
Vážení spoluobèané.
Na zaèátek mého pøíspìvku se omlouvám, že 
nejsem ani novináø ani spisovatel. Pan starosta se 
ale rozhodl, že každý zastupitel ze sebe musí nìco 
vymáèknout a nìco napsat.
Zaènu tím, z èeho mám nejvìtší radost. Je to fara 
v Albrechticích. Po dlouhých letech, kdy byla fara 
v havarijním stavu, se najednou rozjasnilo. Pan 
kanovník Vrba pøevzal farnost v Albrechticích a za-
èaly se dít vìci neuvìøitelné. Díky jeho organizaè-
ním schopnostem a jeho finanèním prostøedkùm, 
se najednou objevila fara opravená, okolí vyklizené 
a udržované. Je velice potìšující, že se z takové 
ruiny vytvoøila nádherná zase obyvatelná budova.
A nyní pøejdu k tomu, co se mi nelíbí. 
Máme 
vhodné poøádat v tomto areálu akce hospodského 
typu. Myslím si, že tam nepatøí. Na tyto akce obec 
vlastní hospodu se sálem v Údraži a tam je možné 
všechny tyto akce poøádat, i když ji žádný nájemce 
neprovozuje. Jako druhá možnost by byla poøádat 
tyto akce v sále v Albrechticích. Na zaèátku voleb-
ního období bylo mnoho povyku, že sál není v pro-
vozu. Udìlal se proto první krok v tom, že obec je 
nyní vlastníkem celé budovy mimo pohostinství 
napojeného na sál. Druhým krokem mìlo být udìlat 
projekt, který by sál zpøístupnil jiným zpùsobem. 
Druhý krok zøejmì uklouzl a nìkam zapadl.

krásný areál školy. Zdá se mi ponìkud ne-

V Albrechticích jsou ještì nìkteré pøíšernosti, které 
hyzdí obec. V prvé øadì je to starý kravín. Zde bude 
velký problém donutit majitele tuto stavbu zlikvidovat.
Další pøíšernost vznikla u bývalé staré školy. 
Vzniklo zde vrakovištì osobních automobilù. Sta-
rosta byl povìøen zastupitelstvem, aby tuto skuteè-
nost projednal s novým majitelem budovy. Bohužel 
to vypadá, že nejednal. Obci z toho mùže vzniknout 
problém. Vìtšina automobilù stojí na pozemku obce, 
pod nímž vede kanalizace. Kdo asi bude likvidovat 
pøípadné úniky olejových náplní!
Vìrím, že vìtšina obèanù chce mít obec vzhledovì 
hezkou a ekologicky èistou.

František Kaifer, opozièní zastupitel

Pátek 9.6.2017
Albrechtice nad Vltavou

Místopøedseda vlády
a ministr životního prostøedí

Mgr. Richard Brabec
pøedal starostovi obce 

Albrechtice nad Vltavou,
Ing. Miroslavu Ušatému,

Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 8 089 151 Kè
(akce: Èištìní odpadních vod

ve správním území obce
Albrechtice nad Vltavou).

Podrobnosti najdete na str. 3

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

Ve støedu 7.6.2017 (tedy pøesnì po roce) navštívila naší obec hodnotící komise   
v soutìži Jihoèeská vesnice roku 2017. Této návštìvì pøedcházela velmi peèlivá 
pøíprava. Nejprve se setkali pøedstavitelé našich spolkù, byl vypracován scénáø    
a zaèala poctivá a titìrná práce všech zúèastnìných. Vìtšina spolkù využila pro 
svojí prezentaci bohatých zkušeností s pøípravami výstav a také materiálù, které 
byly pøedvedeny v únoru pøi výstavì o obci v budovì krajského úøadu. Tyto ma-
teriály posloužily i pøi stálé výzdobì chodeb obecního úøadu. I to bylo souèástí 
prezentace.
Komise zahájila svoji èinnost na obecním úøadu, kde byly pøedloženy strategic-
ké dokumenty obce, protierozní studie a studie proveditelnosti krajiny, kroniky. 
Nejvìtší zájem vzbudila kronika chøeš�ovického kostela, která je datována od 
roku 1751 a je psána klasickým brkem a latinsky. 
Poté si komise prohlédla nové prostory knihovny, pošty, informaèního centra 
a klubovny zahrádkáøù. pokraèování na str.3

na str. 5

Aktuálnì ze Soutìže Vesnice roku 2017 

Cena nadìje pro živý venkov - za místní spolkový život 
a obèanskou spoleènost v obcích
Obec: Albrechtice nad Vltavou



Na prezentaci obce k se objevila vzácná návštìva 
- paní Anna Husová ml., èlenové komise a nejen oni si tak mohli 
popovídat se sestrou posledního žijícího voraøe Václava Husy.

Vesnici roku 

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Paní Anna Husová byla poøadatelkou a organizátorkou a hlavnì 
srdcem slavných Annenských poutí na Hladné, 18x se postarala 
o krásné setkání rodákù a pøátel této osady. 

Poslední setkání plné vyprávìní, 
písnièek a na starou Hladnou bylo v roce 2013. 

Zpoèátku se scházelo 
okolo 140 hostù, ke konci asi 90. 

vzpomínek 

Poøadatelem jsou letos Albrechtice nad Orlicí 
a termín konání je 23. - 24.6. 2017. 
Autobus s našimi hráèi a dalšími úèastníky odjíždí 
23.6.2017 v 10:00 z návsi v Albrechticích n/Vlt.
Výsledky soutìží najdete v srpnovém zpravodaji.
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Zahrádkáøi v Albrechticích za podpory obecního úøadu 

vyhlásili od 1. èervna do 30. srpna 2017 

2. roèník soutìže 
„Nejkrásnìjší kvìtinová kompozice 
v truhlíku nebo na záhonu“  

V loòském roce se bohužel pøihlásilo do soutìže málo zajemcù, i když po 
jejím ukonèení poøídila p. Petružálková s p. Ing. Dostálem plno nádherných 
fotografií vašich oknech i zahrad. Byly k vidìní na øíjnové podzimní výstavì 
zahrádkáøù a øada z nich se objevila i ve Zpravodaji obce. Snad vás tyto 
fotografie inspirovaly a v letos se budete chtít i vy pochlubit a sdílet radost 
z vaší krásné zahrady, zahrádky èi z rozkvetlých truhlíkù v oknech vašich
domovù s ostatními spoluobèany. 
Staèí jen nafotit (nebo si nechat nafotit) vaše truhlíky a záhony. Foto musí 
obsahovat na zadní stranì datum poøízení snímku, jméno, pøíjmení, adresu 
a telefonní èíslo. 

Pøijímání fotografií do soutìže bude ukonèeno 30. srpna 2017. 

Zvolená komise potom vybere a ocení 3 nejkrásnìjší a nejoriginálnìjší 
výtvory. Pravidla soutìže jsou vyvìšena v Albrechticích n/Vlt. na nástìnce 
zahrádkáøù, dále ve vstupním prostoru místního obchodu a v jednotlivých 
obcích potom ve vývìsních skøíòkách.

Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František 
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Druhá etapa zaèala prohlídkou zázemí albrechtických hasièù a pøehlídkou 
nové techniky našich zásahových jednotek dobrovolných hasièù. 
Poté nás pøivítal Jiøí Jaroš ve své novì vybudované krouhárnì zelí. Tato 
stavba byla pøihlášena do doplòující soutìže Zlatá cihla, jako pøíklad dobré 
praxe pøi rekonstrukci starých zemìdìlských staveb. 
Následoval pøesun do Újezda, kde nás oèekávala paní Dana Kováèová na 
své farmì a bylo na co koukat. Na parkuru byla pøedvedena jedna                
z nadìjných klisen, která pod sedlem zkušeného žokeje pøedvedla své 
úmìní. Následoval nadšený potlesk všech èlenù komise. Poté si komise 
prohlédla stáje s parkurovými koòmi.
Tøetí a závìreèná etapa probìhla v tìlocviènì základní školy. Zde byla 
pøipravena expozice výstavy o jednotlivých místních èástech naší obce.      
S potìšením mohu konstatovat, že mì samotného tato expozice pøekvapila 
a každá z našich vesnic si pøipravila dokumenty o své historii, souèasnosti, 
dìní, spolkové èinnosti a další. Komisaøi si se zájmem prohlédli vystavené 
fotografie, další pøedmìty, ochutnali krajové speciality, zejména živì disku-
tovali s našimi obèany, a to se pøi hodnocení vysoce cení. Pøekvapením byl   
i dárek od každého z albrechtických spolkù.
Pøesnì v 10.00 zavelel pøedseda k odjezdu. Pøi závìreèném louèení komise 
konstatovala, že naše obec se má èím pochlubit, a že celkové pøedstavení 
naší obce mìlo vysokou úroveò. A tak se mùžeme tìšit na jednání hodno-
titelské komise, které probìhne v pondìlí 19.6.2017.
Závìrem chci podìkovat všem, kteøí se podíleli na prezentaci naší obce, 
obìtovali svùj volný èas ve prospìch této akce a také vìnovali materiály. 
Myslím si, že ti, kteøí se zúèastnili návštìvy komise, mìli pøíležitost posedìt 
se spoluobèany z jiných vesnic a popovídat si. Vždy� je tak málo pøíležitostí 
si posedìt a poslouchat. Pouze mì mrzí, že výstavu si v dalších dvou dnech 
prohlédlo jen 8 obèanù.

Na pátek 9.6.2017 ohlásil svou návštìvu v Albrechticích n. Vltavou
místopøedseda vlády a ministr životního prostøedí Richard Brabec. 
Dùvodem návštìvy bylo pøedání rozhodnutí o pøidìlení dotace na 
domovní èistírny odpadních vod. Pan ministr nám oznámil, že náš 
projekt je nejvìtší v republice a pøislíbil pomoc  v prùbìhu realizace 
akce. Celková alokace dotace je pøes 8 milionù korun a týká se 
cca 80 domácích èistíren odpadních vod.
Zástupci naší obce informovali pana ministra o již realizovaných 
projektech z operaèního programu životního prostøedí, o projektech, 
které jsou v realizaci i o další plánech.

Pana ministra zaujala protierozní studie krajiny, systém 
vého hospodáøství a také celkový pøístup obce k vodohospodáøské 
problematice.

odpadové-

Na závìr návštìvy ministr Brabec ocenil dlouhodobou práci obce 
ve vztahu k životnímu prostøedí a kostatoval, že naše obec má 
vynikající pøipravenost projektù a vysokou úspìšnost v získávání 
dotaèních prostøedkù.

foto z natáèení pøímého vstupu do Èeské televize

pokr. z titul. str.



9.5. / DEN S HASIÈI - návštìva u hasièu, pod vedením velitele sboru 
pana Petra Siduma si dìti prohlédly hasièskou zbrojnici, vidìly hasièe 
v plné výstroji a na závìr se dovezly do školy hasièským autem. Každý 
si odnesl domù sladkost a malý dáreèek. Všechny dìti byly z této akce 
nadšené a tìší se na další setkání! DÌKUJEME!
10.-11.5. / ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2017-18, je zapsáno 9 dìtí.
17.5. / HUDEBNÍ POØAD BAMBINI - ,,Pojïte s námi do pohádky" 
- dìti se hravou formou seznámily s hudebními nástroji a zazpívaly si.
17.5. / FOTOGRAFOVÁNÍ dìtí MŠ a žákù ZŠ
1.6. / TALENTMÁNIE Již nìkolik dní pøedem se -
naly u dìvèat velké pøípravy - nácvik taneèních sestav, volba hudby 
a pomohly i maminky s výbìrem taneèních obleèkù. 

oblíbená soutìž . ko

Pøedvedl se odvážný šermíø a v poutavé ukázce nám vysvìtlil co je to kord 
a co fleret a proè nosí na hlavì masku. Nejmenší judista zase ukázal, jak 
jednoduchým chvatem znehybní spolužáka a nechybìli ani fotbalisté a hasièi 
s krátkými ukázkami svých ,,talentù". Soutìž ukonèila šikovná malíøka.
Bylo prostì na co se koukat, potlesk a chvála byly zasloužené a tak 
soutìžící èekala sladká odmìna!

všechny 

5.6. / VÝLET do Týna nad Vltavou na otáèivé divadlo, kde nám šikovní 
herci zahráli pohádku ,,Kašpárek a kouzelník Abrakadabra"

26.6. / ROZLOUÈENÍ S PØEDŠKOLÁKY - pøedání dáreèkù a pamìtních listù

Tentokrát 
ani kluci 
nezùstali 
pozadu. 

Pøíjemné posezení a bohaté pohoštìní 
po celou dobu trvání akce zajištìno4



V pátek 9.6. 2017 se v Albrechticích nad Vltavou dìly velké vìci. 
Na místním fotbalovém høišti se sešlo 150 dìtí. Mìly svùj velký svátek, 
a tak se naše ZŠ ve spolupráci s obcí Albrechtice nad Vltavou rozhodla 
pøipravit poøádnou oslavu!
Naše pozvání ke spoleènému dìtskému dni pøijali kolegové, øeditelé 
a dìti ze ZŠ Kluky, ZŠ Temelín a ZŠ Neznašov. Sešli jsme se chvíli 
pøed devátou hodinou. Poèasí nám pøálo. Celý den se nesl ve sluneèné 
náladì. Nejdøíve nás èekalo zahájení a pøivítání panem starostou Ing. 
Miroslavem Ušatým. Spoleènì jsme si za doprovodu kytary zazpívali 
píseò CESTA od skupiny Kryštof a tím zahájili naši celodenní cestu 
pøipraveným programem.
Hned na zaèátku se nám všem tajil dech. Záchranný hasièský sbor nám 
pøedvedl svou techniku a mnozí z nás nevìøili vlastním oèím. Mìli jsme 
možnost spatøit hasièské auto s výsuvným 30 metrù dlouhým žebøíkem 
- dosáhne až do 8 patra. Nejeden chlapec si v tu chvíli pøál být hasièem, 
aby mohl po žebøíku vyšplhat až do výšin. Po velkém potlesku a rozlou-
èení se s panem hasièem jsme odstartovali soutìžní klání. Dìti si mohly 
zasoutìžit celkem na 18 stanovištích. 
Splnìný úkol se oznaèil na prùvodku, kterou si dìti smìnily v obchùdku 
za ceny. Užily si: jízdu zruènosti na kolobìžce, rybolov, skákání v pytli, 
chùzi na chùdách, sloní slalom, zatloukání høebíkù, Pukec ... Všechny 
smysly zapojily v soutìžích: Chytrý nos, Hmatovka, Kimovka, Popelka, 
Ariadnina nit. Speciální disciplínou byla støelba ze vzduchovky. Myslivci 
z místního sdružení dìtem ochotnì vysvìtlili techniku. 12 nejlepších 
støelcù bylo odmìnìno zvláštní cenou, a to VIP vstupenkou do kina na 
animovaný film AUTA 3.
Po celou dobu dìtem hrál písnièky na pøání skvìlý zvukaø a moderátor 
pan Barbulák. Pøed obìdem jsme kamarádùm z ostatních škol ukázali 
v tìlocviènì výstavu o naší obci. Polední èas jsme vyplnili obìdem ve 
školní jídelnì. Naše paní kuchaøky nám pøipravily výborný obìd. 

Všichni jsme si potom museli trochu odpoèinout – malováním køídou na chodník, 
poslechem hudby èi povídáním si s kamarády.
I odpolední program byl pestrý. Kynologové nám ukázali lovecká plemena psù. 
Po rozluštìní kvízu dìti dostaly piškoty a mohly pejsky nakrmit i se s nimi 
pomazlit. Závìr dne patøil sokolníkùm. Letové ukázky dravcù nás nadchly 
a dech se nám opìt tajil. Odvážlivci z øad dìtí i dospìlých mìli možnost se na 
chvíli stát sokolníky. Dostali zapùjèenou rukavici a spoleènì se sokolníkem si 
vyzkoušeli pøivolání. 
Všechno hezké jednou konèí, a tak jsme se i my museli rozlouèit. Na dìti 
z okolních škol èekalo ještì jedno pøekvapení. Do jejich domovù je odvezlo 
hasièské auto. Vyzkoušely si, jak to vypadá, když musí hasièi v mimoøádných 
situacích evakuovat obyvatelstvo.
Byl to opravdu velký a krásný den! A co jsem bìhem celého dne slýchala 
nejèastìji? „Tohle je nejlepší den v životì! Je to tu super! To je nejhezèí 
dìtský den! Nechci, aby dnešek skonèil!“ 
Myslím, že pro nás dospìláky to byla veliká odmìna! 
A co bych chtìla závìrem napsat?  

Hlavnì VELIKÉ DÍKY VŠEM sponzorùm a rodièùm, bez jejichž podpory by se 
tento den nemohl uskuteènit: 

p. Bartuška, p. Dostál, p. Mikšíèková, p. Králová, p. Stropnická, sl. Karolína 
Vachtová, sl. Tereza Neèasová, p. Hronková, manželé Kostohryzovi, p. Navrá-
tilová, p. Petružálková, p. Krippnerová, manželé Mikšíkovi.

Moc dìkuji také svým kolegyním a kolegùm z okolních ZŠ.
Bremertová Lucie ZŠ Albrechtice nad Vltavou

Jaderná elektrárna Temelín Skupina ÈEZ, generální partner

Obec Albrechtice nad Vltavou
RUMPOLD Vodòany
MS Albrechtice nad Vltavou
MS Jehnìdno

TJ Albrechtice nad Vltavou
Kolektiv školní jídelny
SDH Albrechtice nad Vltavou
SDH Jehnìdno
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I v letošním roce dobrovolní hasièi z Albrechtic poøádali v sobotu 
6. kvìtna v dopoledních hodinách záslužnou úklidovou akci v obci 
– svoz železného odpadu a vysloužilých elektrosotøebièù. Nejvíce 
byly letos vidìt pøed domy vyøazené lednièky a praèky, ale i další 
spousta vysloužilých elektrospotøebièù. Na korbì traktoru se pos-
tupnì dle pøedem plánované trasy vršil železný šrot a to v hojné 
míøe, který hasièi sváželi do pozdních odpoledních hodin. Železo 
jež lidem dosloužilo, vìnovali hasièùm, kteøí výtìžek dále použijí 
na vybavení hasièských soutìžních družstev a zajištìní dìtských 
akcí. Nashromáždìný železný šrot poslouží k recyklaci a ochranì 
životního prostøedí.    Text a foto: Dana Ryšlavá

Pálení èarodìjnic nebo-li Filipojakubská noc je noc ze 30. dubna na 1. kvìtna. 
V minulosti slavil v tento den svátek sv. Filip a Jakub. Od støedovìku lidé vìøili, 
že existují dny, kdy mají zlé síly vìtší moc než jindy a báli se zla seslaného na 
zem v podobì èarodìjnic. Na ochranu pøed nimi uklízeli, pálili smetí a zámìrnì 
dìlali hluk. Vìøili, že se ho èarodìjnice bojí, stejnì jako svìcené vody, koèièek 
nebo zaøíkání, kde jmenovali svaté. 
Letos se nikdo èarodìjnic bát nemusel. Kdo pøišel okolo 18 hodiny na albrech-
tickou náves, nemohl si nevšimnout pøipravené asi 26 metrù dlouhé májky. 
Zvláštì dìti si užily její tradièní zdobení barevnými fáborky. Poèasí pøišlo jako 
na zavolanou, po deštivých a chladných dnech, se vyèasilo. Poøadatelùm – 
albrechtickým hasièùm udìlala radost nejen vysoká návštìvnost dìtí, rodièù, 
prarodièù..., ale i celková pohoda. V 19 hodin se pomocí ramene traktoru 
nazdobená májka vztyèila. O bezpeènost akce i dopravního provozu se starali 
dobrovolní hasièi v uniformách.
Program pokraèoval v prostorách zahrady bývalého areálu firmy Rivetec, kdysi 
hotelu Joza. Dìti absolvovaly rùzné èarodìjnické soutìže. Co jsme mohli vidìt? 
Proplétat se s lopatkou mezi netopýøími kuželkami nebo si hodit ropuchou do 
studánky èi si vyhotovit  tajemný škapulíø...  Každé obdrželo sladkou odmìnu. 
Ale to už byl rozdìlán velký oheò a pozdìji byla do nìho vhozena èarodìjnice 
a opravdu upálena. Kdo chtìl, mohl si opékat špekáèky i na menším ohništi. 
Žízní netrpìl nikdo, vše bylo zajištìno. Kolem 20 hodiny se k pøekvapení všech 
vyvalil tajemný barevný dým a skupina velkých èarodìjnic - hasièek v pøevlecích 
pøedvedla své kousky. Vlnily se a oddávaly èarodìjným rituálním tancùm. Za 
velkého potlesku se opìt vytratily zahaleny v oblaka dýmu. Po té probìhlo 
vyhlášení nejhezèího èarodìjnického kostýmu chlapce a dívky. Dostali krásný 
zlatý pohár s èarodìjnicí na koštìti a k tomu ještì všechny dìti èarodìjnickou 
èokoládovou medaili s logem akce Pálení Èarodìjnic s hasièi. Závìreènou 
teèkou pro dìti byl lampionový prùvod. 
To starší dospìláci sedìli u ohnì a u kytary s písnièkou dlouho do noci. A co 
nemohlo chybìt? Ohòostroj. Na jasné obloze krásnì vynikl a pøišli se podívat
i lidé z okolí. Takže za rok opìt na shledanou!

Text : Dana Ryšlavá – kronikáøka obce Albrechtice nad Vltavou 
Foto : Petr Hanzlík

Poèátkem kvìtna, kdy si pøipomínáme výroèí sv. Floriána – patrona 
hasièù uspoøádali albrechtiètí hasièi pro dìti z místní MŠ a ZŠ 
den ve zbrojnici. K vidìní byla hasièská zásahová technika, zázemí 
zásahové stanice, výstroj zasahujících hasièù. Dìti se dozvìdìly 
spoustu hasièských zajímavostí a zároveò odpovídaly na rùzné 
otázky, které se vztahují nejen k hasièské záchranáøské èinnosti, 
ale i k hasièským soutìžím, kterých se nìkteøí z nich zùèastòují. 
Dìti zejména zaujalo to obrovské množství získaných pohárù ze 
soutìží, které jsou po celé zbrojnici v patrových policích. 

Bìhem prohlídky zbrojnice pøipravili hasièi dìtem malé obèerstvení 
a vìnovali jim drobné dáreèky. Po této pìkné hasièské akci dìti 
vìnovaly albrechtickým hasièùm vlastnoruènì namalované obrázky 
zbrojnice, hasièských aut a rùzných zásahù, které si hasièi vystavili 
ve zbrojnici. 
Dìkujeme všem dìtièkám, které se této akce zúèastnily, ale pøede-
vším za jejich krásné hasièské obrázky.

Text : Petr  Sidum – velitel SDH  Albrechtice n / Vlt.
Foto : Kolektiv MŠ + ZŠ
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V nedìli 7. kvìtna se konala u pøíležitosti 125. výroèí založení SDH 
Kluky okrsková soutìž v požárním útoku. Po slavnostním pochodu 
obcí a položení vìncù u pomníku padlých se na místním fotbalovém 
høišti rozbìhla již samotná soutìž.
K vidìní byly požární útoky v kategoriích dìtí, žen a mužù. A pro 
muže byla opìt ještì kategorie v retro požárním útoku – provedení, 
které cvièily již pøedchozí generace hasièù a poøadové pøípravì 
O putovní pohár okrsku Kluky.
Do soutìže vlétly albrechtické hasièky bezchybným výkonem a svoji 
kategorii pozlatily. U mužù bohužel rozhodla jedna setina sekundy, 
která je odsunala na tøetí místo.
Ale o to víc si to hasièi z albrechtické zásahovky vychutnali v retro 
kategorii, kde vyhráli s velkým náskokem pøed zbytkem okrsku 
a velký zlatý putovní pohár cestoval také do albrechtické zbrojnice.

Text : Petr  Sidum – velitel SDH Albrechtice n / Vlt.
Foto : Pavel  Hanzlík

Jako každý rok, byla oslava ke Dni dìtí zcela v režii SDH  Albrechtice.
Hasièi spolu s hasièkami na louce pod fotbalovým høištìm pøipravili
v sobotu 27. kvìtna nejen našim nejmladším hezké odpoledne. 
Poèasí bylo jako na objednávku, co víc si pøát. Od 14 hodin se schá-
zeli dìti, rodièi, prarodièi, známí... 
Dìti soutìžily o zajímavé sladkosti a drobnosti pro radost. Mohly si
zahrát na opravdového hasièe a pomocí džberové støíkaèky shazovat 
naskládané plechovky, házet plastové míèky do zábavného šaška, 
velké míèe do basketbalových košù a barevné kroužky na pøiprave-
né kužele, skákat v pytli... 
Dokonce ani nìkteøí dospìláci neodolali a vlezli si do pytle, aby zmì-
øili ve dvojici své síly. 
Oblíbeným stanovištìm byla støelba ze vzduchovky do terèe, sestøe-
lování kostek a dalším zajímavým stanovištìm bylo poznávání rostlin 
a døevin, které rostou v našem okolí. Kdo chtìl, mohl si nechat na-
malovat na oblièej pìkný obrázek od hasièek. A to výèet stanoviš� 
zdaleka nekonèí. K nejnavštìvovanìjším místùm patøilo vytváøení 
zvíøátek èi hraèek ztvarovacích balónkù a hlavnì obøí mega bublifuk. 
Na závìr probìhla ještì královská disciplína, na kterou se dìti tìšily 
a tou bylo prokousání se a snìdení velkých koláèù. 
Milou návštìvou byl i pøítulný poník z tálínské farmy, kde jsme vidìli 
hodnì zajímavého z jeho výcviku a který malé návštìvníky i povozil.
Obèerstvení pro dìti bylo zajištìno, nikdo netrpìl žízní. 
Jako obvykle bylo možné si prohlédnout hasièská zásahová vozidla 
a k veèeru se všichni s dobrou náladou rozešli do svých domovù.

Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikáøka obce
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Po pøeètení slova zastupitele v minulém vydání Zpravodaje 
jsem se rozhodla podìlit se s Vámi o mé zkušenosti se 
zdejší školou. 
Jmenuji se Blanka Sládková a vìtšina mì urèitì zná. Máme 
dvì dcery a obì navštìvovaly zdejší mateøskou a základní 
školu. Starší do osmé tøídy, pak byla nucena, vzhledem 
k uzavøení 2. stupnì, pøestoupit do jedné písecké školy. 
Mladší potom v Albrechticích n. Vlt. absolvovala 1. stupeò, 
na 2. stupeò pøešla do písecké školy, jiné než starší dcera. 
Bìhem školní docházky v albrechtické škole byly obì velmi 
spokojené. Nikdy nebyl žádný problém a pokud nìjaký nastal, 
okamžitì byl vyøešen. Hlavnì mì uspokojovalo, že obì do 
školy chodily rády a velice se tìšily hlavnì do školní družiny. 
Zároveò byly perfektnì pøipraveny a plynule navázaly na 
výuku v píseckých školách. Malotøídní systém výuky nemìl 
vliv na její kvalitu, ba právì naopak. Pøi nízkém poètu dìtí ve 
tøídì má vyuèující daleko vìtší možnost se dìtem vìnovat. 
Vzhledem k tomu, že dcery navštìvovaly každá jinou základní 
školu, mohu posuzovat úroveò výuky i pøístup k samotným 
dìtem. Albrechtická škola se podle mì øadí mezi jednièky. 
Vždycky jsme byli s manželem zastánci toho, že když v obci 
žijeme, tak zde budou i naše dìti navštìvovat základní školu. 
Samozøejmì doba poskoèila a nároky se mìní. Ale, že by bylo 
vše tak špatné, tomu nevìøím. 
Tak to je mùj názor na zdejší školu. Všichni stejný názor 
nemáme, ani mít nemùžeme a já ten svùj nikomu nevnucuji.    

Blanka Sládková, Albrechtice nad Vltavou

Letos se konal 1.5. 2017 již 15. roèník prùvodu alegorických vozù. Do 
prùvodu se zapojili nejen obèané Jehnìdna, ale i obèané Chøeš�ovic, 
což nás velice potìšilo a motivovalo do dalších let. Poèasí se vydaøilo 
stejnì jako prùvod. Panovala skvìlá nálada a takovou atmosféru by-
chom pøáli zažít každému. Takže zveme i Vás na další roèník prùvodu, 
který se bude konat 1.5.2018 od 10:00 hodin. Dobrou náladu a pokud 
možno pojízdný alegorický vùz s sebou. 

Jana a František Hoškovi ( Alfovi )
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Vrby rostou po celém svìtì. Vìtšinou v místech s dostatkem vláhy 
a svìtla v širokém spektru prostøedí od hor po nížiny. Šíøí se 
pohlavnì i nepohlavnì – množstvím polétavých ochmýøených 
semen a koøenovými výmladky. Zajímavé je jejich soužití s houbou 
- mykorrhiza, která zùstává buï vnì koøenù èi proniká do nich. 
Soužití je výhodné pro oba organizmy – houba poskytuje vrbì 
vodu a nìkteré minerály, vrba zase houbì energii a uhlík. Pro 
nìkteré vrby je mykorrhiza podmínkou pøežití. V kùøe vrb je ob-
sažen, kromì jiného, i glykosid salicin. Jeho deriváty jsou souèástí 
bìžných lékù, napø. Acylpyrinu. Odvar z kùry tiší bolesti, prùjem 
i nespavost, je úèinný pøi léèbì kožních plísní. Naopak vrbový pyl 
je významným alergenem. Vrba je døevinou krátkovìkou a sou-
èasnì i dlouhovìkou. Døevo je mìkké, lehce podléhá zlomení 
a houbám. Když starý kmen padne k zemi, v okolí se objeví spou-
sta výmladkù, které se pozdìji stanou kmenem a vrba , z pohledu 
bunìèných struktur, pokraèuje v žití. Vrby jsou døevinami ochot-
nými se navzájem køížit. Proto je urèování druhu velice nesnadné. 
Nejvìtší sbírka vrb byla v arboretu Zemìdìlské univerzity Brno 
ve Køtinách. Mezi vrbami jsou druhy silnì nebo kriticky ohrožené, 
uvedené v Èerveném seznamu rostlin ÈR.

U Trampalovského rybníka v Albrechticích nad Vltavou rostou 
dvì vrby bílé. Dnešní sedmdesátníci prý pamatují tyto vrby jako 
mladé stromky. Jedna je vrbou s pøevislými vìtvemi – „smuteèní“. 
Její obvod je 460 cm. Vnitøní døevo vrby je již stráveno døevokaznou 
houbou a rozkladný proces stále pokraèuje. Navenek se houba 
prozradí typickými pevnými plodnicemi, které slouží k produkci 
rozmnožovacích bunìk – spor. Koruna je ještì stále zdravá, bez 
prosychání. Je vyživována tenkou vrstvou živého døeva pod kùrou 
a lýkem. Tudy proudí do koruny voda, nesoucí rozpuštìné minerály, 
tudy sestupují do koøenù nové asimiláty. Každý rok se pod lýkem 
se vytvoøí nový letokruh – nové døevo. 

Houbou je rozkládáno vnitøní, staré døevo, které slouží jednak jako 
zásobárna polysacharidù – složitých cukrù a tedy energie a záro-
veò umožòuje stromu rùst do výšky za sluneèními paprsky. Staré 
døevo je nosnou konstrukcí, která podpírá korunu. Proto se jednou 
strom rozlomí èi vylomí se zdravou korunou. 
Druhým stromem je vrba bílá rostoucí obvyklým zpùsobem se 
vzpøímenými vìtvemi. Kmen se ve výšce asi 3 m dìlí na nìkolik 
podružných kmenù, které vynášejí vìtve s listy vstøíc sluneèním 
paprskùm. I tato vrba je uvnitø trávena podhoubím døevokazné 
houby. Obvod kmene je také 460 cm. 

Text a foto Ing. Petr Dostál

Balená hotová jídla 
nejen na cesty, 
vhodná i pro diety. 

Ing. Milena Soudná

Albrechtice nad Vltavou
mobil: 723 490 007
e-mail: kondice.ms@gmail.com 

Pomocník pro horké léto                          Milena Soudná

Zní to jako z pohádky ... vytéká èervenohnìdá lepkavá pìnící 
DRAÈÍ KREV. Je to míza jihoamerického Crotonu a je tradièním lékem. 
Úèinky: tišící, protibolestivé, protialergické, proti virùm, bakteriím, plísním,  
prùjmùm, zánìtùm, nádorùm, stresu. Afrodiziakum. S kvalitní draèí krví 
se nemusíme bát ani kožních problémù a ran ani vnitøních "bolístek".

tekutina 

Pøeji všem krásné léto prožité ve zdraví a bez úrazù, ale pokud to štìstí 
mít nebudete, a� máte s sebou malého pomocníèka v lahvièce :-)



Text a foto: Josef Procházka

První letošní vìtší akcí spolku „Náš Újezd“ bylo stavìní májky s táborákem. 
Pozvánka byla v pøedstihu vyvìšena na vývìsní desce a rozeslána elektronickou 
poštou. Další pøípravy již probíhaly podle stálého scénáøe (úprava a úklid klubovny 
a jejího okolí, dovoz døíví na táborák, výbìr a dovoz stromu na májku, zhotovení 
èarodìjnice, zajištìní špekáèkù a dalšího obèerstvení). Šikovní spoluobèané vy-
robili pøenosné ohništì na opékání špekáèkù a pøesunuli také poštovní schránku

nìkolik metrù tak, aby nepøekážela pøi stavìní májky. 
Odpoledne 30.4. probíhala vlastní pøíprava a zdobení 
májky. Její postavení je již rutinní záležitostí mechani-
zace (pomocí traktoru s radlicí) a odborné asistence. 
Snad nejnároènìjší bylo zbudování vysokého (dvaceti 
patrového) táboráku ozdobeného „krásnou“ èarodìjnicí. 
Této namáhavé práce se chopila místní omladina. 
Potom už následovalo opékání vynikajících špekáèkù 
na pøenosném ohništi a obèerstvení. Se soumrakem 
byl zapálen táborák s èarodìjnicí, po setmìní odpálen 
ohòostroj, který ozdobil noèní oblohu krásnými záblesky. 
Bìhem celé akce, které se zúèastnilo cca 40 dospìlých
i dìtí, bylo zajištìno obèerstvení. Májka byla po celou 
noc hlídána, nejdøíve spoleènì a po tøetí hodinì ranní 
již individuálními hlídkami. 
Závìrem je potøeba podìkovat všem, kteøí se aktivnì 
zapojili do pøípravy, vlastní akce i úklidu po ní.

bude další pomìrnì nároènou pracovní èinností spolku. 
Vìtšina prací bude provedena svépomoci a o prùbìhu 
budeme informovat v pøíštím zpravodaji.

Pøestavba klubovny probìhne tak, aby na toto tradièní setkání bylo už vše hotovo.

Poslední dubnový den 30.4. 
v 
stavìní májky a èarodìjnicím. 
Tento obyèej se jako jediný 
v Chøeš�ovicích dochoval a ne-
pøetržitì se dodržuje již mnoho 
let. Málokdo z nás dnes asi ví, 
kde je pùvod tohoto jarního 
zvyku nebo proè se o filipoja-
kubské noci upalují èarodìjnice.  

Chøeš�ovicích patøí tradiènì 

Pravdou však je, že 
je tomu právì i u nás v Chøeš�ovících. Po letošní dlouhé zimì, pak jarních 
vytrvalých deštích, si všichni oddechli, že poslední dubnový den se koneènì 
malièko oteplilo a tento hezký zvyk se mohl uskuteènit bez nepøíjemných 
rozmarù poèasí. Totiž teploty kolem pìti stupòù pøes den a kolem nuly v noci, 
doprovázené ještì silným deštìm, to je pøece jenom pro otužilce. 

tato tradice rok od roku nabývá na popularitì a nejinak 

Chøeš�oviètí hasièi (ti mimochodem tuto slávu organizují) neponechali nic 
náhodì a byli pøipraveni i na nepøízeò poèasí. Pøipravili hlavnì hodnì døeva, 
aby se všichni návštìvníci mohli høát u ohnì po celou noc až do svítání. 
Ozdobenou májku se chasníkùm bez vìtších obtíží podaøilo vztyèit a ukotvit. 
Poté se zapálila pøipravená hranice a každý si tradiènì opekl svùj špekáèek. 
S pøicházejícím veèerem došlo i na ošklivé èarodìjnice. Místní dìti si je vlastnoruènì vyrobily a pak spoleènì vhodily do plamenù, tím 
zajistily Chøeš�ovákùm klid od všech temných sil minimálnì pro letošní rok.  Text a foto: R. Lacinová
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V úterý 16.5.2017 odpoledne provedli èlenové 
zahrádkáøského spolku v Albrechticích n/Vlt. 
doplnìní zeminy, prohnojení a výsadbu kvìtin 
do velkých kvìtinových truhlíkù, rozmístìných 
v obci na chodníku od budovy obecního úøadu 
smìrem k postì. Rùzné druhy kvìtin, které byly 
pro sadbu použity, vytvoøí v létì pøíjemné okolí 
nejen pro procházející spoluobèany, ale zlepší 
i životní prostøedí a vzhled celé obce. 
Podìkování patøí panu Dostálovi, který zajistil 
sazenice kvìtin, pytle se zeminou a zúèastnil 
se rovnìž celé akce a p. Petružálkové za foto-
dokumentaci. 

Další akce zahrádkáøù probìhla 25. kvìtna 
2017 od 15:00 v tìlocviènì ZŠ v Albrechti-
cích pod názvem BAZÁREK. Jednalo se 
o levný prodej obleèení pro dìti a prodej 
sazenic bylinek, zeleniny a kvìtin, kterých 
bylo rozmístìno na stole okolo 30-ti druhù. 
Akce se konala poprvé, takže i proto byla 
zøejmì návštìvnost malá. 

Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: 
Ing. Škoda František a Krippnerová Hana

Zahrádkáøi v Albrechticích nad Vltavou navázali po 3 letech 
ze dne 6.5.2017 na tradici jejich poøádání. Program zahrnoval exkurzi 
v Dendrologické zahradì v Prùhonicích s prùvodcem, prohlídku rodin-
ného pivovaru Berounský medvìd a návštìvu Jarních hrnèíøských 
a øemeslných trhù v Berounì. 

zájezdem 

Dendrologická zahrada byla založena v roce 1922 za úèelem soustøe-
ïování a uchovávání sbírek rostlin, jejich dokumentace a studií. 
Rozkládá se na ploše 72,8 hektarù a soustøeïuje 8 000 uspoøádání 
rostlin. Slouží k uschovávání genù urèitého druhu a zajistí tak možnost 
napø. opìt vysadit nìkterý vyhynulý druh stromù.
Ke zdejším nejvýznamnìjším sbírkám se øadí kolekce rododendronù, 
okrasných jabloní a šeøíkù. Pìstuje se zde jedineèný soubor pnoucích, 
sadových a starých odrùd rùží. Poèetné jsou i sbírky borovic a smrkù. 
Výsadby døevin doprovázejí plošné výsadby trvalek a cibulovin.            
V záhonech je soustøedìno 116 odrùd souèasného svìtového sorti-
mentu, v nádobách je vysazeno 16 èasnì kvetoucích odrùd a 60 
botanických druhù, které jsou od konce zimy umístìné v chladírnì, 
aby rozkvetly pokud možno ve stejnou dobu. Dendrologickou zahradou 
nás provedl a odborný výklad podal  Ing. Zdenìk  Kiesenbauer.
Po krásné dvouhodinové procházce jsme se 
exkurzi v rodinném pivovaru Berounský medvìd s výkladem majitelky 
paní Hany Mayerové, èekalo nás rovnìž obèerstvení v Pivovarské 
restauraci a návštìva Jarních hrnèíøských a øemeslných trhù. 

pøesunuli do Berouna na 

První zmínky o vaøení piva v Berounì se vztahují k roku 1295, kdy 
král Václav II. povýšil Beroun na královské mìsto a mìš�anùm udìlil 
právo váreèné a sladovnické. V roce 1872 mìš�ané postavili spoleèný 
pivovar, který vaøil pivo až do roku 1978. Po 20 letech oživili manželé 
Mayerovi tradici vaøení piva v Berounì a založili rodinný pivovar 
Berounský medvìd. Je to jedineèný „pivovarský skanzen“ – nabízí 
zájemcùm k prohlédnutí varny piva na pøímý otop døevem. Pivo je zde 
vyrábìno spodním kvašením z tradièních surovin: pitné vody, jeèného 
sladu, hlávkového chmele a pivovarských kvasnic. Je pøedkládáno 
nefiltrované, kvasnicové s bohatým obsahem vitamínu B. Roèní pro-
dukce piva je pøes 2 000 hektolitrù, vaøí se celkem 7 druhù.
Posezení v Pivovarské restauraci bylo pøíjemné, ale obsluhující mladý 
a nezkušený personál nezvládal vèasné podávání obìdù. Kdo chtìl, mohl navštívit v Berounì na námìstí Jarní hrnèíøské a øemeslné trhy. 
Berounští hrnèíøi patøili k váženým øemeslníkùm již ve støedovìku. V širší povìdomí vešli zejména tzv. berounským zbožím, èervenì zbar-
venou keramikou, zdobenou bílými pøírodními motivy, z níž se pilo pøi korunovaci krále Matyáše v roce 1611, oblíbil si ji i císaø Rudolf II. 
èi Vilém z Rožmberka. Tato keramika se v 16. a 17. století nevyrábìla nikde jinde než právì v Berounì. Na hrnèíøských trzích jsou nejen
repliky zmínìné berounské keramiky, ale i široká nabídka keramiky od hrnèíøù z celé republiky i zahranièí.  A tak si mohl každý zakoupit

dárek na památku. Celkový dojem ze zájezdu 
byl dobrý, všichni byli spokojeni s náplní i po-
èasím. Jediným nedostatkem byly již zmínìné 
problémy s podáváním obìdù v restauraci 
v Berounì. Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.

Ing. Škoda František
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Ve dnech 6. a 7. kvìtna 2017 poøádal Myslivecký spolek Jehnìdno 
jarní zkoušky vloh malých a velkých plemen loveckých psù. Na první 
den bylo pøihlášeno 22 psù, pøedvedeno jich bylo 20. 

V sobotu 17.6.2017 a v nedìli 18.6.2017 naše týmy èekají poslední 
zápasy sezóny 2016/2017 v okresních soutìžích OFS Písek. Po pod-
zimu nebyla tabulka OP opìt úplnì rùžová, ale v nìkolika posledních 
kolech se nám podaøilo nasbírat dostatek bodù nejen k záchranì, ale 
i k posunu tabulkou vzhùru. V zápase 3.6.2017 jsme výhrou 4:3 nej-
spíš poslali hosty z Oslova do tøetí tøídy, ale hned v dalším zápase po 
výhøe 5:1 jsme do sestupových vod namoèili i Milenovice. Na poslední 
zápas k nám ještì pøijede Krè, která také nemá záchranu úplnì jistou. 
Pokud by totiž Oslov vyhrál v Protivínì a Krè u nás nezískala ani bod, 
mùže Krè spadnout místo Oslova. 
Albrechtice se naopak výhrou nad Krèí mùžou vyhoupnout až na osmé 
místo, takže je to stále celé ještì pìknì zamotané a bude tomu tak 
posledního hvizdu v sobotu 17.6.2017 kolem devatenácté hodiny. 
Všechny dùležité zápasy posledního kola se totiž hrají stejný den od 
17:00.  O celkovém vítìzi OP je rozhodnuto už nìkolik kol dopøedu. 
Je to tým TJ Podolí II, který v celé sezónì dosud neprohrál jediné 
utkání. Nutno ovšem zmínit, že nìkteré vítìzné zápasy ani nemuseli 
hrát, protože soupeøi se možná ze strachu z debaklu, nebo jiného dù-
vodu nedostavili k utkání a došlo ke kontumaci výsledku. 
Naše rezerva už má jisté jedenácté místo v okresní soutìži a nic na 
tom nezmìní ani výsledek posledního zápasu v nedìli 18.6.2017 proti 
béèku Kováøova.
Až bude vše dobojováno, tak vypuknou bujaré oslavy ve vìtšinì 
týmù, pøijde i chvilka odpoèinku, období dovolených a záhy další letní 
pøíprava na novou sezónu.

TJ Albrechtice nad Vltavou pøeje všem krásné léto, vydaøený Štít 
Albrechtic, brzké otevøení nìjaké hospody èi restaurace v obci 

a hodnì sil do dalších bojù ve sportovních i životních disciplínách!   

Na fotkách zábìry z utkání TJ Albrechtice: SK Oslov, 3.6.2017

Okresním mysliveckým spolkem byli na pozice rozhodèích urèeni, 
jako vrchní rozhodèí Martin Batista, pro posuzování malých plemen 
dvojice rozhodèích, a to první skupiny Libor Kurfiøt, Petr Rybák            
a druhé skupiny František Kurfiøt, Roman Malec. Skupinu velkých
plemen tj. ohaøù posuzovali Jan Myšièka a Miloslav Mann. Zkoušky 
probíhaly za krásného sluneèného poèasí ve obou honitbách Mysli-
veckého spolku Jehnìdno. Jarní zkoušky vloh jsou typem zkoušek, 
kde má pes prokázat své vrozené vlastnosti, které nejsou ovlivnìny 
výcvikem a sbor rozhodèích na toto kladl dùraz. Vybrané oblasti byly 
velmi dobøe zazvìøeny proto umožnily malým plemenùm prokázat 
hlasitost a ohaøùm vystavovaní. Vítìzem velkých plemen se první 
den stala fena èeského fouska s vùdcem Petrem Zedníèkem. 
Vítìzem malých plemen se stala fena nìmeckého køepeláka 
s vùdcem Vratislavem Sýkorou. Na druhý den bylo pøihlášeno 14 psù 
a soudcovský sbor se sestával z vrchního rozhodèího Martina Batisty 
a posuzujících Petra Zedníèka s Františkem Pavlíèkem a Václava 
Myslivce s Alešem Rotem. Poèasí opìt vyšlo a pejskové mìli 
dostatek prostoru a zvìøe, aby ukázali co umí. Vítìzem se stala fena 
velkého münsterlandského ohaøe vedená zkušeným kynologem 
panem MVDr. Františkem Šimkem. 
Rád bych podìkoval za vzornì pøipravenou akci všem èlenùm 
Mysliveckého spolku Jehnìdno, za materiální a fyzickou podporu 
èlenùm SDH Chøeš�ovice  a èlenùm MS Albrechtice nad Vltavou. 
     Za MS Jehnìdno  - Filip Raab 
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v cervnu slaví
Karlík Petr, Údraž

85 e ábková Zde ka, Jehn dno
81 Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.
85 Rybáková Kamila, Albrechtice n. Vlt.
75 Mikolajczyk Pøemysl, Albrechtice n. Vlt.
88 Øeháèek František, Chøeš�ovice
50 Procházka Petr, Údraž
87 Hynoušová Marie, Údraž
60 Urbanová Vìra, Albrechtice n. Vlt.
65 Procházka Bedrich, Chreštovice
60 Jarošová Božena, Albrechtice n. Vlt.
60 Lhota Milan, Albrechtice n. Vlt.
50 Svozilová Katerina, Chreštovice
65 Cejka Miloslav, Albrechtice n. Vlt.
83 Radášová Vlasta, Chreštovice

70 
Ø ø ò ì v èervenci slaví

70 Horník Václav, Chreštovice
70 Žáková Marie, Chreštovice
55 Králová Alice, Jehnedno
83 , Albrechtice n. Vlt.Králová Kvetuše
89 Hrdlicková Hermína, Hladná
89 Trefilová Vera, Údraž

v srpnu slaví
75 Albrechtice n. Vlt.Maøánková Jana, 
55 Albrechtice n. Vlt.Císaøovská Hana, 
55 , Albrechtice n. Vlt.Chalupa Bronislav
70 Petøík Václav, Újezd
55 Øeøábek Ladislav, Jehnìdno

Žádná moudrost, které se mùžeme na svìtì nauèit,
nám nemùže dát to, co matèino slovo a pohled.

21.4.2017 - Václav Vaòáè, Albrechtice n. Vlt.

matka: Jaroslav Kováøíková

otec: Václav Vaòáè

3.5.2017 - Theo Milota, Albrechtice n. Vlt.

matka: Gabriela Alexandra Milota Lucio

otec: Kamil Milota 

10.5.2017 - Nela Hronková, Údraž

matka: Lenka Kazdová

otec: Vlastimil Hronek 

12.5.2017 - Dennis Kyncl, Údraž

matka: Marie Pozdìnová

otec: Dennis Kyncl

aneb hmyzí hotel. 
høištì má nové broukovištì. Dìtem 
pro radost a broukùm k ochranì. 
Velké podìkování za nìj patøí panu 
ing. Petru Dostálovi. 

Enviromentální 

www albrechticenadvltavou cz. .

23.èervna3

Øešením je pomoc hasièù nebo specializované firmy.

30.4.2017 - Antonín Vágner, Albrechtice n. Vlt.
7.5.2017 - Rùžena Lechnýøová, Chøeš�ovice 0

01.6.2017 - Kristina Pohnánová, Údraž
13.6.2017 - Jan Koutník, Údraž

Nic z toho dobrého a krásného, cos uèinil se neztratí. Všechno zùstane.

Sršeò je považován za nebezpeèný hmyz. Svou velikostí a hlasi-
tým bzuèením nahání vìtší strach než vèely a vosy. Kupodivu, 
vosy jsou daleko nebezpeènìjší a útoènìjší než sršni. Dalo by se 
øíci, že sršeò je takový hluèný dobrák, kterého ovšem nìkteré 
naše projevy, jako mávání rukama, prudké pohyby tìla, pøiblížení 
se blízko jeho hnízda, pøimìjí k použití svého jedu. Vpraví ho do 
kùže nejen vpichem, ale dokáže ho žihadlem vystøíknout na vzdá-
lenost nìkolika centimetrù. Sršní jed je však nìkolikanásobnì 
slabší než jed vosy. Zdravotní komplikace bývají zanedbatelné. 
Sršni nepatøí mezi chránìné živoèichy. Jsou chránìni obecnì jako 
druh. To neplatí o pøípadné likvidaci sršního hnízda, které je tak 
neš�astnì umístìné, že pro èlovìka pøedstavuje opravdu hrozbu. 
Nedoporuèuje se amatérské znièení hnízda tøeba v noci, protože 
sršni jsou aktivní i za tmy. Spoléhání na nízkou teplotu alespoò 
5 ° C se také nevyplácí. Pokud není akce rychlá, sršni si dovedou 
sami zvednout teplotu a útoèníka pìknì vyprovodí.

... sedne-li si sršeò na vaši ruku, pøekonejte chu� na obvyklé jednání, mávání rukama a prudké pohyby tìla. 

Ing. Petr Dostál
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