatérském i výkonovém sportu
   www.vyzivaprosport.cz/bady                                                              

Individuální stravovací plány zam ené podle problematiky.
Optimalizace stravování na základ   tréninkového plánu a po íta ové analýzy t lesné stavby.
Úprava stravy jako prevence civiliza ních onemocn ní
Prom ení t lesné kondice bioimpedan ní metodou pro zjišt ní:

                            -Bazální metabolické spot eby
                           -Množství svalové hmoty v jednotlivých ástech t la.

     -Viscelárního tuku
      -Podkožního tuku
      -Procenta vody v organizmu
      -Metabolického v ku

Bezplatná osobní, telefonická a emailová podpora.

Objednávky  konzultací na telefonním ísle: 721 729 496 v Pond lí, st eda,
tvrtek 8:00-11:30 nebo 13.30- 17:00 hod.
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