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- pokračování na druhé straně -

Informace z jednání obecního zastupitelstva
Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů 

podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plat-
ném znění, zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projedná-
vané nejdůležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady 
obce Albrechtice nad Vltavou.
Usnesení ze 4. zasedání ze dne 25. 6. 2014
• Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo a schválilo členství obce 

ve spolku Energoregio Temelínsko, z. s.
• ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 200/5 o výměře 

776 m2 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou
• ZO projednalo a schválilo prodej části parcely č. 662/1 

o výměře 15-20 m2 v k.ú. Jehnědno 
• ZO projednalo a schválilo směnu části parcely ve vlastnic-

tví obce  č. 1702 za části parcel ve vlastnictví paní Ková-
čové, a to č. 1521/5 a část 1537/1 vše v k.ú. Albrechtice nad 
Vltavou

• ZO neschválilo odkoupení studny a části vodovodu v Jeh-
nědně za cenu 60 tis. Kč

• ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2013  
podle zákona 128/2000 Sb. v platném znění a vyjádřilo sou-
hlas s výhradou s celoročním hospodaření obce a uložilo 
účetní obce důsledněji dodržovat ČÚS č. 701

• ZO schválilo dle zákona 128/2000 Sb. v platném znění pro 
příští volební období patnáctičlenné zastupitelstvo

• ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014
• ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 377/35 o výměře 

39 m2 v k.ú. Chřešťovice a pověřilo starostu obce k podpisu 
smlouvy

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 9. zasedání ze dne 18. 6. 2014
• Pan Zabranský MZ TENDER s.r.o. Písek a RO provedli oteví-

rání obálek a posouzení nabídek na akci „Oprava chodníku 
na návsi“. Dva uchazeči byli vyřazeni z důvodu nesplnění 
požadavku zadavatele. RO schválila dodavatele akce firmu 
s nejnižší nabídkou Václav Hubáček, Písek

• Pan Zabranský MZ TENDER s.r.o. Písek a RO provedli oteví-
rání obálek a posouzení nabídek na akci „Snížení prašnosti 
a bezbariérové přístupy v Albrechticích“. Jeden uchazeč 
byl vyřazen z důvodu nesplnění požadavku zadavatele. RO 
schválila dodavatele akce firmu s nejnižší nabídkou Václav 
Hubáček, Písek

• RO doporučila zastupitelstvu obce schválit členství ve spolku 
obcí Energoregio Temelínsko, z. s.

• RO schválila prodejní cenu pohlednic hřbitova 3,- Kč/ks 
včetně DPH

• RO souhlasila s podáním žádosti o přezkoumání hospoda-
ření obce za kalendářní rok 2014 na Krajský úřad Jihočes-
kého kraje

• RO doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení prodej par-
cely číslo 200/5 o výměře 776 m2

• RO doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej parcely č. 
377/35 o výměře 39 m2 

• RO doporučuje zastupitelstvu ke schválení Účetní uzávěrky 
obce za rok 2013

• RO schválila oslovení firem pro výběrové řízení malého 
rozsahu na akci „Výsprava místních komunikací metodou 
Turbo“

Usnesení z 10. zasedání ze dne 30. 6. 2014
• Pan Zabranský, MZ TENDER Písek seznámil Radu obce (RO) 

s výběrovým řízením  na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Výsprava místních komunikací meto-
dou turbo“. RO schválila oslovení firem Reacom, s.r.o. Tře-
bíč a Přemysl Stojaník, Šumperk ke zdůvodnění mimořádně 
nízké nabídkové ceny

Usnesení z 11. zasedání ze dne 30. 7. 2014
• RO po seznámení s odpověďmi firem Reacom, s.r.o. Třebíč 

a Přemysl Stojaník, Šumperk schválila firmu Vialit Soběslav 
jako zhotovitele výspravy místních komunikací metodou 
turbo a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy 

• RO projednala a doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
poskytnutí příspěvku DSO Blanicko-otavskému regionu

• RO projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6/2014
• RO projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit záměr 

na prodej parcely č. 130/10 o výměře 361 m2 v k.ú. Albrech-
tice nad Vltavou

• Na základě zaslaných žádostí, RO doporučuje zastupitelstvu 
obce zrušení žádostí o odkoupení parcel pana Veselého, 
Neznašov a pana Michalce, Všeteč. V této souvislosti zrušit 
usnesení č. 18/2014-ZO a 23/2014-ZO

• RO schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 
156 v Albrechticích nad Vltavou na dobu do 12.8.2015. 

• RO schválila změnu nájemce v bytě č. 13 v č.p. 156 v Albrech-
ticích nad Vltavou za stejných podmínek jako doposud

• RO nesouhlasila s příspěvkem na obnovu oplocení u domu 
č.p. 64 v Jehnědně a uložila starostovi zajistit vyčištění stoky 
v horní části komunikace, aby nedocházelo k zatékání vody 
přes komunikaci k domu č.p. 64

Výlet s Vltavínkem
Druhý červnový víkend se naše „vlta-

vínská parta“ vydala vstříc dalšímu dob-
rodružství. Po loňské plavbě parníkem 
z Orlíku do kempu Holešice, jsme letos 
zvolili čistě suchozemské radovánky.

Vybaveni „šlapacími stroji“, přilbami, 
pumpičkami, lepicími sadami, braš-
nou nářadí a naditou lékárničkou jsme 
se vydali v pátek třináctého do Chlumu 
u Třeboně, ráje to cyklistů. Do kempu 

Atlas jsme dorazili právě na večeři, a tak 
jsme si nejdříve pořádně naplnili bříška, 
než jsme se dali do zabydlování chatek 
přímo na břehu rybníka Hejtman. Ještě 
chvilku jsme poseděli při kytaře u vel-
kého ohniště a pak už všichni utíkali do 
postelí, těšíc se na druhý den, kdy nás 
čekal plánovaný cyklo výlet.

Po sobotní snídani prošla naše vozidla 
pečlivou revizí a pak už nic nebránilo při-
dat se k ostatním sportovcům a rekreač-
ním nadšencům a úspěšně zvládnout prv-

ních dvacet najetých kilometrů. Po obědě 
a krátkém odpočinku neodolali naši cyk-
listé nové výzvě, zdolat další „dvacítku“. 
Ujetých kilometrů bylo nakonec nepláno-
vaně o malinko víc. A přesto, že děti, na 
rozdíl od některých dospělých, stále pře-
kypovaly energií, byly na cestě odměněny 
posilující dávkou chlazené malinovky.

Po večeři si, stále čiperné, děti poměřily 
síly v různých míčových hrách, které jsme 
si s sebou přivezli a pak už se ke slovu 



- dokončení z první strany -

dostala znovu kytara, chvíli doprovázení zpěvem, chvíli švito-
řením z předávání celodenních dojmů. Komu vyhládlo, opekl 
si ještě buřtíka a pak už se přeci jen dostavila sladká únava 
ženoucí nás do měkoučkých postelí.

Neděle pak byla zpestřena ještě jednou krátkou projížďkou 
a pak už přišlo na řadu balení, úklid, oběd a nepříliš oblíbené 
loučení. Domů jsme se vrátili nezranění, plní nových zážitků 
a kupodivu nabití energií. Pouze jedné z vedoucích bylo pro 
příště doporučeno letiště v Bechyni, protože větší „rovinu“ už 
opravdu nikde nenajdeme!

A protože prázdniny utíkají jako voda, začínají nám přípravy 
na další ročník zářijového minitábora na Nové Louce. Podrobné 
informace o termínu, přihláškách a ceně najdete na plakátech 
a našich webových stránkách www.albrechtickyvltavinek.cz 

Text: T. Zachová, foto: P. Hanzlík

Výlet s Vltavínkem

Na sobotu 28. června se spousta lidí 
těšila. Nastal již 6. ročník albrechtického 
Vítání léta. Na místním fotbalovém hři-
šti a v přilehlém okolí si příznivci dobré 
nálady mohli vybrat z bohaté nabídky 
kulturních  pořadů, jež byly určeny pro 
všechny věkové kategorie. Pro zpest-
ření byly pořádány zábavné hry pro děti 
a dospělé, aby se vyplnil prostor, když se 
měnili vystupující na pódiu. 

Počasí se vydařilo, co víc si přát. Ve 14:00 
hodin nastalo vlastní zahájení celé akce. 
Tentokrát se organizování ujalo občanské 
sdružení Albrechtický Vltavínek a nutno 
podotknout, že vše probíhalo podle har-
monogramu bez zádrhelů. 

Jako první se představila divákům 
a posluchačům dechovková kapela 
Písecká čtyřka, která hrála pro dobrou 
náladu od 14:00 hodin do 16:00 hodin. 
V téže době na fotbalovém hřišti probí-
hal pro děti zábavný víceboj. Soutěžilo se 
v 6 disciplínách, kdy malé děti i ty větší 
plnily jednotlivé úkoly. Každé dostalo 
kartičku se jménem a po úspěšném spl-
nění všech stanovišť, obdrželo pytlík se 
sladkou odměnou. Že se nikdo nenudil, 
bylo možné vidět na tvářích všech pří-
tomných. Ať už se jednalo o jízdu s koleč-
kem s vodou, chůzi na malých chůdách, 
skákání na odrážecích míčích, hod barev-
ných míčků do kruhů, lovení předmětů 
ústy z vědra s vodou. Mezi nejtajemnější 
bylo ovšem určování a poznávání věcí 
v temných lahvích, kde se ukrýval např. 
plyšák, voda, skákací pavouk či kamínky. 

Kolem 16:00 hodiny se v prostoru na 

malém hřišti seřadili tanečníci v country 
oblečení z tanečního souboru Vltavínek 
pod vedením lektorky paní Terezy Zachové, 
aby s nadšením předvedli své vystou-
pení. Poté měla své slovo rocková skupina 
Marathon. Mladíci předvedli některé písně 
i z autorské tvorby nebo známé české hity, 
při kterých si mnozí společně zazpívali. 
Občerstvení po celou dobu konání tohoto 
společenského setkání zajišťovali dob-
rovolní hasiči z Albrechtic nad Vltavou. 
Nikdo žízní ani hlady netrpěl.  

S netrpělivostí a zvědavostí byl v 19:00 
hodin očekáván amatérský divadelní 
spolek Albrechtický Brebta s pohádkou 
– „Taková normální pohádka“.  Opravdu, 
ochotníci ani tentokrát nezklamali a dlou-
hotrvající potlesk hovořil za vše. 

V mezičase si děti spolu s rodiči či zná-
mými zúčastnili zajímavých her o ceny – 

tanec s míčkem mezi hlavami nebo pod-
lézání tyče, kde hlavně děti předvedly 
svůj um a vynalézavost. Nikomu nevadila 
zamazaná trička od prachu, důležité bylo 
protáhnout se. 

Ale to už po 20. hodině na řadu přišla 
country skupina Hastrmani, která dostála 
svému názvu a vody najednou z oblohy 
pršelo dost a dost. Tanečníci se ovšem 
nenechali odradit a zábava pokračovala 
až do pozdních nočních hodin. 

Hlavními sponzory byla JE Temelín 
v rámci Oranžového roku a Obecní úřad 
Albrechtice nad Vltavou. Též poděkování 
patří za každoroční zapůjčení závěsu 
kamionu  firmě  MS Transport Písek, na 
kterém účinkující vystupují.  

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

Vítání léta v Albrechticích nad Vltavou 



Již druhým rokem zorganizo-
valy Chřešťovice noční hasič-
skou soutěž. V sobotu 26.7. 
se ve večerních hodinách za 
humny Chřešťovic sjelo osm-
náct hasičských sborů. Bojovat 
mohly o Pohár starosty SDH 
Chřešťovice a ještě o co nejlepší 
výsledek ve 3. kole čtvrtého 
ročníku Vltavského poháru.

Neočekávaným zážitkem 
ještě před startem samotných 
soutěží byl příjezd okouzlu-
jící nevěsty. Tu kdosi unesl 
ženichovi právě na chřešťo-
vickou soutěž. Ženich si však 
svoji nevěstu brzy našel a také 
odvezl. Později se zjistilo, 
že jejich kamarádi byli jedni 
ze soutěžících, a to hasiči 
z Jamného. 

Během této malé zajíma-
vosti se však už k soutěži při-
pravovali první hasiči. Pravi-
dlem se stává, že ještě než se 
setmí, zasoutěží si nejdříve 
dětské sbory. V Chřešťovicích 
si poměřili své dovednosti 
v požárním útoku mladí hasiči 
z Jehnědna a z Chřešťovic. Jako na okrskové soutěži se štěstí 
opět přiklonilo na stranu Jehnědna, a proto se Chřešťovické 
děti musely spokojit s druhým místem. Po ocenění nejmlad-
ších hasičů přišla na řadu soutěž mezi dospělými družstvy. Za 
tmavé noci se postupně vystřídalo všech osmnáct hasičských 
sborů. S východem slunce se pomalu blížil konec celé akce. 
Kdo do té doby vytrval, si zaslouží patřičný obdiv, neboť tyto 
akce jsou poměrně náročné, a to nejen pro hasiče.   

Závěrem bychom chtěli poděkovat jménem SDH Chřešťovice 
panu Z. Peroutkovi, panu L. Radášovi, panu J. Havlátkovi a také 
firmě Maso a uzeniny Písek a.s. za jejich výpomoc při organi-
zaci této soutěže. Velké poděkování si však také zaslouží hlavní 
organizátor pan František Stropnický a několik místních hasičů, 
které ještě neodradil fakt, že jejich počet spojený právě s pří-
pravou různých akcí se nijak nezvětšuje. Proto jim přejeme, aby 
měli motivaci a sílu v těchto věcech vytrvat i nadále. 

Výsledky děti: 
1. Jehnědno 34:09
2.  Chřešťovice 34:83 

O pohár starosty SDH Chřešťovice

Výsledky ženy: 1. Vlastec 34:22
2. Chřešťovice 1:06:38
Kluky NP 
Jamný NP

Výsledky muži: 1. Jehnědno A 21:41
2. Jamný 28:25
3. Jehnědno B 29:15
4. Chřešťovice 35:09
5. Vlastec 40:69
6. Čížová 57:97

3. kolo Vltavského poháru

Výsledky ženy: 1. Jehnědno 29:36
2. Vlastec 34:22
3. Albrechtice n/Vlt. 56:62
4. Chřešťovice 1:06:3
Zvíkov NP
Kluky NP
Záhoří NP
Jamný NP

Výsledky muži: 1. Albrechtice n/Vlt. 22:20
2. Jehnědno A 27:08
3. Jamný 28:52
4. Jehnědno B 29:15
5. Záhoří 31:46
6. Chřešťovice 35:09
7. Vlastec 40:69
8. Čížová 57:97
Zvíkov NP

Text a foto: Radka Lacinová

Chřešťovická soutěž pod noční oblohou



Druhou sezónu na píseckém okrese jsme 
dohráli v půlce června a získaných 34 
bodů nám stačilo na konečné 9. místo ve 
velmi vyrovnané tabulce. Tabulce vévodil 
Protivín s 63 body, ale postupu se zřekl, 
načež do 1. B třídy postoupilo mužstvo 
Chyšek. Sestoupila mužstva Čimelic a Hra-
zánek. Naše Béčko v „pralesní lize“ nasbí-
ralo bodů 30 a obsadilo 4. místo. Ještě 
než dětem začaly prázdniny, tak jsme 
poslední červnový víkend reprezento-
vali naší obec na setkání občanů obcí se 
jménem Albrechtice. Již 41. ročník Štítu 
Albrechtic se letos konal v Albrechticích 
v Jizerských Horách. V autobuse, za který 
v rámci oranžového roku patří poděko-
vání ČEZu, se nás sešlo 34, no a když při-
dáme ještě tři osobní auta, tak můžeme 
mluvit o velmi slušné účasti ze strany 
Jihočechů. Tradiční fotbalový turnaj se 
hrál na hřištích v Albrechticích a Josefově 
Dole. V Albrechtické skupině jsme ode-
hráli 3 utkání „prohra – remíza - výhra“ 
a celkově jsme obsadili 6. místo při účasti 
všech osmi Albrechtic z celé ČR. Při závě-
rečném ceremoniálu pak náš starosta 
p. V. Kaifer poděkoval organizátorům, 
převzal putovní vlajku a štít se znaky obcí 
a pozval všechny účastníky na 42. ročník, 

který se v roce 2015 bude konat u nás 
v Albrechticích nad Vltavou.

Poslední sobotu v červenci jsme uspo-
řádali utkání hvězd na počest narozenin 
našeho kamaráda a věrného fanouška 
Sparty a TJ Albrechtice Ládi Stejskala zva-
ného „Slavíčka“, který už tu s námi kope 
několik generací. Láďo, ještě jednou pře-
jeme hodně zdraví!!!

Nyní už je více než polovina prázdnin 
za námi a příprava na novou sezónu 
pomalu vrcholí. Máme už odehrané 

jedno přípravné utkání v Klukách, 9. 8. 
přivítáme Vyšší Brod, 16. 8. k nám při-
jede odehrát 1. kolo okresního poháru 
Hradiště a 23. 8. 2014 vypukne nový 
soutěžní ročník domácím utkáním proti 
Podolí II. Do Albrechtické arény zveme 
všechny naše fanoušky a máme pro ně 
připravené malé překvapení. Rozpisy 
zápasů, výsledky, tabulky a další infor-
mace najdete na našich stránkách www.
albrechtice-fotbal.webnode.cz 

Text a foto: Dušan Hronek

V sobotu 5.7. připravili dob-
rovolní hasiči z Chřešťovic pro 
děti odpoledne plné zábavy. 
Velký podíl na organizaci sou-
těží mají především některé 
místní hasičky. Každým rokem 
připravují soutěže, které jsou 
mezi dětmi velice oblíbené. 
Snaží se však pokaždé mezi 
ty oblíbené soutěže zařa-
dit i nějaké nové, aby si děti 
mohly vyzkoušet také něco 
jiného.

Letos si s dětičkami mohli 
zasoutěžit i rodiče. Někteří 
svým dětem pomohli k vítěz-
ství, jiní zas pobavili všechny 
ostatní svou snahou v této 
hře uspět. Byl docela horký 
letní den, proto se po ukon-
čení soutěží děti s radostí 
vrhly do chladné pěny, která 
už neodmyslitelně patří 
k chřešťovickému dětskému 
dni. Pak následoval gejzír 
z hasičské hadice, kde děti ze 

sebe pěnu smyly a pak už se 
mohly s chutí pustit do svých 
odměn, které během odpo-
ledne získaly.

Dětský den v Chřešťovicích 

se těší veliké oblibě. Svědčí 
o tom fakt, že ho navštěvuje 
mnoho rodin s dětmi a to 
nejen z Chřešťovic. Tak jen tak 
dál a těm co dětský den při-

pravily, velký dík.

Text: Radka Lacinová  
Foto: Martina Kuželková

Sousedské posezení 
v Újezdě

Dne 7.6.2014 se konalo v Újezdě sou-
sedské posezení s opékáním prasete. 
Počasí bylo jak na objednávku, pašík byl 
grilován za asistence starousedlíků a tak 
nic nebránilo tomu, aby se akce zúčast-
nila celá ves i se známými  z okolí. Vždyť 
cca 70 hostů je na tak malou ves hodně 
vysoké číslo. 

Text a foto: Vlaďka Kůrovec 

Děti se bavily v Chřešťovicích

První mistrák už se blíží 



V sobotu 2. srpna se v odpoledních 
hodinách v prostoru hasičské zbrojnice 
a jejím blízkém prostranství konal tra-
diční Hasičský den k 38. výročí jejího 
otevření. Den otevřených dveří byl určen 
pro všechny zájemce nejen o požární 
techniku. Dobrovolní hasiči i letos chtěli 
upozornit co je hlavní náplní jejich 
práce.  

Nejvíce se však na tuto akci těšily děti.  
Pro ně tu byly uspořádány různé hry 
a soutěže spojené s motivem vody. Právě 
pěkné slunečné počasí lákalo drobotinu 
osvěžit se v připravených vanách plných 
vody a zacákat si pro radost. A o jaké 
soutěže se jednalo? Například stříkání 
džberovou stříkačkou na pyramidu ple-
chovek, slalom s kolečkem vody mezi 
kuželkami z plastových lahví, lovení jablí-
ček ústy z kádě, shazování kuželek sto-
čenou požární hadicí či hod kroužků na 
kuželky. K oblíbené činnosti dětí patřilo 
i malování barevnými křídami, kde pak 
před zbrojnicí vznikaly zajímavé výtvory. 
Nikdo neodešel bez sladké odměny. 

Pro všechny příchozí bylo občerstvení 
zajištěno a pro dobrou náladu byla pouš-
těna dětská hudba s pohádkovými pís-
ničkami. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout 
celý objekt hasičské zbrojnice a seznámit 
se s historií sboru, prolistovat si kroniku, 
pročíst články a nejnovější příspěvky. Na 
stěnách byly vystaveny nejen fotografie, 
ale i diplomy, poháry a medaile z růz-
ných hasičských soutěží.  Přístupná byla 
i obě zásahová vozidla či ukázky výstroje 
a zásahové techniky s příslušenstvím. 

To už se ovšem blížila 16. hodina, kdy 
byla připravena pěnová show, která 
vzbuzovala největší úspěch nejen v řa-
dách dětí. 

Pro dospělé byla určena od 20 hodin 
zábava s hudební skupinou J+V Duo 
Band, která hrála a zpívala v nově vybu-
dované pergole a tanečníci až do pozd-
ních nočních hodin si užívali pohodové 
soboty. 

Akce proběhla v rámci Oranžového 
roku skupiny ČEZ JE Temelín. 

Text a foto: Dana Ryšlavá  
- kronikářka obce 

Albrechtice nad Vltavou

Poděkování albrechtickým hasičům
Ve večerních hodinách 21. července byly Albrechtice nad 

Vltavou v několika minutách těžce zasaženy velkým množstvím 
přívalové vody. Albrechtičtí hasiči rychlým a účinným zásahem 
podstatně eliminovali škody, které by bez jejich pomoci vznikly 
na majetku obce a na majetku občanů. Jejich profesionální 
zásah ocenil plk. Ing. Luboš Broulim, ředitel ÚO Písek HZS Jiho-
českého kraje zaslaným děkovným dopisem. Z něj uvádíme: 
„Vaše jednotka sboru dobrovolných hasičů je vnímána jako 
nedílná součást bezpečnosti a ochrany obyvatel obce a okolí. 
Těší mě, že díky Vaší práci stoupá společenský kredit hasičů 
u veřejnosti. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem 
hasičům SDH Albrechtice nad Vltavou za jejich obětavou práci 
v oblasti požární ochrany, popřát jim pevné zdraví a šťastné 
návraty do hasičské zbrojnice a domovů“. Slova uznání hasi-
čům adresoval i starosta obce Ing. V. Kaifer. V neposlední řadě 

je potřeba ocenit i hasiče SDH Jehnědno a Chřešťovice, kteří 
pro případ potřeby nabízeli svoji pomoc. Tato mimořádná situ-
ace prokázala akceschopnost všech našich SDH a jejich schop-
nost poskytovat občanům účinnou pomoc.

Text: Miroslav Vlk

Hasičský den v Albrechticích nad Vltavou
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Brebta zve na koncert
Albrechtický brebta si Vás tímto dovoluje pozvat na výjimečný 

koncert historického hudebního souboru „Chaire“. Koncert se 
bude konat v  neděli 21. 9. 2014 od 17. hodin v albrechtickém 
kostele.

Tato osmičlenná skupina se Vám představí v dobových kos-
týmech. Jejich repertoár je historická hudba počínajíc gotikou 
a konče devatenáctým stoletím. Samozřejmostí je, že jejich 
nástroje jsou stylově dobové.

Na tomto koncertu jsme se domluvili, že nám zahrají lidovou 
muziku tak, jak se hrála kdysi v minulosti. Písně budou hlavně 
z našeho jihočeského kraje a místního okolí. 

Věříme, že si uděláte čas na toto mimořádné představení 
a společně strávíme krásné nedělní odpoledne.

Za Brebtu Mňouk

PS: Chtěl bych ještě upozornit naše spoluobčany, že kdo 
nemohl zhlédnout naši novou pohádku, bude mít možnost 27. 
9. 2014 v odpoledních hodinách v Neznašově na místní pouti.Prodám

Škodu Fabia 1,6, v dobrém technickém stavu 
cappuccino metalíza, najeto 65 tis. km, 

telefon 724 410 872
Uzávěrka příštího čísla – 8. 10. 2014 

Neváhejte a pošlete nám své příspěvky!!

Prázdninová pozvánka do Obecní 
knihovny v Albrechticích nad Vltavou 

Milí čtenáři, 
je čas dovolených a tedy různých výletů či zájezdů  po naší 

krásné zemi. Prostřednictvím obecní knihovny si Vám dovoluji 
nabídnout různé tipy a nápady, jak strávit volný čas. Můžete 
si vybrat z nepřeberného množství cestopisů, knih, publikací 
a příruček. Jen si udělat chvilku času, prolistovat tituly a nechat 
se inspirovat. Například uvádím: 
* Slezsko bez hranic (nová turistická publikace s rozhlednami 

a vyhlídkovými místy) 
* Nízký Jeseník – cykloturistická mapa 
* Region Poodří (se souborem map, pěší i cykloturistika, 

nabídky ubytování, aj.) 
* Havířov a jeho okolí (zájemci obdrží pěkné pohledy či  plán 

města) 
* Mikroregion Krnovsko ( přijďte a objevujte ....jste zde vítáni) 
* Vítejte v Moravskoslezském kraji (relaxujte v lázních, poznejte 

zvyky a tradice, ochutnejte zdejší kuchyni, toulejte se po 
horách) 

* Jesenicko 
* Osudy jedné obce Jablonecka – Albrechtice v Jizerských 

horách 
* Velké Albrechtice 
* Město Lanškroun 
* Opavsko  
* Moravská brána do Evropy – jedná se o knihu se soupisem 

technických a zemědělských památek regionu Poodří 
* Cyklotrasy podél řeky Olše i Odry 
* Vodácká řeka Orlice 
* Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje: Mora-

vice, Opava, Odra, Olše, Ostravice 
* Mikroregion Tanvaldsko 

Dále se můžete seznámit s publikací pana Josefa Zikla o fot-
balových turnajích obcí s názvem Albrechtice: Almanach Štít 
Albrechtic 1974 – 2013 

Závěrečné přání autora Almanachu: 
Jedno si pamatuj, ve štítu měj, 
dodržuj pravidla děj se co děj! 
Na hřišti, v životě, poctivě hrej, 
byť bys hrál o život, vždycky FAIR PLAY! 

Též vřele doporučuji knihu Kořeny 1914 – 2014 od pana Vác-
lava Stejskala. 

Tento příběh je věnován padlým vojákům a obětem první svě-
tové války, jejíž boje vypukly právě před sto lety. Přeneseme se 
v čase do míst na Písecku, do Albrechtic nad Vltavou a blíz-
kého okolí nebo na bojové linie fronty dnešního Maďarska. Víc 
neprozradím, stačí si jen zajít do knihovny a půjčit si tuto zají-
mavou knihu plnou citových vazeb k svému předkovi. 

A připomenu pouze závěrem, že koncem měsíce července byl 
knižní fond opět obměněn dalším souborem knih z písecké 
knihovny. 

Hezké léto nejen s knihou v ruce přeje Vaše knihovnice 
Dana Ryšlavá. 

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem narozeným dětem a jubilantům, 

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

Vítáme nové občánky:
21. 6. 2014 Nela a Josef  Lechnýřovi, Chřešťovice 56, 

rodiče Marcela Kulířová a Josef  Lechnýř

V měsíci červnu 2014 oslavili životní jubileum:
Řeřábková Zdena, Jehnědno – 82 let

Rybáková Kamila, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Řeháček František, Chřešťovice – 85 let

Lejčarová Růžena, Údraž – 94 let
Lejčar František, Albrechtice nad Vltavou – 70 let

Kaiferová Miroslava, Albrechtice nad Vltavou – 83 let
Hynoušová Marie, Údraž - 84 let
Hrdlička Zdeněk, Újezd – 81 let

Radášová Vlasta, Chřešťovice – 80 let
Král František, Albrechtice nad Vltavou – 55 let

V měsíci červenci 2014 oslavili životní jubileum:
Holec Pavel, Újezd – 60 let

Kuntová Marie, Chřešťovice – 70 let
Pisinger Jaroslav, Újezd – 87 let

Pavlíčková Růžena, Albrechtice nad Vltavou – 70 let
Velek Václav, Údraž – 50 let

Králová Květuše, Albrechtice nad Vltavou – 80 let
Kokaisl Miroslav, Jehnědno – 60 let

Pilík Milan, Chřešťovice – 65 let
Koudelková Helga, Újezd – 50 let

Hrdličková Hermína, Hladná – 86 let
Trefi lová Věra, Údraž – 86 let

Úmrtí
3. 8. 2014 – Josef  Kozák, Chřešťovice 30
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