Jaro je tady!

Vážení spoluobèané,
ráda bych vás touto cestou seznámila s novinkami,
pøipravovanými akcemi a dlouhodobými plány obecní èásti Údraž.
Hned z kraje letošního roku se parta místních
aktivních èlenù rùzných spolkù rozhodla opravit
a zpøístupnit pro širší veøejnost místní klubovnu,
která se nachází naproti obecní knihovnì. Vznikne
zde sociální zázemí pøístupné pøedevším pøi akcích
poøádaných v naší vesnici. Klubovna bude upravena
tak, aby odpovídala možnostem setkávání jak místních obèanù, tak volnoèasovým aktivitám našich
dìtí. Pøedpokládaný termín znovuotevøení se plánuje ku pøíležitosti každoroèní oslavy Stavìní máje.
Dále byla zpracována projektová dokumentace na
víceúèelové høištì s umìlým povrchem a byly podány žádosti o dotace na financování tohoto projektu.
Sportovištì bude realizováno na místì pùvodního
antukového høištì.
Dlouhodobìjším projektem v naší obci je plánovaná
výstavba a provozování domu s peèovatelskou
službou. Zámìr obce na tento projekt byl odsouhlasen na zastupitelstvu v roce 2016. V roce 2017 se
získávala data nutná pro tzv. management projektu
(prùzkum mezi obèany se zájmem o využití DPS,
statistické údaje související s demografickými daty
v Jihoèeském kraji, vèetnì prùzkumu podmínek
a situací v již provozovaných obdobných zaøízeních). Úkolem letošního roku je pøíprava projektové
dokumentace dané stavby, výbìr dodavatelù stavby
i øízení celého projektu a další kroky vedoucí k vydání stavebního povolení apod. V neposlední øadì
je naším cílem získání možných a vhodných dotaèních titulù, kterými bude daná výstavba financována.
Dùm s peèovatelskou službou by mìl na jedné
stranì zajistit dùstojné prostøedí pro stáøí našich
spoluobèanù, na stranì druhé pøedejít situaci, kdy
nám tyto projekty budou naøízeny státem. Podoba
samotného DPS by mìla být navržena v souladu s
místním rázem krajiny, bude vhodnì a dùstojnì
umístìna naproti bývalé základní škole. Je zde poèítáno s cca 25 byty pro 30 klientù. K zázemí (lékaø,
spoleèenská místnost, jídelna, peèovatelské, wellness služby apod.) bude využita budova školy jako
nedílná souèást projektu.
Pro kulturní a spoleèenské využití jak klientù, tak
místních obèanù a návštìvníkù, bude zpøístupnìna
historická budova špejcharu. Najdete zde výstavní
síò, oddací síò, nebo malou kapli. Pøedpokládaný
termín realizace se plánuje na období 2022 – 2025.
Pevnì doufáme, že snaha souèasného zastupitelstva a paní Lenky Hronkové, která je nositelkou celé
myšlenky tohoto zaøízení, bude ocenìna spokojeností budoucích klientù DPS a spokojeností spoluobèanù s vidinou toho, že o jejich rodièe a prarodièe
bude dobøe postaráno.
S pøáním pevného zdraví Jitka Pavlátová

7.dubna 2018 probìhla v Albrechticích nad Vltavou akce Zasaï si svùj strom a spoleènì vysázejme alej. Finanèní pøíspìvek ve výši 148 500 Kè poskytla Nadace ÈEZ v rámci
grantového øízení STROMY s názvem projektu „Cesta k Temelínu“.

Když se vykácela øada pøestárlých a pro øidièe i chodce již nebezpeèných topolù
kolem silnice u areálu bývalého JZD v Albrechticích nad Vltavou, vznikla otázka,
èím je nahradit. Hrušky, švestky, lípy, tøešnì i jeøáby již v blízkém okolí obce jsou
vysazeny. Proto padla volba na javory mléèe, které by navazovaly na starší výsadbu u silnice na Všeteè. Pan starosta pøišel s nápadem, aby tím, kdo si vysadí
jeden ze 33 stromù, byla jedna rodina, nejlépe s dìtmi.
Snad tím vznikne pouto dìtí k rodné obci. I když je osud zavane jinam do svìta,
pøi návratu budou jistì chtít svým dìtem ukázat, kde stojí jimi sázený strom.
O každém konkrétním stromu bude proveden zápis do kroniky obce a každá
zúèastnìná rodina bude mít vysázený strom v následné péèi po dobu udržitelnosti projektu.
Pøesto byla obava, zda tuto myšlenku vezmou obèané za svou. Chvíli trvalo,
než se seznam nabízených stromù zaplnil. Zájem nakonec pøedèil oèekávání!
A tak se ve sluneèné, jarní sobotì 7. dubna 2018 sešlo lidí nepoèítanì, urèitì
kolem sedmdesáti. Právì rodiny s dìtmi dominovaly. Jámy byly vyhloubeny
bagrem pana Jaroše, hasièi je prolili vodou, zamìstnanci obce rozvezli stromy
a kùly a tak se mohlo zaèít sázet. Dodané javory byly až 6 m velké, proto byly
zakráceny a prostøíhány. Jejich stabilita po dobu než zakoøení je podpoøena
tøemi kùly, ke kterým jsou pøipoutány. Zhruba za tøi hodiny akce skonèila.
Vlastnì kdepak, neskonèila. Jejím prodloužením bude pravidelná péèe, zalévání a ochrana pøed vandalským èinem. Odmìnou pak radost z dobøe vykonané
práce a pohled na krásné, oboustranné silnièní stromoøadí.
Realizaci projektu
podpoøila
Nadace ÈEZ.

Vzpomínka na to, že i dnes se sousedé dokáží sejít
pøi práci, která nenese okamžitý prospìch.
Text: ing. Petr Dostál, foto: V. Petružálková

Zpravodaj vydává OÚ Albrechtice nad Vltavou, je registrován u MK ÈR pod è. E 20238

TJ Albrechtice nad Vltavou zve všechny své
fanoušky na letošní Štít Albrechtic, který bude
tentokrát ve VELKÝCH ALBRECHTICÍCH
22.-24. 6. 2018. Los fotbalového turnaje nás
zaøadil do skupiny A, která se hraje ve Velkých
Albrechticích a kromì domácích budou našimi
soupeøi Lesní Albrechtice a Mìsto Albrechtice.
Odjezd autobusu s úèastníky letošního Štítu Albrechtic
pátek 22. 6. 2018 v cca 10 hod.

Vážení spoluobèané !
na podzim loòského roku jsem se setkal s názory nìkolika našich
obèanù, že v naší obci se nic nedìje, lidi nemají kam chodit
a mají málo vyžití. Tehdy jsem se snažil oponovat, myslím, že tito
obèané nemají pravdu. A dùkazem je kulturnì spoleèenský a sportovní kalendáø naší obce. Když si ho pozornì pøeèteme, tak se tam
nachází aktivity pro všechny generace, malými dìtmi poèínaje
a setkáním seniorù konèe. Nejsou tam akce pouze pasivní, ale
i aktivní a obèané si mohou dostateènì užít.

V neposlední øadì musím pøipomenout, že naše obec významnì
finanènì podporuje spolkovou a sportovní èinnost. Všem organizovaným i neformálním spolkùm a uskupením bylo na základì
jejich požadavkù pøispìno nemalým dílem z rozpoètu obce na
èinnost a uspoøádání akcí pro veøejnost. Tímto chci také všem
poøadatelùm podìkovat za jejich práci a úsilí.
Závìrem jedno mé velké pøání. Myslím, že již nastala doba, že
bychom se mohli oprostit vzájemné rivality mezi spolky a poøadateli jednotlivých akcí a mìlo by být normální navštìvovat se
mezi spolky navzájem a akce poøádat víceménì spoleènì, jednou
ti a podruhé oni. Vždy nás v obci dohromady zase tolik nežije
a pokud si navzájem nevytvoøíme pøíjemnou pohodu, tak to za
nás nikdo neudìlá. Všem dohromady pøeji mnoho kulturních
a spoleèenských zážitkù.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

O tohoto mìsíce jsme zahájili provoz døíve tak oblíbené restaurace
a bufetu Miláèek. Zatím pracujeme v omezeném režimu, protože
musíme zprovoznit všechna zaøízení a pøipravit se na plný provoz,
který zahajujeme od kvìtna tohoto roku. Naším cílem je uspokojit
potøeby a pøání obyvatel celého Albrechtického regionu v oblasti
pohostinství a službami s nimi spojenými a pøispìt k jeho rozvoji.

Pokud se týká kuchynì, vaøíme hlavnì tradièní èeská jídla, ale
nebráníme se dle zájmu zákazníkù ani kuchyním moderního
stylu a kuchyním cizím. Jídlo mùžeme dát zákazníkùm i v obalech s sebou. U nás se najíte po celý den, nabízíme i minutková
jídla a v neposlední øadì i studený a teplý bufet, jehož provoz
bude zahájen nejpozdìji od kvìtna tohoto roku. S tím souvisí
také otevírací a provozní doba celé restaurace od 8.00 do 22.00,
kterou upravujeme také od kvìtna.
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DATUM
30. dubna
30. dubna
01. kvìten
04. kvìten
12. kvìten
19. kvìten
26. kvìten
26. kvìten
15.-17. èerven
16. èerven
22.-24. èerven
30. èerven
30. èerven
07. èervenec
07. èervenec
èervenec
14. èervenec
14. èervenec
22. èervenec
28. èervenec
srpen
26.srpen
02. záøí
02. záøí
06.-10. záøí
14.-16. záøí
16. záøí
záøí
záøí
záøí - øíjen
06. øíjen
27. øíjen
øíjen
øíjen
13. øíjen
listopad
listopad
17. listopad
24. listopad
02. prosinec
02. prosinec
prosinec
prosinec
31. prosince
31. prosince
19. leden 2019

AKCE
Stavìní máje
Stavìní máje
Alegorické vozy
Floriánský den
Turnaj Petanque
Okrsková soutìž SDH
Zájezd na Moravu
Den dìtí s hasièi
Rafty
Noèní soutìž v požár. útoku
Štít Albrechtic
Vítání léta
Dìtský den, vítání prázdnin
Hasièský den
Dechovkový festival
Letní setkání obèanù
Sraz rodákù
Rybáøské závody, Vápeòák
Vodní zkoušky
Pouová taneèní zábava
Sraz rodákù
Koncert souboru Chairé
Louèení s prázdninami
Turnaj v nohejbalu
Návštìva Siselenu
Minitábor Nová Louka
Albrechtické cyklování
Podzimní výstava
Podzimní posezení obèanù
Výstava ke 100. výroèí ÈSR
Zájezd na Moravu
Drakiáda s hasièi
Drakiáda
Výlov rybníka údražského
Výlov rybníka Vápeòského
Poslední leè
Poslední leè
Poslední leè
Vánoèní dílna
Advent s hasièi
Zahájení Adventu
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Silvestr
Silvestrovský bìh na Kamýk
Rybáøský candrbál

POØADATEL
SDH Al, Ch, Ú, J
Náš Újezd z.s.
Jehnìdno
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno
SDH Údraž
ZO ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
Vltavínek z.s.
SDH Chøešovice
TJ Alb., Mysl. spolky
Vltavínek z.s.
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno
Náš Újezd z.s.
SDH Chøešovice
Rybáøští veteráni
MS Jehnìdno
Chøešovice
Náš Újezd z.s.
Rybáøští veteráni
SDH Chøešovice
SDH Jehnìdno
Obec Albrechtice
Vltavínek z.s.
Obec Albrechtice
ZO ÈZS Albrechtice
Náš Újezd z.s.
Obec Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Údraž
Rybáøští veteráni
MS Údraž
MS Albrechtice
MS Jehnìdno
ZO ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
Náš Újezd z.s.
DS Brebta
SDH Chøešovice
Náš Újezd z.s.
Pavel Kolda
Rybáøští veteráni

Kalendáø akcí bude vycházet v každém èísle zpravodaje, data budou
prùbìžnì aktualizována, podrobnosti o blížících se akcích budou uvedeny na plakátech nebo ve zpravodaji.

Dle potøeb pomùžeme s organizací spoleèenských akcí, narozeninových oslav, veèírkù, rautù, dìtských dnù a dal-ších událostí dle
pøání zákazníkù. Pevnì vìøíme, že si opìtovnì najdete cestu do
restaurace Miláèek a budete zde spokojeni. My pro to udìláme vše,
co je našich možnostech.
Za tým restaurace Romana Marešová

Jak jste již mohli zaregistrovat, v loòském roce byla zahájena
rekonstrukce drobných sakrálních památek (køížù a kaplí) v celém
správním území obce. Byly opraveny 3 kaple a 10 køížù. Letos
budeme pokraèovat. V plánu je oprava zbylých køížù (celkem 19),
socha Ježíše Krista na chøešovickém høbitovì, dokonèení oprav
pomníkù padlým v 1. sv. válce v Chøešovicích a Údraži, statické
zabezpeèení høbitovní zdi v Albrechticích a dokonèení oprav
kaplièek v Chøešovicích. Na vìtšinu oprav byly podány žádosti
o finanèní dotace.
1. Pomníky z 1. svìtové války a køíže, které pøipomínající
váleèné útrapy - schválena dotace z grantu Jihoèeského
kraje ve výši 68.000,- Kè.
2. Køíže na návsi v Albrechticích nad Vltavou
a u autobusové zastávky v Jehnìdnì - schválena dotace
z grantu Jihoèeského kraje ve výši 35.000,- Kè.

Od kvìtna 2018 bude kostel sv. Petra a Pavla pro
veøejnost uzavøen. Døíve než se uzavøou brány albrechtického kostela mìly možnost naèerpat atmosféru konce 12. století dìti ze školy v pøírodì z Prahy.
Tato exkurze byla jednou z posledních a probìhla ve
veèerních hodinách. Dìti pozornì naslouchaly nejen
výkladu o historii kostela, ale vyzkoušely si i zajímavou akustiku, kterou kostel nabízí. Další návštìvníci
si budou muset poèkat na zrekonstruované prostory
kostela, které odkryjí poklady z dob minulých.
Za infocenturm H. Krippnerová

3. Statické zabezpeèení høbitovní zdi kaplièkového høbitova
v Albrechticích nad Vltavou - schválena dotace
z havarijního fondu ministerstva kultury ve výši 350.000,- Kè.
4. Opravy zbylých køížù
a sochy Ježíše Krista na høbitovì v Chøešovicích
- byla akceptována žádost o dotaci ve výši 180.000,- Kè
z Programu obnovy venkova ministerstva zemìdìlství.
První tøi etapy budou realizovány urèitì v letošním roce a ètvrtá,
pakliže bude schválena, bude realizována z èásti v roce 2018
a v rozhodující míøe pak v roce 2019.
Na závìr chci podìkovat Hanì Jaèkové, Hanì Krippnerové, Vlastì
Petružálkové a Blance Sládkové za pøípravu a podání pøíslušných
žádostí o finanèní podporu v rámci jednotlivých grantù.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

V rámci tohoto projektu bude mimo jiné provedena oprava støechy a fasády,
budou restaurovány malby na fasádì, opraveny okna a dveøe. V interiéru
kostela budou opraveny omítky, restaurovány fresky, bude restaurována kazatelna, sochy, svícny, køížky, møíže, kování dveøí... V boèní lodi bude zøízena
zimní kaple.
Cílem je revitalizovaný kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za
úèelem zvýšení návštìvnosti památky. Realizace projektu umožní zachovat
kulturní dìdictví pro další generace. Na projekt je poskytována finanèní
podpora z EU.
Èerpáno z internetových stránek Farního úøadu v Záhoøí.

V roce 2018 slavíme 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky
Prosíme, zapátrejte ve svých rodinných archivech a pokud vlastníte
historické fotografie èi pøedmìty z této doby nebo jste slyšeli o této
dobì vyprávìt své pøedky, sdílejte s námi jejich pøíbìhy a pomozte
nám vykreslit neopakovatelnou atmosféru vzniku 1. republiky.

Pro plánovanou výstavu k tomuto výroèí se obec Albrechtice
nad Vltavou obrací s prosbou na všechny majitele historických
pøedmìtù, které se vztahují k této události, aby pøispìli jejich Obracejte se již nyní na informaèní centrum
zapùjèením a obohatili tak svými „ poklady “ svátek založení p. Hana Krippnerová, tel.: 721 941 229
republiky. Výstava je urèena pro širokou veøejnost. Ke shlédnutí O zapùjèené exponáty bude dobøe postaráno.
bude v záøí - øíjnu v obøadní síni obecního úøadu v Albrechticích. Fotografie budou naskenovány a budou Vám ihned vráceny.
Souèástí výstavy budou pøíbìhy a fotografie našich slavných rodákù, osobností,
v o j á k ù p a d l ý c h v 1 . s v. v á l c e , l e g i o n á ø ù , m u z i k a n t ù

Køíž na rozcestí v Újezdì byl od nepamìti, sloužil jako první místo na okraji osady pro
náboženské ceremonie pøi poutních procesích a smuteèních prùvodech. Pøi pohøbech
se zde prùvod zastavil a faráø provedl rozlouèení zemøelého s osadou. Poslední køíž
s církevními symboly (s Ježíšem) zhotovil místní tesaø p. Josef Vanìk z è.p. 17 v polovinì padesátých let 20. století. Byl vytesaný z kmene stromu a jeho vysvìcení provedl
faráø za úèasti obèanù osady. Køíž stál na samém rohu køižovatky, ale s postupným
rozšiøováním komunikace byl o nìkolik metrù posunut. Èasem musel být nìkolikrát
zkrácen, protože jeho èást v zemi odehnila. Koneèný zánik nastal celkovým rozpadem
až v devadesátých letech. Po nìkolika letech na žádost obèanù o nový køíž sem obec
pøisunula malý železný køížek s kamenným podstavcem. S tím ale obèané nesouhlasili
a požadovali opìt velký døevìný køíž. Nakonec obec na tento požadavek pøistoupila,
malý køížek odstranila a postavila souèasný døevìný køíž, který však již není opatøen
církevními symboly a není ani vysvìcen.
Tento text je pøevzatý z chystané publikace Újezd - krátká procházka historií osady.
Autorem je újezdský rodák ing. Josef Procházka, kterého k sepsání publikace pøimìla
skuteènost, že øada informací o životì v osadì se ztrácí s odchodem pamìtníkù.
Na základì doložených informací, pøevyprávìných povìstí, poznatkù vlastních a také
pamìtníkù zmapoval základní etapy historie osady Újezd.
Dobrou zprávou je, že pan Procházka ještì pøed vydáním publikace mùže historii køíže
na rozcestí v Újezdì doplnit. Køíž vyrobený v 90. letech byl už ve špatném stavu, proto
místní truhláøi p. Petr Veverka a p. David Hanžlík zhotovili nový døevìný køíž. Tento køíž
nainstalovali dne 29. bøezna 2018 na “Zelený ètvrtek” pøed Velikonocemi, kdy si køesané
pøipomínají Poslední veèeøi Ježíše Krista. Starý køíž byl ztrouchnivìlý a podle pana
Veverky se pøi sundávání doslova rozpadl. Nový køíž je vyroben podle køíže pøedešlého.
Jeho rozmìry i vzhled jsou zachovány, tyèí se do výšky 3 metrù a jeho šíøka je 1,8 metru.
Text: V. Petružálková, foto: V. Dìrda
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V polovinì mìsíce bøezna navštívili žáci místní ZŠ a dìti z MŠ spoleènì
s vyuèujícími albrechtickou knihovnu v rámci ètenáøské gramotnosti.
Všichni zájemci o èetbu se seznámili nejen s chodem knihovny, ale i jejím
vybavením a knižním fondem. Pro mnohé to byla jejich první návštìva
v nových prostorách obecní knihovny.
První místnost je urèena pøevážnì dìtem a mládeži, slouží jako hrací
koutek èi dìtský pokojík. Každý, dle vìku, se mùže posadit na sedací vak
ve tvaru žraloka a pohodlnì se za-èíst do knihy. Další èinností vedle výbìru knih je možnost si zahrát spole-èenskou hru - Èlovìèe, nezlob se
anebo si stavìt puzzle, skládat domino, kreslit obrázky èi vymalovat si
omalovánky.
Druhou místnost využívají dospìlí ètenáøi. Vybírají buï z knižního fondu
albrechtické knihovny nebo z výmìnného souboru písecké knihovny, jenž
se mìní nejménì 4 krát roènì. Vìtšina knih, mimo darù, prošla v loòském
roce digitalizací a jsou zaneseny v poèítaèi.
Žáci se pøímo seznámili s postupem, jak se knihy pùjèují pomocí èteèky
knih, dozvìdìli se, co je katalogizaèní lístek a mnohé další. Každý má
možnost najít si titul dle svého zájmu - buï populárnì - vìdeckou literaturu, dobrodružnou, pohádky, øíkanky, encyklopedie èi beletrii pro malé
i vìtší. Kromì knih je možnost vypùjèit si èasopisy, nejvìtší zájem je
o cestopisy ze svìta a domova. Povídali jsme si o tom, jak se ke knížkám
máme chovat a co se mùžeme z knih dozvìdìt. Školáci odpovídali na
otázky, které se týkaly vystavených knih.
Mladší kamarádi ze školky mìli besedu vedenou spíše hravou formou.
Nad jednotlivými dìtskými knihami jsme si ukazovali nejen pohádkové
postavy, ale zároveò jsme si i zarecitovali øíkanky a básnièky, zazpívali
písnièky a hráli hry. Jako tradiènì každý rok na rozlouèenou dostali
všichni na památku starší vydání èasopisu ABC.

Otevírací doba obecní knihovny
každé úterý
17:30 - 19:30
V úterý 3. dubna se otevøely dveøe obecní knihovny nejen všem ètenáøùm,
ale tentokrát se zde konala zajímavá akce v rámci ètenáøské gramotnosti
propojená s místní ZŠ. Dostavilo se asi 20 zvídavých žákù v doprovodu
paní øeditelky, uèitelky a vychovatelky. A co se zde vlastnì konalo?
Jeho pøezdívka
byla Jestøáb

Sprostá slova nepoužívali a když, tak oslovení
Ty plantážníku!

Hlavním tématem bylo odhalit dìtem známého autora, spisovatele dobrodružné literatury pro dìti a mládež a hlavnì skautského vùdce tìlem i duší.
Ano, opravdu jsme se seznámili s Jaroslavem Foglarem a jeho tvorbou.
Citát, který jej provázel celý život, znìl: „Pøátelství - to nejcennìjší, co
èlovìk mùže získat.“ Zjistili jsme spoleènì, že jeho pøezdívka byla Jestøáb
a skautský oddíl vedl pøes 60 let. Detektivním úkolem bylo zjistit, kolik knih
Jaroslava Foglara, mùžeme najít v policích obecní knihovny. Správný poèet
byl: 10 kusù. Nejstarším titulem z r. 1969 byla kniha Dobrodružství v zemi
nikoho. Postupnì jsme si knihy pøedstavili. Nikdo už nebude tápat, když se
øekne pojem - Rychlé šípy a málokdo se splete, aby nepoznal partu správných klukù. Mezi kladné hrdiny patøili: Mirek Dušín, Èervenáèek, Jarka
Metelka, Rychlonožka a Jindra Hojer. Spojovalo je nejen pouto pøátelství,
ale i boj proti nespravedlnosti a nepøátelství.
Další èástí bylo vyluštit dvì tajenky. Pracovalo se ve skupinách, takže vše
šlo snadnìji. Øešením bylo jméno a pøíjmení našeho spisovatele, který je
stále ètivý i v dobì mobilních telefonù a internetu. Poté se zástupci jednotlivých skupin usadili do køesla pro hosta – a pøedèítaly se ukázky z Foglarových knih dle vlastního výbìru. Na závìr si každý vyrobil z barevného
papíru originální záložku do knihy.
Snad alespoò nìkteøí žáci si najdou cestu ke knize.
Vždy kniha byla a stále je pøítel èlovìka pro chvíle klidu a pohody.
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Texty: Dana Ryšlavá - knihovnice obecní knihovny
Foto: Vlasta Petružálková, Vladimír Dìrda

23. února jsme mìli ve škole tradièní KARNEVAL - živá hudba, tanec,
veselé soutìže. Vše jsme zvládli a dobøe se pobavili. Dìkujeme maminkám
za pìkné masky! 13. bøezna k nám do tìlocvièny pøivezl pan Vondruška
nìkolik dravcù a sovièek. 16. bøezna nás paní knihovnice Dana Ryšlavá
provedla obecní knihovnou v Albrechticích nad Vltavou.
19. bøezna se školáci vypravili na ENVIRONMENTÁLNÍ POBYT do Stožce
- v pøekrásném údolí Národního parku Šumava u øeky Studené Vltavy. Dìti
se uèily o zvíøatech a pøírodì šumavských lesù.
Zážitky z pobytu popsali žáci 4. a 5. roèníku takto:

„Ve ètvrtek jsme jeli moderním vlakem do Nového Údolí a také jsme vidìli
nejkratší železnici, která mìøí 105 m a trvá 24 vteøin, z Nového Údolí do
Nìmecka. Vidìli jsme hranice, které se používali za 2. svìtové války. Také
jsme vidìli polomy, stopy i zvìø.“ David Kaifer
„Jednoho dne jsme stopovali rysa ostrovida. Rysa jsme nevystopovali, ale
našli jsme pobytové znamení jelena, na stromech byla odøená kùra.“
Radim Volfík
„Dozvìdìli jsme se hodnì a hodnì zajímavostí, tøeba jak se zpracovává vlna.
Také jsme plstili plstící jehlou. Každý si alespoò jednu vìc z vlny vyrobil.“
Ondøej Hronek
„Ve støedu po výuce a po obìdì jsme šli do informaèního centra. Tam jsme
si prohlédli losy a vlky.“ Ondøej Volfík
„Dozvìdìl jsem se tam spoustu nových vìcí o Šumavì a o zvíøatech.“
David Kyrian
Dostatek èasu jsme mìli i na zábavu a pobyt na èerstvém vzduchu. Jednoho
veèera probìhla známá soutìž Superstar. Dìti byly velmi šikovné, i lektoøi
chválili jejich znalosti a zápal pro vìc. Dobrá zpráva pro rodièe se týká financí.
Díky dotaci z Jihoèeského kraje na ubytování a dopravu, se s náklady vejdeme do výše zaplacené zálohy.
VELIKONOÈNÍ TVOØENÍ
27. bøezna jsme pozvali rodièe, babièky a pøíznivce školy na „Velikonoèní
tvoøení“. Pod vedením p. Vlasaté a p. Dostála vznikly velikonoèní pomlázky,
netradiènì zdobená vajíèka, jarní svícny, zajíèek, kuøátko... Za pøíjemnì strávený veèer dìkujeme paní vychovatelce Milotové, která tuto akci pomohla
zorganizovat. Tìšíme se na další neformální setkávání.
NOC S ANDERSENEM 2018
Letos jsme se nemohli zúèastnit celostátního termínu Noci s Andersenem
23. bøezna - byli jsme na škole v pøírodì. Uspoøádali jsme si Noc s Andersenem v úterý 3. dubna. Prùvodcem veèera ve škole nám byli hrdinové
Josefa Èapka - pejsek a koèièka. Luštili jsme køížovky, hádanky a spoleènì
si èetli pohádku „Jak pekli dort“. V obecní knihovnì nás mile pøivítala paní
Ryšlavá a mìla pro nás pøipravené putování s partou pìti klukù v knihách
Jaroslava Foglara, kvízy, soutìže a opìt došlo na ètení. Návrat do školy znamenal jediné. Pøipravit si veèeøi. Nad vlastnoruènì vyrobenými chlebíèky se
sbíhaly sliny. Ale nejvíc se všichni tìšili na veèerní stezku odvahy. Vedla setmìlou školou za svitu svíèek. Nìkterým hrdinùm to nestaèilo a dokázali jít
nocí bez baterek kolem kostela. Zbývalo jen se umýt a uložit se do spacákù.
Na dobrou noc nám paní uèitelky èetly pohádky a zazpívaly písnièky. K snídani nás èekaly upeèené buchtièky od našich maminek - dìkujeme! Na zakonèení Noci s Andersenem byli odmìnìni všichni ètenáøi malými dáreèky.
Od 26. dubna zaèíná POVINNÁ VÝUKA PLAVÁNÍ v Písku. Kurz se skládá
z 10 lekcí po dvou vyuèovacích hodinách. Doprava bude opìt zdarma. Díky
dotaci z MŠMT a Obci Albrechtice nad Vltavou.

MATEØSKÁ ŠKOLA
9. a 10. dubna se konal zápis do Mateøské školy. Máme pøipravenou kapacitu mateøské školy - 44 dìtí. Mateøská škola je nadstandardnì vybavena.
Hygienické zázemí je po rekonstrukci. Jsou pøipravena 2 oddìlení mateøské
školy. Naším cílem je pracovat s dìtmi v programu Zaèít spolu. Vedeme
dìti k samostatnosti, odpovìdnosti za své chování a jednání, umìní sebehodnocení, zapojení rodièù do dìní v mateøské škole.
Budeme rádi, pøijdete-li se podívat. Ráda Vás uvítá a podrobnosti podá
øeditelka školy. Delší schùzku si mùžete domluvit na tel. 721914 418.

„MOBIL, PC HRA, FACEBOOK, TWITTER …”
Víte, co dìlají Vaše dìti ve svém volném èase? Znáte jejich pøístupy
k tìmto médiím a máte pøehled o tom, co Vaše dítì sleduje, hraje?
Ví Vaše dìti, jak s tìmito médii bezpeènì zacházet?
Naše škola se zaøadila do dlouhodobého programu Prevence kriminality
v Jihoèeském kraji. Od dubna do listopadu 2018 budou probíhat na naší
škole semináøe na toto téma pro rodièe, žáky i uèitele. O termínech budete
vèas informováni. Vìøíme, že tyto semináøe pomohou lépe se orientovat
ve virtuálním svìtì.

Text: Mgr. Vìra Tichá, øeditelka školy
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V sobotu 24. bøezna 2018 od 14.00 se v prostorách tìlocvièny ZŠ
v Albrechticích n / Vlt. uskuteènila již tradièní Velikonoèní dílna pro
dìti i dospìlé, kterou pøipravil místní zahrádkáøský spolek. V èase
pøíchodu jara patøí dílna mezi zavedené a oblíbené aktivity, které
kromì samotného tvoøení nabízejí také prostor pro naprosto pøirozené a spontánní setkávání všech generací.
Letos si dìti, rodièe a prarodièe vyzkoušeli svou šikovnost pøi výrobì perníèkù, zajícù, dekorací na velikonoèní stùl èi proplétání vìncù
z vrby, zkusili si techniku barvení kraslic a tvoøení velikonoèních
ozdob. Z velkého množství dekorací si vybral skuteènì každý.

Pro zdatnìjší byla pøipravena ukázka pletení pomlázky z vrbových
proutkù a mohli si pletení pomlázky i sami vyzkoušet. Všichni pilnì
pracovali a celé odpoledne to ve školní tìlocviènì vypadalo jako
v mraveništi. Nejkrásnìjší na celé akci však byla pohoda, kterou si
všichni užívali. Alespoò na chvíli mohli zapomenout na každodenní
shon a starosti. Domù si kromì krásných vlastnoruènì vyrobených
ozdob odnášeli také dobrou náladu.
Úèast na akci byla velmi dobrá. Podìkování patøí všem, kteøí projevili o Velikonoèní dílnu zájem, a již svou pomocí pøi pøípravì a prùbìhu, tak úèastí. Velký dík patøí základní škole za poskytnutí prostor.

Zahrádkáøi Albrechtice nad Vltavou

BYLINKOVÁ ZAHRADA
Lu Tire & Chmelar
OBÌD VE VALTICÍCH (není v cenì zájezdu)

AKADEMICKÁ ZAHRADA
Zahradnické fakulty MENDELU
- potìšìní pro všechny

VINNÝ SKLÍPEK
V CENÌ JE ZAHRNUTA:
Autobusová doprava
Vstupné s komentovanými prohlídkami
Posezení ve sklípku s pohoštìním
vèetnì degustace vína
ODJEZD 26.5. v 6:00 z návsi v Albrechticích
Pøedpokládaný pøíjezd 23:00.
Záloha 600 Kè, pøed odjezdem doplatek cca 300 Kè.
Bližší informace a pøihlášení:
p. Hana Krippnerová, tel.: 721 941 229 ÈLENOVÉ ZO ÈZS
MAJÍ SLEVU

Zahrádka pro všechny generace
Do výtvarné akce, kterou už po 25. vyhlásil Èeský zahrádkáøský
svaz, se zapojily také dìti z MŠ a ZŠ Albrechtic. Letošním tématem byla "Zahrádka pro všechny generace“. Dìti si daly záležet
a kresby se jim moc povedly! Za zastoupení v této soutìži dìti
dostaly od zahrádkáøù èokoládovou odmìnu a podìkování patøí
také uèitelskému sboru, který ochotnì spolupracoval.
Poèet úèastníkù této soutìže každoroènì stoupá. O úrovni prací
se mohou všichni pøesvìdèit na výstavách ÈZS nebo v zahrádkáøském muzeu v Hradci Králové.
Za zahrádkáøe H. Krippnerová

Zahrádkáøi v Albrechticích nad Vltavou
za podpory Obecního úøadu v Albrechticích n. Vlt.
v y h l a š u j í

od 1. kvìtna do 30. srpna 2018
3. roèník soutìže
o nejkrásnìjší kvìtinový truhlík
o nejkrásnìjší pøedzahrádku nebo zahrádku
A teï už to záleží jenom na vás! Osázejte podle svých pøedstav
a fantazie záhony pøed svými domy, truhlíky v oknech, na balkonech
èi terasách kvìtinami a až budou nejkrásnìjší, staèí jen nafotit (nebo
si nechat nafotit).
Foto musí obsahovat na zadní stranì:
datum poøízení snímku, jméno, pøíjmení, adresu a tel. èíslo.
Pøijímání fotografií do soutìže bude ukonèeno 30. srpna 2018.
Zvolená komise ocení 3 nejkrásnìjší a nejoriginálnìjší výtvory.

Na podzim plánují zahrádkáøi uspoøádat opìt výstavu
plodù, ovoce, zeleniny a kvìtin. Její souèástí bude
také vyhodnocení Kvìtinové soutìže, pøedání cen
vítìzùm a výstava všech vašich fotografií.
Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František, Krippnerová Hana
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V sobotu 3. bøezna se ve staronovém sále bývalé chøešovické školy
konal Maškarní bál, který poøádali místní hasièi. Od 15. hodiny odpolední byl bál urèen pøedevším pro dìti. Jako obvykle byly pro nì
nachystané hry a soutìže, pøi kterých si vyzkoušely své dovednosti.
Nìkterým dìtem sice trochu bránil jejich kostým v úspìchu, ale vìtšina z nich se tím nenechala odradit. Také byla na programu soutìž
o nejlepší dìtskou masku. Jenomže se sešlo tolik nádherných masek,
že nemohla vyhrát pouze jedna. Proto tentokrát byly za vítìze prohlášené úplnì všechny dìti a nikomu to ani nevadilo.
Po 20. hodinì veèerní se pomalu dìtské osazenstvo vymìnilo za
dospìlé. Ani dospìlí nic nenechali náhodì a na svých pøevlecích si
dali záležet. Dokonce pivo toèil øezník Krkovièka a ještì mu s tím
pomáhal chlupatý pekelník. Letos pøišlo opravdu mnoho zajímavých
i vtipných masek, které pobavily všechny hosty. Po celou dobu bálu
se o hudební doprovod starala kapela Johny Band a okolo 11. hodiny veèerní se losovala bohatá tombola. Všichni se bájeènì bavili a ti
zdatnìjší vytrvali až do èasných ranních hodin.
Text a foto: R.L.

Ani dospìlí nenechali
nic náhodì
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V soutìži o nejlepší masku
zvítìzily všechny dìti

Všichni milovníci pøírody mi dají zapravdu, že v zimì má
krajina své kouzlo a spoustu lidí to svádí k procházkám do
pøírody. Také ráda brouzdám krajinou kolem Chøešovic.
V zimì chodívám èasto k øece Vltavì a po jejím okolí.
Bývá tam v zimì klid. Nepotkáte rybáøe, chataøe, chalupáøe,
žádného turistu, jen málokdy narazíte na nìjakého starousedlíka. Bohužel právì v zimním období, pokud vše nezakryje sníh, potkáte hlavnì to, co my lidé dovedeme. Všude
kolem øeky jsou poházené plastové lahve, obaly od rùzných
pokrmù, plechovky od piv, sklenìné lahve, spoustu støepù,
plastové hraèky, apod. V dnešní dobì, kdy je již bìžné tøídit
odpad, je toto lhostejné chování lidí zcela nepochopitelné.
Další pøíklad s prominutím lidské blbosti.
U sv. Jana Køtitele se pøed pár lety zrušila skládka pod høbitovem, upravilo se celé okolí a ještì se pro jistotu nechalo
postavit oplocení kolem celého srázu, aby tam už nikdo nedìlal nepoøádek. Jenomže se našli i tací, kteøí svùj odpad
klidnì naházeli pod silnici tìsnì pøed zaèátkem onoho oplocení a vùbec jim to nebylo hloupé.
Ještì je tu jeden problém s hromadícím se odpadem rostlinného pùvodu na okrajích lesù èi polí. Chcete-li vejít do lesa,
musíte se na nìkterých místech pøebrodit pøes hromady vìtví,
trávy, listí apod. Tento problém se týká pøedevším chatových
oblastí. Bylo by tøeba najít lepší zpùsob, jak se zbavit odpadù
ze zahrádek, navíc v každé vsi jsou kontejnery právì na biologický odpad. Nechci a ani nebudu nikomu sahat do svìdomí, i když by se nabízela tøeba otázka, kdo nejvíce ze všech
návštìvníkù takto zneèišuje okolní krajinu. Zamyšlení je už
na každém z nás, ale prosím snažme se v pøírodì chovat
ukáznìnìji a vážit si té nádherné krajiny, která je na Chøešovicku již od nepamìti. Na fotografiích je okolí chøešovické
zátoky a sv. Jana Køtitele. Podotýkám, že je to jen pár vìcí,
lze tam narazit na mnoho dalších ,,pokladù".
Text a foto R.L.

V sobotu 7.4. se místní hasièi zapojili do celostátní akce ,,Ukliïme Èesko"
a postarali se o úklid okolí Chøešovic. Pravdou však je, že o této celostátní
akci se dozvìdìli až po úklidu. Takže je dobré vìdìt, že neèekají až na
nìjaký popud od kohokoli, ale napadne je to samotné.
Úklid probìhl v okolí kostela sv. Jana Køtitele, Kozínského potoka a celé
zátoky až k hlavnímu toku Vltavy. Odpadu se nasbíralo tolik, že se zúèastnìní nestaèili divit ?! To, co si lidé dovolí odhodit èi úmyslnì zanechat
v pøírodì, nad tím zùstává rozum stát ?! Všechno je to pouze o prioritách
a o výchovì. Snad se jako lidstvo už dostáváme do fáze, že si lidé uvìdomují jak je dùležité zachovávat pøírodu èistou a co nejménì porušenou.
Bohužel to vypadá, že takových lidí je stále málo i v Chøešovicích. Do této
akce se mohl zapojit každý komu to zdraví a vìk dovolil, ale úèast byla
opravdu malá. O to víc si zaslouží dík ti, co svoje starosti a práci odložili
na jindy a udìlali spoleènì nìco užiteèného pro nás všechny, kteøí máme
jakýkoliv vztah k Chøešovicím nebo jejímu okolí.
Pøedbìžnì je už naplánovaná další úklidová brigáda. Budeme vìrit, že se
øady dobrovolníkù rozšíøí a pøíštì nás milovníkù pøírody bude víc!
Text a foto: R.L.
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Mòouk se taky nedá
Bohužel, aè nerad, musím reagovat na èlánky pana Petra Siduma
a pana Jiøího Zacha, vyšlé v únorovém zpravodaji.
Naprosto upøímnì si vážím práce místních hasièù. Vše co dìlají
ve svém volném èase pro obèany naší vsi. Krom jejich hlavního
poslání, chránit naše majetky, životy a zdraví pøi nešastných
událostech, mají ještì ochotu poøádat spoleèenské akce, pøevážnì
pro dìti. Sám za sebe si toho cením a pøeji jim, a tak pokraèují dál.
Trochu jiný názor mám na pana velitele Siduma. Pøijde mi trochu
líto, když mne tento pouèuje veøejnì o adventu a v jaké zemi žiji.
O církevních svátcích, tradicích a zvycích jsem pøesvìdèen, že
toho vím víc než on. A o zemi, kde žiji, vím své a o svobodì také.
Panu Zachovi bych chtìl vzkázat, že když o nìèem hovoøíme
obyèejní divadelníci, vìtšinou není u toho. Vìci, které ve svém
èlánku popisuje, si máme vyøešit mezi sebou, na divadelní pùdì
a ne tím zatìžovat obèany.

Ale aspoò si udìlají obrázek, jak to tam asi chodí. Pan Zach se
mnou nìkolikrát byl a ani se nezmínil, že by mìl nìjaký problém,
zeptal se, jak se vìci mají a mohli jsme si to vyjasnit. Ve zpravodaji
pak ze mì dìlá opravdu pitomce.
Je zøejmé, že s takovýmto pokryteckým èlovìkem nemohu být
v divadelním spolku. Proto jsem tento opustil.
Døíve bych pro divadlo dýchal, bohužel však lidé a èasy se mìní.
Omezím tím psaní do zpravodaje na minimum, abych náhodou
nìkomu nešlápl na kuøí oko. Zbyde aspoò víc stránek pro pana
velitele, aby se dál mohl bušit do prsou, jak je nejlepší.
Pøeji hasièùm, žádné ohnì, hodnì radosti z poøádání akcí pro dìti
a zdraví. Divadlu pøeji, a jim to hraje a klape. Rádi se pøijdeme
s vnouèkem podívat.
Všem, co ,,pisálkovy" èlánky mìli rádi, díky za podporu.
Za sebe Petr Schánilec

Kniha Historie Chøešovic
Dobrý den!
Milé dámy redaktorky,
dovoluji si Vás co nejzdvoøileji poprosit o následující:
Moje manželka resp. prarodièe manželky - pocházejí z obce Chøešovice - rod Veselých v èp. 1 v Chøešovicích. Víme, že existuje
publikace od rodáka, p. Ladislava Klímy - Historie Chøešovic a rádi
bychom tuto publikaci získali. Bohužel, p. autor zemøel, a ve všech
dostupných knihkupectvích, knihovnách atd. tato není k dosažení.
Proto bychom Vás zdoøile poprosili - pokud by tato kniha, nìkomu

z Vašeho okolí, ležela bez užitku v knihovnì... a mohl by nám tuto
publikaci zaslat na dobírku... byli bychom velmi rádi. Omlouváme
se, že Vás obtìžujeme, ale tato publikace je pro nás velmi cenná
a pro nìkoho jest zbytná... Velice Vám dìkujeme za ochotu.
S pozdravem, Zdena Jedlièková roz. Veselá
a Václav Jedlièka, redaktor v. v.
Adresa: Václav a Zdena Jedlièkovi
Suchdol K Horomìøicùm 25/1111, 165 00 Praha 6

Vlakem za týnskou poutí 2018

120. výroèí
založení
Sboru
dobrovolných
hasièù
Údraž

V sobotu 16. èervna 2018 budou Èeské dráhy ve spolupráci se
spolkem Vltavotýnská lokálka poøádat již ètvrtý roèník úspìšné
nostalgické jízdy z Protivína pøes Èíèenice a Temelín do Týna
nad Vltavou a zpìt. Tento rok slaví tra 192 z Èíèenic do Týna nad
Vltavou již 120 své existence. První jízda se uskuteèní v sobotu
16. èervna 2018 a bìhem této jízdy poèítáme s nasazením kapacitního motorového vozu 842 se dvìma pøípojnými vozy (celková
kapacita 224 míst k sezení + prostor na kola a koèárky). Tento vùz
je pro tra zcela výjimeèný a na trati podle našich informací ještì
nikdy nejel. Jízda se bude konat v den poøádání tradièní vltavotýnské pouti a jejím cílem je pøipomenout provoz vlakù v malebné
vltavotýnské krajinì a zároveò nabídnout rodinný výlet plný zábavy
a her na pou v Týnì nad Vltavou. V Èíèenicích budou pøípoje z/do
Èeských Budìjovic, Vodòan, Protivína èi Písku. První jízda vlaku
bude zaèínat v Èeských Budìjovicích a poslední jízda vlaku tam
bude konèit. Akce je urèena nejen pro zájemce o železnici, ale pøedevším pro rodiny s dìtmi, jež s námi mohou strávit pohodový
a zábavný den. Právì rodiny s dìtmi tvoøily v minulých roènících
nejèetnìjší a nejspokojenìjší èást cestujících. Akce se koná za
každého poèasí, za pøepravu a její bezpeènost ruèí Èeské dráhy.
Sledujte nás na: www.vltavotynskalokalka.cz nebo na facebooku.
Text a foto: Lukáš Ryšlavý
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Karneval s Brebtou
V nedìli 25.3. náš divadelní spolek uspoøádal nejen pro naše
malé diváky v restauraci Miláèek od 14 hodin maškarní veselici.
Pro dìti i jejich dospìlý doprovod byl pøipraven pestrý program
se soutìžemi o sladkosti. Bojovalo se opravdu urputnì, napøíklad:
podlézání tyèe, tancování s balónky, stopování, sochy a jiné
disciplíny, na které si už díky mému pokroèilému vìku nemohu
vzpomenout. Masek se sešlo opravdu dost. Pro zajímavost:
soutìžil pirát, maková panenka, batman, mnoho králù a princezen, roztomilý dráèek a jiné pohádkové bytosti.
Herci nezùstali pozadu a využili divadelní kostymérnu.
Dìtem hrála diskotéka namíchaná z pohádkových písnièek i nejnovìjších hitù.
Plánovaný konec se ponìkud protáhl, a to proto, že se k tanci
pøipojili i dospìlí, kteøí se dožadovali další hudební produkce.
Rádi bychom se omluvili za posunutý termín karnevalu z dùvodu
nenadálé zmìny nájemcù restaurace Miláèek a zároveò bych rád
podìkoval nové paní hospodské za vstøícnost, pøíjemnou obsluhu
a úklid. Na závìr programu jsme si totiž s chutí vystøelili ètyøi
docela velké tuby s konfetami.
Rádi bychom Vás ještì pozvali na již (to to letí) 10. roèník VÍTÁNÍ
LÉTA poøádané spolkem Albrechtický Vltavínek dne 30.6.2018,
kde uvedeme premiéru nové hudební hry LÁSKY DÌDY HLÁSKY.
Za Albrechtického Brebtu Jirka Zach

sobota
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Souèástí programu bude premiéra nové hudební hry

L
kterou uvede divadelní spolek Albrechtický BREBTA

Podrobný program bude uveden na plakátech

Turnaj ve èlovìèe, nezlob se!
v Jehnìdnì
Rok se s rokem sešel a my jsme 10. bøezna 2018 ve 13 hodin opìt sešli, abychom
zmìrili síly v turnaji spoleèenské hry " Èlovìce, nezlob se!" Letos to byl již 9. roèník.
Jsme velice rádi, že tato hra má stále velikou oblibu a to dokazuje i úèast 24 hráèu.
Sešli se hráèi rùzného vìku a o zábavu nebyla nouze. Boje byli nelítostné a nìkdy
i zdlouhavé, ale zdárnì jsme se probili do finále. Byl to boj Jehnìdna proti Klukám.
Na 4. místì se umístil Vítek Šefránek z Kluk. 3. místem se mohl pyšnit nejmladší
hráè letošního roèníku a tím byl Vojta Jaèka (4 roky) z Jehnìdna. Jemu patøí mùj
veliký obdiv, že vydržel od zaèátku až do konce (19 hod.). Pro 2. místo si dobìhla
Karolína Øíhová z Kluk a 1. místo získala Petra Kozáková z Jehnìdna. Finalisté si
odnesli hezké ceny s medailemi, pohárkem a diplomem. Za 1. místo nesmìl chybìt
dort v podobì herního plánu Èlovìce, nezlob se. Doufáme, že v dalším roèníku se
sejde stejnì hojná úèast, abychom si opìt hezky zasoutìžili.
Katka Kozáková
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Zatím vedeme
Jaro už nám na okresních trávnících odstartovalo a zatím
to vypadá, že se zimní pøíprava neminula úèinkem. Neplatí to
sice u všech hráèù, protože nìkterým se míè bìhem zimy
zmìnil z kamaráda na nepøítele. Nicménì výsledkovì to není
špatné a posun na prùbìžné první místo v tabulce to jenom
potvrzuje. První jarní zápas na „nudli“, které øíkají v Oslovì høištì, jsme
ubojovali dokonce s èistým kontem a odvezli první tøi body za výhru 0:2.
Doma jsme jaro odstartovali s poslední Krèí a po suverénní první pùli to
pro hosty vypadalo na výprask jako na podzim. V druhé pùli se ovšem naše
hra a jistota nìkam ztratila a hosté z penalty snížili na 3:1. Když pak zanedlouho brankáø Sewald uvidìl za hru rukou mimo vápno èervenou kartu,
trochu nám zatrnulo. Naštìstí k vylouèení nedošlo, protože útoèící hráè,
který Sewaldovi ruku nastøelil, byl v ofsajdové pozici, což ihned signalizoval
delegovaný asistent rozhodèího a hlavní sudí tak své rozhodnutí zmìnil.
V závìru jsme pøidali pouze jednu trefu, aè vyložených šancí jsme mìli
ještì mnoho, a výsledek 4:1 je uspokojivý.
Další zápas jsme odehráli v nedìli 8.4 v Borovanech a tentokrát už nás
hromada nevyužitých šancí stála bod a málem všechny tøi, protože domácí
v závìru za stavu 2:2 nepromìnili za faul naøízenou penaltu. Zápas tak
skonèil remízou a šlo se do penalt, ve kterých se domácím opìt nedaøilo
a tak jsme si odvezli alespoò dva body.
Béèko odstartovalo tentýž den i èas jaro v Sepekovì. Pro nìkteré to bylo
po zimì první setkání s míèem a také to tak vypadalo. V první pùli bylo více
šancí na kopaèkách Albrechtic, nicménì do kabin se šlo za stavu 1:1.
Po zmìnì stran docházely síly a skórovat už se podaøilo pouze domácím.
V dalším kole nejprve Béèko pøivítalo v sobotu 14. 4. ve „Vltava Arénì“
Mirotice a v nedìli 15. 4. jelo Áèko do Záhoøí.

Dovolujeme si Vás pozvat do Vltava arény v sobotu 5.5. od 17:00
na utkání Albrechtice “A” - FK Protivín “B”.

O putovní pohár starosty obce

Za TJ Albrechtice n. Vlt.: Dušan Hronek

Chanbara v Albrechticích
V sobotu 31.3.2018 protivínské Taekwondo poøádalo zápas
v Chanbaøe o putovní pohár starosty obce Albrechtice nad
Vltavou. Turnaje se zúèastnilo 21 dìtí z Albrechtic nad Vltavou,
Protivína a Prahy. Chanbara je japonské bojové umìní s meèi.
Dìti zde zkoušely své bojové dovednosti a zároveò budou
reprezentovat Èeskou republiku na mezinárodních závodech
21.4.2018 v Trenèínì a 19.5.2018 v Praze na CZECH CHANBARA OPEN. Dìti do svých bojù daly maximum. Vyzkoušely si
rùzné kategorie: KODACHI (krátký meè), TATEKODACHI (štít,
krátký meè), KODACHI + KODACHI (krátký meè + krátký meè).
Turnaje ze zúèastnily i dìti z mateøské školy v Albrechticích nad
Vltavou a též pøedvedly své dovednosti.

Umístìní

Zvláštní ocenìní za fair play (uznání bodù)
obdržel Tomáš Schwemm.
Vítìzové jednotlivých kategorií se utkali o pohár grandmaister.
Této kategorie se zúèastnili Ondøej Volfík, David Volfík a Martina
Babáková. Tuto kategorii vyhrál Ondøej Volfík a získal putovní
pohár starosty obce Albrechtice nad Vltavou.
DÌTI DO 6 LET:
KODACHI - krátký meè
1. místo Ondøej Hudák
2. místo Vašík Krippner
3. místo Ondøej Kothánek
TATEKODACHI - krátký meè, štít
1. místo Kubík Studený
2. místo Ondøej Kotánek
3. místo Vašík Krippner
ŽÁKYNÌ:
KODACHI
1. místo Martina Babáková
2. místo Nikola Zobalová
2. místo Eliška Schánìlcová
3. místo Kristýna Hapujdová
TATEKODACHI
1. místo Martina Babáková
2. místo Eliška Schánìlcová
3. místo Nikola Zobalová

KODACHI + KODACHI
1. místo Martina Babáková
2. místo Eliška Schánìlcová
3. místo Nella Kalíšková

Dìkuji panu starostovi ing. Miroslavu Ušatému za podporu
turnaje, dále dìkuji rodinì Krippnerù a Kalíškù za pomoc a organizaci turnaje a ostatním rodièùm, kteøí se podíleli na pøípravì
a organizaci turnaje.
Milan Zobal - Pitbull

CHLAPCI NAD 6 LET:
KODACHI + KODACHI
1. místo Ondøej Volfík
2. místo Josef Jandl
3. místo David Kaifer
TATEKODACHI
1. místo David Kaifer
2. místo Matìj Schánìlec
3. místo Ondøej Volfík
KODACHI
1. místo Ondøej Volfík
2. místo Radim Volfík
3. místo David Kaifer
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Pizinger Milan, Albrechtice n. Vlt.
Vorlíèková Jaroslava, Hladná
Jarošová Marie, Albrechtice n. Vlt.
Koláø Pavel, Albrechtice n. Vlt.
Stropnická Helena, Chøešovice
Dostálová Anna, Albrechtice n. Vlt.
Kozák Josef, Jehnìdno
Holcová Marie, Újezd
Peterková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.
Mašek Vlastimil, Albrechtice n. Vlt.
Housková Hana, Chøešovice
Lidinský Miloslav, Albrechtice n. Vlt.
Kaucká Magdaléna, Albrechtice n. Vlt.
Žák Josef, Chøešovice
Záleský Milan, Jehnìdno
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Trubková Jana, Chøešovice
Maøík Vlastimil, Albrechtice n. Vlt.
Riepl Wilibald, Albrechtice n. Vlt.
Váòová Jaroslava, Albrechtice n. Vlt.
Jirochová Marie, Jehnìdno
Mareš Luboš, Chøešovice
Kuboušek Václav, Jehnìdno

Nejkrásnìjší ze všech dárkù,
vkládá život do koèárkù.
V jednom z nich teï sladce dýchá
Vaše štìstí, Vaše pýcha.
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Škodová Vìra, Albrechtice n. Vlt.
Dìdiè Stanislav, Hladná
Korecký Jan, Albrechtice n. Vlt.
Pintová Zdeòka, Újezd
Kostohryz Ladislav, Albrechtice n. Vlt.
Lejèar Vladimír, Údraž
Lubìnová Jana, Albrechtice n. Vlt.

Marek Alexandr Soukup, Albrechtice n. Vlt.
Rodièe: Hana Sobeková a Josef Soukup
Daniela Petrová, Albrechtice n. Vlt.
Rodièe: Eliška Petrová, Jiøí Duchek

aneb Jak nové albrechtické obèánky pøivítal
“Cizinec na pobøeží”.
V sobotu 10. bøezna jsme ve zcela zaplnìné obøadní
síni Obecního úøadu v Albrechticích slavnostnì pøivítali
naše nové obèánky. Beáta Volfíková, Anna Šatrová,
Eliáš Krèek, Petra Müllerová, Václav Kochrda a Dominik
Klimeš vykroèili do života nejen s hezkými slovy, kytièkou pro maminku a penìžním darem od obce, ale
i s èímsi navíc. Možná právì oni jednou objeví nový
kontinent nebo z nich budou muzikanti… stejnì jako
bratøi Josef a Vladimír Krèkové, kteøí je hned v úvodu
pøivítali dvìma skladbami. Zvláštì “Cizinec na pobøeží”
z hebkého klarinetu Josefa Krèka vzal všem pevnou
pùdu pod nohama. Rovnìž dìti albrechtické základní
školy za doprovodu kytary Boženky Milotové v obnoveném programu byly dojemné, takže i starosta ing.
Miroslav Ušatý pøed svým projevem setøel slzièku.
A nejen on. Pøejeme dìtem i rodièùm jen to dobré.
Vladimír Dìrda

Zamilované pneumatiky
Foto V. Petružálková
7. bøezna 2018 zaèalo v Albrechticích jaro... na tajícím
snìhu se objevila 2 srdce. Hm, hmm, hm :-)

støeda 7.6. 2018
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