V pátek 17. bøezna 2017 se v Albrechticích nad Vltavou konalo pøátelské
setkání obèanù dùchodového vìku, tentokrát v tìlocviènì základní školy.
Po pøivítání seznámil starosta obce Ing. Miroslav Ušatý naše seniory
s aktuálním dìním v obci. Následoval pìkný kulturní program, který zahájily dìti z místní mateøské a základní školy. Dìti ze školky vìnovaly
symbolicky babièkám a dìdeèkùm papírové srdce. Školáci sklidili velký
potles za country tanec na píseò: “Když si bájeènou ženskou vezme
bájeèný chlap...”. Milé vystoupení navodilo pøíjemnou atmosféru, která
se pak nesla celým páteèním odpolednem. Na úèastníky èekalo chutné
pohoštìní, po té setkání doprovázely k poslechu i k tanci melodie kapely
Doubravanky. Popovídat si a zavzpomínat se svými známými pøišlo asi
osmdesát seniorù. Vìøíme, že byli spokojeni a pøejeme si, aby na pøíští
setkání našli cestu mezi své vrstevníky a spoluobèany také další „døíve
narození“ obèané Albrechtic, Hladné, Chøešovic, Jehnìdna, Údraže
a Újezdu. Podìkování patøí pedagogickému sboru, dìtem z MŠ a ZŠ
v Albrechticích, kuchaøkám školní jídelny a hasièùm místních spolkù za
Hana Krippnerová
zajištìní svozu senoirù.

3. zasedání RO – 17.2.2017
RO schválila - podání žádostí o dotace z grantového programu Jihoèeského
kraje na revitalizaci rybníka Kuchyòka, zpøístupnìní budovy OÚ v Albrechticích
a na Historickou stezku
- VZ na nákup sekaèky
- zøízení informaèního centra v Albrechticích nad Vltavou
RO doporuèila zastupitelstvu obce podat pøihlášku do soutìže Vesnice roku 2017
4. zasedání RO – 1.3.2017
RO schválila - podání žádosti na pøevod nemovitosti z vlastnictví státu na obec
- VZ malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
LC Albrechtice - Krajina
- podání žádosti o dotace na rekonstrukci LC Albrechtice - Krajina
- poskytnutí zápùjèky z FRB
- finanèní dotaci pro SK Všeteè
RO doporuèila zastupitelstvu schválit zpracování regulaèního plánu v Újezdu
RO doplnila specifikaci výrobku pro VZ malého rozsahu na akci Nákup sekaèky
RO uložila starostovi a pøedsedovi finanèního výboru zajistit a projednat podklady
ke schválení úèetní závìrky ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
5. zasedání RO – 15.3.2017
RO schválila
- výbìr firmy na dodání sekaèky
- úèetní závìrku ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
- rozdìlení výsledku hospodaøení ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
- poskytnutí finanèního daru pøi vítání obèánkù ve výši 5000,- Kè na dítì
- umístìní vèelínu na Hladné
RO projednala
- hospodaøení v obecních lesích
- pøípravu setkání seniorù obce
- zrušit pùvodní a nahradit novou Tvorbu a èerpání FRB
RO nedoporuèila
- uzavøít smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene
RO neschválila - poskytnutí pùjèky z FRB
RO vzala na vìdomí
- pøihlášku na ŠTÍT Albrechtic
- stavební øízení na prodloužení vodovodu v Albrechticích nad Vltavou

1. zasedání zastupitelstva obce – 17.2.2017
ZO schválilo
- zahájit jednání o zøízení II. stupnì ZŠ
- smìrnici o veøejných zakázkách
- prodej pozemku 180/47 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na zøízení
vìcného bøemene
- prodej pozemku 1765/2 v Albrechticích n. Vlt.
- rozpoètové opatøení 2/2017
- pøihlášku do soutìže Vesnice toku 2017
- prodej pozemku 199/5 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.
- zámìr prodeje èásti pozemku 781/1 v k.ú.
Chøešovice
- pokácení aleje v Albrechticích n. Vlt.

Vážení spoluobèané, obec Albrechtice nad Vltavou Vám od 1. èervna 2017 tímto
nabízí novì zøízené Infocentrum, které je pøipraveno k poskytování obèanských
a turistických informací návštìvníkùm a obyvatelùm Albrechtic. Cílem informaèního centra je bezplatné poskytování informací o vesnici a regionu, vèetnì
doplòkových služeb. V rámci kvalitní propagace je prioritou Infocentra pøilákat
do našeho regionu návštìvníky, nabídnout jim akce pravidelnì konané v našem
regionu a v souvislosti s tím i služby, které návštìvníci pøi dlouhodobìjších
pobytech potøebují.
Infocentrum bude v 1. patøe budovy Obecního úøadu s bezbariérovým pøístupem.
Tìšíme se na Vaši návštìvu a doufáme, že budete s poskytovanými službami
spokojeni.

V r. 2016 se v naší obci podaøilo držet trend zvyšování podílu
vytøídìného odpadu. Celkem jsme vytøídili 83,8 t materiálu, to je
98,6 kg na obyvatele. Proti roku 2015 (61,45 t) je to o 22,346 tun
více. Na 1 obyvatele to vloni bylo o 26,3 kg více, než v roce 2015
(72,3 kg). Za vytøídìný materiál obdržela naše obec od spoleènosti EKOKOM pøíspìvek ve výši 179.863,50 Kè, díky tomuto
pøíspìvku jsme udrželi cenu, kterou obèané platí za odpady na
úrovni 450 Kè a na rekreaèní nemovitost byla cena snížena z 550
na 500 Kè. K tìmto výsledkùm musíme pøipoèítat ještì cca 400 t
biologicky rozložitelného materiálu, který obèané navozili do kontejnerù a skonèil na kompostárnách a materiál, který skonèil

PAPÍR

Q
1.
2.
3.
4.
celkem
kg/1obyv.

2016
2,68
3,9
4,2
3,54
14,32
16,84

v tunách (mimo poslední øádky)

18. dubna 2017.
Poslední záchvìv zimy.
Již rozkvetlé stromy
a aprílová snìhová
pøeháòka. Èerstvý vítr,
teplota témìø lednová.
A to nás ještì tøi ledoví
muži èekají.
Víte, jak to s nimi bylo?
Svatý Pankrác byl sat,
Servác umøel na zimnici,
Bonifác byl vhozen do
vaøící smùly. Ani Žofie
stìtí neunikla.

2015
12,46
2,92
5
2,7
13,08
15,39

v domovních kompostérech. Proti tomu je negativní výsledek
v produkci smìsného komunálního odpadu. Bohužel jsme vyprodukovali o 15,25 t více. Což je proti logice – jestliže více vytøídíme
(a to se nám výraznì povedlo), tak bychom mìli snížit produkci
smìsného odpadu. Skuteènost je však opaèná a zároveò trochu
dìsivá. Na jednoho obèana máme produkci 338,8 kg. V následujících letech prudce stoupnou poplatky za ukládání odpadu na skládkách a jestliže chceme udržet nízkou cenu, kterou budeme platit
za odpady, tak musíme výraznì snížit jejich produkci. Bohužel
statistika prvních tøí mìsícù letošního roku øíká, že jsme se opìt
o nìco pohoršili.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

PLAST

2016
2,28
6,98
7,5
3,66
20,42
24,02

2015
1,361
3,046
5,749
5,82
15,976
18,79

SKLO ÈIRÉ

2016
1,852
5,544
1,7
2,171
11,267
13,25

2015
1,724
1,748
3,348
0,477
7,297
8,58

SKLO SMÌS

2016
2,66
2,608
5
2,125
12,393
14,58

2015
2,818
2,618
3,731
1,977
11,144
13,11

Akce podporuje ètenáøskou gramotnost a zájem o knihy u dìtí školního vìku.
Sešlo nás 29. Nejdøíve jsme se seznámili s panem Hansem Christianem
Andersenem. Pohádka Císaøovy nové šaty slaví letos 180. výroèí, a tak jsme
odpoledne i veèer prožili s touto pohádkou. Stavìním velkolepých císaøských
palácù z pøírodních materiálù. Poslechem a èetbou pohádky. Luštìním kvízù.
Kreslením návrhu šatù pro císaøe. Pøesvìdèili jsme se, že spoleènými silami
dokážeme mnoho a k veèeøi jsme si udìlali vskutku luxusní obložené chlebíèky. Kamarádùm jsme pøedstavili své oblíbené knihy. Se setmìním jsme
chystali spaní ve tøídách a rozmýšleli o své odvaze. Vìtšina z nás se vydala
na stezku odvahy. Na cestu nám svítily hvìzdy a malinké svíèky. Na dobrou
noc nám paní vychovatelka zazpívala a paní uèitelka pøeèetla pohádku.
Spali jsme opravdu královsky. Na snídani nás èekaly dobroty od našich maminek. Podìkovaní patøí právì maminkám, za to jak skvìle a hojnì nám
napekly. Dále paním kuchaøkám, které ochotnì navaøily èaj.
Dìkujeme !
Bremertová, Milotová

06.3.2017 / Návštìva Obecní knihovny v Albrechticích
17.3.2017 / Vystoupení dìtí MŠ a ZŠ na setkání seniorù
22.3.2017 / RECITAÈNÍ SOUTÌŽ ŽÁKÙ ZŠ
Ml. kategorie:
St. kategorie:
1. Lhotová Nikola
1. Volfík Ondøej
2. Mikšík Samuel
2. Èejková Daniela
3. Milota Vojtìch
3. Kazda Jiøí
23.3.2017 / Kouzelník s ptáky
04.4.2017 / Návštìva pøedškolákù v 1. tøídì
06.4. a 07.4.2017 / Zápis dìtí do 1.roèníku ZŠ
10.4.2017 / Po stopách velikonoèního zajíèka
hravé dopoledne se soutìžemi a odmìnou
12.4.2017 / Malování na døevo - lektorka M. Chumová
seznámení s netradièní technikou malování
19.4.2017 / ,,Zajíèku a slepièko èípak je to vajíèko "
pohádka divadla Kos z Èeských Budìjovic
27.4.2017 / Zahájení plaveckého výcviku v Písku

sobota 06.5. Železná sobota Albrechtice nad Vltavou
nedìle 07.5. Okrsková soutìž v požárním útoku v Klukách
sobota 13.5. Vltavský pohár 1.kolo v Dolních Novosedlech
sobota 20.5. Vltavský pohár 2.kolo v Nemìjicích
sobota 27.5. Dìtský den s hasièi v Albrechticích nad Vltavou
sobota 03.6. Okresní soutìž v požárním sportu Písek - stadion
sobota 10.6. Vltavský pohár 3.kolo v Záhoøí
sobota 17.6. Vltavský pohár 4.kolo - Noèní soutìž v Chøešovicích

V sobotu 4.3. se v chøešovické bývalé škole konal Maškarní rej.
Od tøetí hodiny odpolední se zaèaly pomalu scházet dìti ve svých
pùsobivých pøevlecích. Nìkteré byly tradièní pohádkové jako tøeba
Karkulka, Snìhurka èi všelijaké princezny, jiné trochu netradièní
jako byl kupøíkladu vánoèní stromeèek. Nechybìli ani kovbojové,
piráti, zavítal dokonce zombie èi kostlivec a pak ještì cikánská
taneènice nebo tajemný Zoro. Všechny tyto zajímavé postavièky
se mohly zapojit do nìkolika soutìží, které byly pro nì nachystány.
Nìkterým postavám kostým sice ztìžoval zdolat obèas nìjakou
pøekážku v soutìži, ale ani tyto malé potíže je od hry neodradily.
Hry a soutìže pak nahradil volný program, pøi kterém se dìti vydovádìly již s vlastní fantazií a rùznými karnevalovými doplòky.
O hudební doprovod se postaral Jan Kašpárek a o obèerstvení
dobrovolní hasièi. S pøíchodem veèera se osazenstvo dìtských
pøevlekù vystøídalo s dospìlými. Mezi nimi se objevil klaun, Køemílek s Vochomùrkou nebo také kat. Pøiletìl dokonce kapitán èeských
aerolinií, který jako maškara opravdu nevypadal. Veselice pokraèovala dokud se všichni dost neunavili.
Text a foto: R.Lacinová

18. bøezna 2017 se v Jehnìdnì konal již 8. roèník ve spoleèenské høe Èlovìèe,
nezlob se! Stejnì jako v loòském roce jsme se sešli v hasièské klubovnì. Letos
se sešlo 23 hráèù, pøevážnì dìtí. Kromì Jehnìdských nadšencù nás pøišli
podpoøit Paseètí hasièi a kamarádi z Kluk a Písku. Celé odpoledne provázelo
napìtí a spousta smutku i radosti. Kolem 19 hodiny nastala oèekávaná chvíle
a to boj o 1.místo. Do finále se probojovali Vítek Šefránek(Kluky), který skonèil
4. místì. Johanka Šašková(Jehnìdno) 3. místo. Helena Šašková(Jehnìdno)
2. místo a Anièka Šefránková(Kluky) krásné 1. místo. Vítìzové si jako každý
rok odnesli pìkné ceny a vítìz dort v podobì herního plánu Èlovìèe, nezlob se!
Všem, kteøí pøišli dìkujeme za krásné odpoledne a hojnou úèast.
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V sobotu 18.3. jsme pro naše nejmenší uspoøádali maškarní karneval. Tento se konal ve
školní tìlocviènì. Zúèastnilo se okolo dvaceti
dìtí a opravdu masky a pøevleky mìli dokonalé.
Naše ženy z divadelního souboru, pro dìti
pøipravily zábavné soutìže a hry. Samozøejmì
nechybìly pìkné ceny a spoustu dobrot. Pøipravena byla také diskotéka, takže se dítka
vyøádila, zatrsala, prostì vyblbla. Škoda jen,
že úèast dìtí nebyla vìtší. Venku bylo špatné
poèasí, takže rodièové mohli tuto akci využít
ve vìtší míøe a dítka pìknì provìtrat.

Týden na to, v sobotu 25.3., jsme si naposledy zahráli v Klukách
hru "Trápení vodníka Ploutvièky". Myslím si, že se vše povedlo,
dìtem i rodièùm se to líbilo a my jsme si po pøedstavení udìlali
hezké posezení.

* 18.8.1892 Albrechtice nad Vltavou
† 7.9.1980 Lima (Pennsylvania, USA)

125. výroèí
narození

Zakladatel veterinární dermatologie
Znamenitý fotograf a amatérský filmaø
Rektor Vysoké školy zvìrolékaøské
v Brnì v letech 1931–1933
Prof. MVDr. František Král patøil mezi nejvýznamnìjší osobnosti veterinární
interní medicíny, dosáhl svìtového vìhlasu po emigraci do USA v roce 1948.
Narodil se v roce 1892 v Albrechticích nad Vltavou. Vystudoval veterinární
medicínu ve Vídni, kde se stal asistentem podkováøského ústavu. Pozdìji uèil
na Vysoké škole zvìrolékaøské v Brnì, kde zavedl moderní diagnostické
a výukové metody. Fotografoval a filmoval. V roce 1921 natoèil film o moru skotu
v Polsku, v roce 1924 ve spolupráci s prof. MUDr. F. Hamzou a prof. MUDr. J.
Honlem natoèil dokument o vzteklinì pro výuku studentù i pro veøejnost.
V roce 1932 profesoru Královi udìlil polský prezident Moczicky èestný øád
“Polonia restituta".
O rok pozdìji mu byl v Jugoslávii králem Alexandrem udìlen øád sv. Sávy.
Na sofijské univerzitì mu byl v roce 1939 bulharským carem Borisem III.

Po smrti svého blízkého pøítele Jana Masaryka emigroval do USA (1948). Bylo mu 56 let. V tomto vìku
se nikde nezaèíná snadno, zvláš v USA. Pøesto tam
zazáøil. Bìhem krátké doby dosáhl na veterinární
fakultì Pensylvánské univerzity ve Filadelfi plné
profesury. Uveøejnil víc než tøicet vìdeckých prací.
V roce 1959 byl jeho zakladatelský pøínos do veterinární dermatologie ocenìn výroèní Gainesovou cenou
a na Svìtovém veterinárním kongresu v Madridu první
svìtovou kongresovou cenou za prezentaci souboru
ilustrací kožních onemocnìní zvíøat.
Pøestože se ocenìní své práce v rodné zemi bìhem
života nedoèkal, své staré vlasti zùstával pøíznivcem.

V korunách kvetoucích stromù, na rozkvetlé zahradì èi louce
bzuèí stovky vèel. Jen díky nim mùžeme obdivovat krásu kvìtin,
opylují také ovocné stromy a zeleninu. Z této symbiózy má užitek
ještì ten tøetí. Èlovìk. A jak mít létajících pomocníkù na zahradì
co nejvíce? Zahrádkáøi dobøe vìdí, že bez vèel by se nedoèkali
poøádné úrody. Albert Einstein kdysi pronesl památnou a bohužel
pravdivou vìtu: "Pokud by zmizely na zemi vèely, zbývají lidem
jen ètyøi roky života." Vèely nezištnì zajišují tøetinu potravních
zdrojù a vìtšinu vitamínù v naší
potravì, udržují rozmanitost
rostlinných druhù a tím krásu
pøírody. Co jim za to dáváme?
Pøíroda naší krajiny ustoupila
nekoneèným polím a zástavbì.
Lány polí chemicky zbavujeme
kvetoucích rostlin, které nazýváme plevely. Sekáme trávníky,
remízky, lemy polí døíve, než
mohou rozkvést. Kácíme aleje
nektarodárných a pylodárných
stromù. Pøemýšlíme o likvidaci
akátù. Po odkvìtu ovocných
stromù a øepky zaèíná pro vèely
na mnoha místech hlad. Jsou
èím dál více nemocné a umírají.
Jejich odolnost snižuje nedostateèná výživa.

nì lahùdkou, poskytují jim velké množství nektaru a pylu a lákají
je na místa, kde je jich potøeba k opylení užitkových rostlin a ovocných stromù. Jsme zemì chataøù, chalupáøù, zahrádkáøù, v našich
obcích je øada parkù, nevyužitých úhorù. Každý, kdo disponuje
kouskem volné pùdy, ji mùže osít smìsí kvìtin pro vèely, které
rozkvétají v èasném létì a kvetou postupnì až do prvních mrazù.
Staèí docela malý záhon.
Mnoho z tìchto rostlin patøí mezi polní plodiny (jetel, vojtìška,
pohanka, sluneènice...), luèní kvìtiny (pampeliška, chrpa, tøezalka,
divizna, mateøídouška, hluchavka), døeviny (akát, vrba, bøíza, buk,
lípa èi borovice), léèivé bylinky - mateøídouška, meduòka, máta,
šanta, šalvìj, tymián, yzop... Pìstováním medonosných rostlin si
zahradu zkrášlíte a zároveò pøispìjete k obživì vèel, a tím i k produkci medu. Brzy zjistíte, že zahrada plná kvìtù je lepším místem
pro odpoèinek než perfektnì udržovaný, jednotvárný trávník.
Tvoøí-li souèást vaší zahrady skalka, poøiïte si do ní medonosné
skalnièky. Trvalky jsou pro vèely rovnìž dobrým zdrojem potravy.
Jaro, doba setí je tady, doufejme, že rozkvete mnoho nových
záhonù na pomoc našim vèelám a pøírodì.
Semena medonosných rostlin lze zakoupit v zahrádkáøských prodejnách a v prodejnách SEMO a.s., i v menších baleních.
A ještì jedna zajímavost na závìr:
Než vèely nasbírají nektar na vytvoøení 100 g medu, nalétají asi
46 000 km, což odpovídá délce rovníku. Vìtšina sebraného
nektaru se do úlu nedostane – pouze asi 30 %. Pokud letí vèely
za kvìty pøíliš dlouhou vzdálenost, slouží jim nektar jako „palivo“.
Na základì výzvy spolku MÁJA sestavil z odborné literatury pro
Zpravodaj obce za ÈZS Albrechtice n/Vlt.
Ing. Škoda František

V mìsíci bøeznu v rámci akce – Bøezen – mìsíc knihy navštívili žáci místní
základní školy a dìti z mateøské školy spoleènì s vyuèujícími novì pøestìhovanou a rozšíøenou albrechtickou knihovnu. Bìhem dopoledne se postupnì
vystøídali tak, aby se malí i vìtší zájemci o èetbu dovìdìli o chodu knihovny,
jejím vybavení a knižním fondu. Školáci byli seznámeni s nabídkou knihovny
pro dìti a mládež, jednak s knihami a èasopisy z místní knihovny, ale i výmìnnými soubory z knihovny písecké. Každý si mùže najít titul podle svého
zájmu: populárnì - vìdeckou literaturu, dobrodružnou, pohádky, øíkanky,
komiksy, encyklopedie a mnohé další tituly. S dìtmi jsme si povídali o tom,
jak se ke knížkám máme chovat, co všechno se mùžeme z knih dozvìdìt,
jak se knihy pùjèují, evidují a novinkou je jejich digitalizace a ètení èteèkou.
Mladší kamarádi ze školky mìli besedu vedenou spíše hravou formou. Nad
jednotlivými dìtskými knihami jsme si ukazovali pohádkové postavy a pojmenovávali zvíøátka na statku, zazpívali jsme si lidové písnièky, zarecitovali
básnièky a øíkanky èi zacvièili hru Na tìlo. Dìtem se líbil nový dìtský koutek
se stoleèky a židlièkami, pastelkami, omalovánkami. Nìkteré si hned sedly
a zaèaly malovat, jiné zaujal koèárek s panenkou, plyšové hraèky a autíèka.
Jako každý rok na rozlouèenou dostali všichni starší vydání èasopisu ABC.

Milí ètenáøi, mohu Vám nabídnout díky finanèní podpoøe Obecního úøadu další ochutnávku knih - potìší nejen milovníky detektivek,
historie, ale zaujmou i ètenáøky románù pro ženy. S prázdnou neodejdou ani oblíbenci blogù a fejetonù z dnešního hektického života.
V nových prostorách obecní knihovny si mùžete v klidu
Oblíbená autorka pro ženy Táòa Keleová - Vasilková rozšíøí náš fond o tøi sednout, dát si èaj nebo si popovídat. A jako v každé
knihy: Máma pro Veroniku, Rozbité štìstí, Já a on. Autor detektivních moderní knihovnì (tedy i v té naší :-) je k dispozici také
románù z Písku Ladislav Beran, napsal další detektivku Poslouchej toho poèítaè, internet a tiskárna.
s pistolí! Hereèka Aòa Geislerová zaujme hezky barevnì ilustrovanou, ale
i vtipnì napsanou prvotinou P. S. Další hereèka, blogerka a taneènice Hezké chvíle s knihou Vám pøeje Dana Ryšlavá.
Marie Doležalová se pøedstaví knihou Kafe@cigárko. Posledním autorem Knihovna je otevøena každé úterý 17:30 - 19:30
je Vlastimil Vondruška, jenž se zajímá se o høíšné lidi království èeského
a pøedstavuje Nitranskou bránu smrti.
Text a foto: Dana Ryšlavá – knihovnice obecní knihovny

Stromem, zasluhujícím naši ochranu, je lípa malolistá, stojící pøed
kostelem svatého Jana Køtitele v Chøešovicích. Roste na obecním
pozemku u parkovištì pøed vstupem do kostela. Její stáøí není nikde
uvádìno, obvod kmene je 370 cm. Zdravotní stav stromu je dobrý, bez
známek poškození. Oba vidlicovì rostoucí kmeny jsou v korunì zajištìny
lany. V roce 2015 a 2016 bylo okolí stromu upraveno, náletové keøe byly
vyøezány, terén srovnán a je pravidelnì seèen. Pøístupová cesta ke
kostelu a památné lípì je lemována novou výsadbou bøíz. Kouzlu místa
staré sakrální stavby na ostrohu nad øekou, pøilehlému udržovanému
høbitovu a památnému stromu prospìla i likvidace skládky domovního
odpadu ve svahu nad Kozínem u parkovištì a dosadba listnáèù na
hranì svahu.
Text ing. Petr Dostál

Velikonoèní svátky jsou sice již za námi, ale dovolte mi vìnovat
ještì pár øádkù velikonoèním dílnám, které probìhly 8. dubna
2017 v tìlocviènì místní základní školy. Tento prostor se promìnil
ve tvùrèí dílnu, ve které vznikaly zajímavé velikonoèní dekorace,
a také se pochopitelnì zdobila vajíèka. Dìti si opìt mohly vyzkoušet svoji manuální zruènost. Válení a vykrajování marcipánového
tìsta bylo pro naše nejmenší opravdovým zážitkem. A co teprve
zdobení cukrovou polevou! Mnohé dìti více ochutnávaly, než
zdobily. Dále si mohly uplést pomlázku a zasít obilí, velký úspìch
mìl rovnìž zajíèek z vlny a papírové slepièky.
Velikonoce jsou svátky jara, a tak jsme pro rodièe pøipravili materiály na výrobu dekorací. Nabídka byla velmi pestrá. Rodièe s dìtmi
si mohli vybrat z mnoha ozdobných prvkù s motivem velikonoèních
ozdob. Celé odpoledne všichni pilnì støíhali, lepili, barvili a zdobili.
Toto jarní tvoøení se opravdu vydaøilo a úèast byla hojná. Vše bylo
pøipraveno tak, aby rodièe tvoøili spoleènì s dìtmi. Bìhem více
než tøí hodin, po které dílna probíhala, panovala skvìlá a pøátelská
atmosféra. Dìkujeme všem zúèastnìným za pøíjemnì strávené
odpoledne. Svou návštìvností nás motivujete do dalších akcí,
a už teï se tìšíme na další dílnièku. Podìkování patøí pracovníkùm
také školy za poskytnuté prostory a všem zahrádkáøùm i ostatním,
kteøí se podíleli na pøípravách. Bez dobrého týmu by nebylo možné
podobnou akci zajistit.
Foto: Petr Hanzlík

Vytvoøit a udržovat optimální tvar koruny je pøi pìstování ovocných døevin
velmi dùležité. Ovšem øez ovocných stromù vyvolává mnoho otázek a øada
zaèínajících pìstitelù si neví rady, jak a kdy ovocné stromy proøezávat.
Na žádost místních obèanù se proto dne 24. bøezna 2017 sešli zájemci na
pozemku školní zahrady, aby se nauèili, jak se takový jarní øez provádí.
Pøedseda spolku zahrádkáøù v Albrechticích nad Vltavou p. F. Kurfûrst
a p. ing. P. Dostál se ujali výkladu a svým „posluchaèùm“ názornì pøedvedli
øez jablonì. Pøestože úèast na této pøednášce nebyla vysoká, splnila svùj
úèel. A ti, kdo se akce zúèastnili, mají jistì ovocné stromy na svých zahradách øezem vzornì ošetøené.

Ve dnech 25. a 26. bøezna 2017 se dvì èlenky našeho spolku
ÈZS zúèastnily floristického kurzu poøádaného Èeským
zahrádkáøským svazem Praha. Pod vedením lektorky Ing.
Pavlíny Švecové, která pracuje jako floristka, aranžérka
a architektka výstav ÈZS poøádaných v celé republice, se
uèily provádìt vazby kytic rùznými zpùsoby, seskupování
materiálu, apod. Absolventi ústøedního kurzu ÈZS získají
certifikát, který je bude opravòovat k poøádání regionálních
kurzù pro èleny ÈZS ve spolupráci s pøíslušnou základní
organizací. Po složení závìreèné zkoušky v Olomouci budou
své poznatky a vìdomosti pøedávat dál, a už na dílnách,
nebo dalších námi pøipravovaných akcí.
Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Hana Krippnerová

Druhá polovina sezóny už má za sebou 4 kola a zatím se našemu Áèku
podaøilo urvat šest bodù a Béèku body tøi. První jarní zápas jsme sehráli
v Bernarticích, kde jsme prohráli 3:0. V dalším zápase jsme pozlobili vedoucí tým tabulky Podolí II, když poloèas skonèil 2:2. Hosté však nakonec
potvrdili roli favorita na postup a v druhé pùli dokázali ještì tøikrát využít
naše zaváhání a výsledek zápasu byl krutých 2:5. K tøetímu zápasu jsme
jeli do Èížové, kde se domácím bez divizních opor na naše dva góly ze hry
podaøilo odpovìdìt pouze jedním gólem a to z penalty. Odvezli jsme si tedy
dùležité první tøi jarní body po výhøe 1:2.
Za velikonoèní nadílku se dají považovat poslední domácí zápasy obou
našich týmù, kdy nejprve z „Vltava Arény“ odjelo v sobotu s porážkou 2:0
Hradištì B, a v nedìli si naše rezerva zastøílela do sítì Vráže v pomìru 7:2.
V pøíštím kole jede Áèko do Kováøova a Béèko má volno.
Závìrem zveme naše fanoušky na letošní Štít Albrechtic, tentokrát do
Albrechticích nad Orlicí 23. - 24.6. 2017. O odjezdu autobusu, programu
setkání obcí a fotbalového turnaje budeme ještì informovat.

Aby si snad nìkdo nemyslel, že albrechtiètí fotbalisti se soustøedí pouze na
písecký okres, tak zde je krátká reportáž z našich dalších cest za evropským fotbalem svìtové úrovnì. Loni jsme se nedopatøením nestihli zmínit
o èervnové cestì do Francie na zápas Èesko – Chorvatsko, kde jsme
v Saint-Étienne byli svìdky jediných dvou branek našeho nároïáku na
EURO2016. Výsledek našich borcù nebyl nakonec úplnì uspokojivý, ale to
neznamená, že se nám ve Francii nelíbilo. Cesta autem byla pohodová,
sehnali jsme fajn ubytování v Aix-les-Bains u krásného jezera a užili si i jiné
zápasy a skvìlou atmosféru u velkoplošných obrazovek ve fanzónách jak
ve Francii, tak cestou tam i v Interlaken ve Švýcarsku.
Zatím asi nejlepší akce se nám ovšem povedla letos. Na 19. bøezen 2017
byl na programu španìlské La Ligy zápas FC Barcelona proti Valencia CF
na slavném stadionu Camp Nou v hlavním mìstì Katalánska. Koupili jsme
lístky, letenky, sehnali ubytování a v obvyklé sestavì jsme vyrazili za dalším
nezapomenutelným zážitkem. Do pobytu v Barcelonì jsme vložili i výlet do

Taragony, kde se hraje druhá španìlská liga a vidìli jsme
tam kromì historického mìsta i zápas domácích proti
Elche. Když už jsme se vydali tak daleko od domova, tak
nezùstali jenom u fotbalu a dali jsme si takovou „barca
trojkombinaci“. Jako pøedkrm to byl futsalový zápas FC
Barcelona Lassa proti Levante, pak jsme zkoukli basketbalový zápas Club Joventut Badalona proti FC Barcelona
Lassa v hale, kde se odehrál v roce 1992 olympijský turnaj.
No a to hlavní jsme si užili na závìr víkendu, kdy na ten
obrovský stadion dorazilo Messiho, Neymara, Suaréze
a spol. sledovat témìø osmdesát tisíc divákù vèetnì naší
„albrechtické ètyøky“. No prostì PARÁDA!!! Cestou domù
jsme ještì zastavili v Londýnì, mrknout na malinko menší
stadion, kde momentálnì pùsobí Petr Èech a to už pro
tentokrát opravdu
staèilo…. …tak zase
nìkdy pøíštì.
Dušan Hronek

TJ Albrechtice nad Vltavou po úspìšných jednáních získala výhodnou
variantu na úpravu travnaté plochy fotbalového høištì soupravou RAPID
TURF 200. Úprava probìhla 9.3.2017 odpoledne, po 4 hodinách práce
je hrací plocha høištì provzdušnìna, zapískována, prohnojena a doseta
travním osivem.
Rapid Turf 200 je univerzální stroj provádìjící nìkolik èinností souèasnì:
setí, ukládání hnojiva do zemì, provzdušòování a vertikální proøezávání.
Vše provádí s vysokou efektivitou a pøesností bez toho, aby narušil trávník
nebo aktivitu na nìm. Sportovní
povrchy jsou dnes používány
intenzivnìji, což vede k jejich
vyššímu opotøebení a narušení.
Souèasnì je požadována vyšší
kvalita tìchto sportovních povrchù. V dùsledku vyšších požadavkù vyžadují sportovní povrchy
intenzivnìjší údržbu a ošetøování, která však nemá na delší èas narušit nebo ovlivnit sportovní
èinnost na trávníku. Je to obtížnì øešitelný problém, pokud nemáme správný nástroj pro tuto
práci. Údržba a setí musí povrchu trávníku umožnit rychlé zotavení. Práce na okolí høištì,
støíhání živých plotù a komplexní úklid pøed úspìšnou sezónou 2017, si dìlají fotbalisti sami.
A jde jim to dobøe i díky výbornému pivu z bufetu paní Majdy.
Jiøíková Naïa
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