Albrechtice
nad Vltavou
Tento projekt
Albrechtice nad Vltavou
- rekonstrukce místních komunikací
je spolufinancován Evropskou unií
.

Tak máme za sebou uspoøádání letošního
ŠTÍTu. A myslím, že tato, pro naší obec letos
nejvìtší sportovní, kulturní a spoleèenská
akce, se vydaøila. Každý návštìvník si mohl
vybrat z programu, co mu vyhovovalo.
V letošním roèníku se uskuteènily soutìže
nejen ve fotbalu, ale také v požárním sportu
a historicky poprvé i ve støelbì. Samozøejmì
je všem vítìzùm pøáno, ale hlavní je úèast
v tìchto soutìžích. Naplnila se myšlenka pro
letošní ŠTÍT. Tou bylo oslovení široké veøejnosti k úèasti a vzájemnému setkávání lidí.
A to nejen na akci samotné, ale i v prùbìhu
roku. Mám upøímnou radost z pozvánek myslivcù na podzimní akce, navázání kontaktù
hasièù a hasièek (vždy se zúèastnila soutìže
i reprezentantka ÈR v požárním sportu).
Pomyslnou jahodou na dortu byla výstava
o èinnosti spolkù, školy a historii obce. Mne
samotného mile pøekvapila prezentace jednotlivých organizací. A zejména poèet èlenù, kteøí
expozice pøipravovali. V nìkterých pøípadech
se pøípravy prezentace zúèastnili témìø všichni
èlenové, nìkde vybrané skupiny a bohužel
u nìkterých spolkù celou expozici pøipravovali
jedinci. Copak zahrádkáøi z Albrechtic (kdysi
nejslavnìjší spolek obce), myslivci z Albrechtic
a hasièi z Údraže mají jen jednoho schopného
èlena. Ruku na srdce. Pokud jsem èlenem
nìjakého spolku, tak bych mìl být na to hrdý
a mìl bych ukázat ostatním, jak spolek funguje.
Závìrem chci podìkovat všem, kteøí pomáhali
s pøípravou a organizací letošního roèníku
ŠTÍTu a neváhali vìnovat svùj volný èas ve
prospìch organizace této akce a také všem,
kteøí se pøišli podívat.

V èervenci byla zahájena rekonstrukce místních komunikací v Újezdì, na Hladné,
v Jehnìdnì a v Chøešovicích smìrem ke sv. Jánu a k chatám. Stavbu provedla
firma Vialit Sobìslav, která ve výbìrovém øízení nabídla nejnižší cenu. Práce byly
dokonèeny a stavba pøedána v minulém týdnu.

.............. v mìsíci èervnu byla provedena celková oprava šaten TJ Albrechtice nad
Vltavou. Byly obnoveny vnitøní omítky a obklady, byla provedena výmìna
oken a dveøí, byla opravena vnìjší fasáda a znak TJ.
.............. v mìsících kvìtnu až èervenci byla provedena rekonstrukce èásti budovy
bývalé školy na obchod v Chøešovicích. V místech bývalé kuchynì a jídelny
byly zøízeny prodejní prostory pro obchod s potravinami, popø. smíšeným
zbožím.
.............. v mìsíci èervnu byla provedena první èást opravy fasády na kovárnì
v Jehnìdnì a provedení výmìny vrat. Pokraèovat budeme v srpnu a záøí.
.............. v èervenci až srpnu probìhla rekonstrukce místních komunikací v Újezdì,
na Hladné, v Jehnìdnì a v Chøešovicích smìrem ke sv. Jánu a k chatám.
.............. vlastními silami bylo opraveno a natøeno oplocení parèíku s pomníkem
v Albrechticích, bylo natøeno oplocení kaplièky v Jehnìdnì, byly opraveny
a novì natøeny obì èekárny v Albrechticích, èekárna v Údraži, v Údražských
Chalupách, obì v Jehnìdnì. V srpnu bude dokonèena oprava èekárny
v Chøešovicích a dokonèen nátìr èekárny v Újezdì. Dokonèena bude také
oprava zábradlí mostu v Jehnìdnì.
.............. v èervnu byla provedena výmìna a doplnìní veøejného osvìtlení v místní
èásti Újezd - hrad.

srpen - oprava kaplièky v Újezdì, dokonèení opravy fasády na kovárnì v Jehnìdnì,
- výmìna kovových a døevìných vrat a oprava fasády a vstupní brány na
høbitovì v Chøešovicích
- rekonstrukce místních komunikací v Albrechticích, Jehnìdnì a Chøešovicích
- provedení geologického prùzkumu v místì svahové nestability v Jehnìdnì
- nátìry zábradlí u potoka v Chøešovicích
záøí

- zahájení úprav a prací na novém dìtském høišti u MŠ v Albrechticích
- pøíprava a zahájení akce na výsadbu liniových zelení
- dokonèení opravy kaplièek na høbitovì v Albrechticích
- nákup nového automobilu pro JSDH v Albrechticích

øíjen

- nákup nového nákladního automobilu (nosièe kontejnerù)
vèetnì kontejnerù a kompostérù

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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www . albrechticenadvltavou. cz

Albrechtický Brebta zve.

Obec
Albrechtice nad Vltavou

V sobotu 22.8. pro vás poøádá divadelní spolek Albrechtický Brebta
sportovnì-kulturní den a noc. Celý sled všech pøedstavení se
uskuteèní v prostorách fotbalového areálu v Albrechticích.
Jako první odehrají své mistrovské utkání naši slavní fotbalisté.
Nastoupí od 10.00 proti mužstvu Semic, se kterým si snadno poradí
a pøipíší si první 3 body. Hoši dìkujem.
Poté se od 14.00 pøedstaví neménì slavná fotbalová jedenáctka.
A to sice mužstvo "Hospodské dvanáctky". Vyzve na souboj družstvo
z Døítnì. Jelikož naši chlapci po celý rok pilnì trénovali, výsledek
je pøedem znám. Takže opìt hoši dìkujem.
A nyní již pøijde zlatý høeb odpoledne. Pozvali jsme k nám Divadlo
klauniky z Brna, se svou "didaktickou klauniádou" Don Quijote de
la Ancha, v režii pana Bolka Polívky. S touto vynikající komedií
zavítá do Albrechtic nejlepší svìtový chùdoherec Lennoire Montaine.
Toto pøedstavení je nejhranìjší v Evropì s poètem 4.000 repríz.
Je vhodné pro rodiny se školními dìtmi, pøináší pohodu a spoustu
smíchu, také však potìšující dáreèky. Zaèátek je v 16.00.
Bròáci dìkujem.
Po této høe však pøichází diamantový høeb podveèera. Albrechtický
Brebta si pro vás pøipravil novou pohádku (nejen pro dìti), s názvem
Hodinový manžel. Paní režisérka Tereza Zachová v ní pøedstaví ty
nejslavnìjší domácí herce a herky. Tato velkolepá premiéra je pøipravena jen pro vás. Možná, že zde tyto uèinkující uvidíte naposledy,
nebo vìtšina èlenù tohoto kulturního tìlesa odchází do Národního
divadla. Dva dokonce až do Nového Jorku. Ti horší získali angažmá
v Divadle na Vinohradech, jeden, ten nejhorší v Kováøovì. Zaèátek
je v 18.00. Takže Brebto dìkujem.
A abyste to vše v klidu strávili, odreagovali se a rozhýbali své ztuhlé
údy, nám od 20.00 k tanci a oddechu, zahraje "JV duo band" pana
Jiøího Vojíka. A až se k ránu budeme rozcházet k domovùm, plni
pocitù, dojmù a radosti z dobøe prožitého dne a noci, zabroukáme
Vojíku dìkujem.
O obèerstvení se po celou dobu bude starat pan Rychtáø z Protivína.
Vstupné na místì 70 Kè, v pøedprodeji 50 Kè. Dìti do 15-ti let vstup
zdarma. Vstupné platí pouze na divadelní pøedstavení a veèerní
zábavu. Na sportovní utkání hospodské dvanáctky vstup zdarma.
Pøedprodej vstupenek v kadeønictví L. Schánilcové a v prodejnì
Jednoty v Albrechticích.
Srdeènì vás zve divadelní spolek Albrechtický Brebta.
Tìšíme se na vás a vìøíme, že spoleènì prožijeme
krásnou, prázdninovou sobotu.
Za Brebtu Mòouk

Koneènì se v Chøešovicích dne 27.7. otevøely dveøe zcela
nového obchodu s potravinami v budovì bývalé chøešovické
školy. Ještì pøed rokem zde sídlila jiná firma, která budovu
nijak zvláš neudržovala. Po ukonèení nájmu této firmy, se
naskytla velká šance využít prostory školy, které budou k užitku
hlavnì místním obèanùm. Musely samozøejmì probìhnout nutné
opravy a úpravy. Dùležité bylo i získání rùzných povolení, aby
obchod mohl být vùbec provozován. Vybavení obchodu už si
provozovatel musel obstarat sám a stále vše ještì není úplnì
dokonèeno.
Chøešovice obchod potøebovaly a že se to povedlo, nebylo
zrovna jednoduché. Bohužel, ještì než se obchod otevøel, už
se našli tací, co vìdìli, že pro nì jsou tyto služby v Chøešovicích
zbyteèné a nevyhovující. Nechápu, pøece nejde jenom o nákupy?
Jde snad také o to, že se v Chøešovicích podaøilo nìco, co tu
naši vesnièku zase trochu oživí a pozvedne takzvanì z popela.
Pøesto stále vìøím, že vìtšina místních obyvatel je za tuto
skuteènost ráda a bude-li to v jejich silách, budou tento obchùdek
rádi navštìvovat. Tím podpoøí nejenom tento nový obchod, ale
i rozvoj naší malé vesnièky.

4.7. již osmým rokem poøádali
dobrovolní hasièi z Jehnìdna
dechovkový festival na místní
návsi. Za horkého letního
poèasí sem pøijelo pøes 200 návštìvníkù.
Jelikož sluníèko se celý den neschovalo za mráèek a teplota
byla vysoko nad 30°C, návštìvníkùm pøišlo vhod kryté posezení a rychlé a studené obèerstvení. Bìhem dne zde zahrálo
a zazpívalo pìt kapel. Jako první mohli diváci slyšet Malou
kapelu Pavla Havlíka, posléze Járinky a Chodovarku. Jižani,
kteøí zde hráli již na loòském roèníku, hráli i veèerní zábavu
do pozdních noèních hodin. Jako poslední kapelu mohli diváci
slyšet Moravskou Veselku.
Tato akce se konala za finanèní podpory Skupiny ÈEZ v rámci
projektu Oranžový rok a za finanèní podpory Jihoèeského kraje.

Text: R. Lacinová
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V sobotu 4.7. odpoledne, pøestože bylo velké horko, se na údražské
návsi slavil Dìtský den. I letos se vydaøil, dìtí se tìšily, pøišlo jich hodnì
a bájeènì si to užily. Èekaly je vtipné krátké soutìže, odmìny i sladkosti.
Jen špekáèky tentokrát nahradily nanuky a melouny.
Velké podìkování patøí poøadatelùm!
foto vd

Skvìlá disciplína:
kdo døív vypije sklenici vody?
pøinesla ochlazení,
i když horko øešili víc rodièe ...

V nedìli 21.6. byla již potøetí z obce Záhoøí vypravena cyklopou, kterou opìt zorganizoval P. Dr. Tomáš Cyril Havel. I když je v názvu
cyklopou, není podmínkou zúèastnit se poutì jenom na kole. Samozøejmì ti fyzicky zdatnìjší èi mladší roèníky na kolech rádi absolvují
trasu Záhoøí - Chøešovice a pak sv. Jan. Dále jsou tu ti ostatní, kteøí se mohou ke sv. Janu dopravit jakýmkoliv jiným zpùsobem a jsou
na pouti také srdeènì vítáni. Zejména dìti si u kostela užijí spoustu zajímavých soutìží èi her. Spoleènì pak s dospìlými si zahrají velmi
oblíbený fotbalový zápas. Ti, co se zrovna nezabývají nìjakou hrou, si zase pìknì u ohýnku popovídají a tøeba i zazpívají. Nechybí ani
obèerstvení v podobì šavnatého špekáèku a samozøejmì prùbìžné dodržování pitného režimu. Zkrátka pøíjemnì strávený èas v pìkném
nedìlním odpoledni.
Text a foto: R. Lacinová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z lidové pranostiky na mìsíc srpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplé a suché léto privádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno
Pekne-li o Bartolomeji, na pekný podzim máme nadeji

.

.

poznámka: uvedené pranostiky jsou bez záruk, jediný spolehlivý ukazatel budoucího pocasí je rosnicka
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Letos pøipadlo poøádání této sportovní a kulturní akce právì Albrechticím nad Vltavou. Vedle fotbalových utkání své umìní pøedvedli
i hasièi a myslivci, nebo jsou to právì tyto tøi organizace, jenž reprezentují venkov v celé republice a lidé stejných zálib a koníèkù si
mají co vyprávìt. Pro širokou veøejnost byl zajímavostí køest nové knihy o Albrechtickém kaplièkovém høbitovu a slavnostní páteèní
zahájení Výstavy o obci a spolcích.

Štít Albrechtic 2015 se konal od 26. do 28. èervna,
v sobotu zaèal už v 8:00 ráno, kdy procházel z horní
èásti obce prùvod reprezentantù v èele s mažoretkami,
do pochodu vyhrávala kapela, fotbalová mládež
s transparenty uvádìla jednotlivé týmy a všichni se
spoleènì s širokou veøejností sešli na fotbalovém
høišti. Pøijely také zástupy fanouškù, kteøí dotváøeli
radostnou atmosféru. V 8:30 nastalo slavnostní
zahájení Štítu, byli pøedstaveni zástupci jednotlivých
obcí Albrechtic - starostové a nejvyšší pøedstavitel
Štítu - MUDr. Kowalski se ujal slova.
Od 9:00 probíhaly sportovní soutìže až do pozdních
odpoledních hodin. Pro dobrou náladu hráli Muzikanti
z jižních Èech. V 19:00 byly vyhlášeny výsledky Štítu.
Ve 20:00 žezlo pøevzala kapela Hastrmani a skupina
JV Duo Band, kteøí zajišovali zdárný prùbìh veèera.
Taneèníky neodradil ani déš, nebo poèasí bìhem
celého dne bylo spíše aprílové.
O to, aby nikdo netrpìl hlady ani žízní, bylo náležitì
postaráno.
FOTBALISTÉ
1. místo - Velké Albrechtice
2. místo - Albrechtice nad Orlicí
3. místo - Albrechtice v Jizerských horách
MYSLIVCI
1. místo - Kasa Martin
2. místo - Lhota Milan
3. místo - Hronek Vlastimil
Støelcù bylo celkem 25, z toho 1 žena.
Støílelo se na Støelnici Lesù mìsta Písek
- Provazce.

HASIÈI
Muži
1. místo - SDH Jehnìdno
2. místo - SDH Lesní Albrechtice
3. místo - SDH Albrechtice nad Vltavou
4. místo - SDH Chøešovice
Ženy
1. místo - SDH Albrechtice u Èes. Tìšína
2. místo - SDH Jehnìdno
3. místo - SDH Albrechtice nad Vltavou
Soutìžilo se ve dvou disciplínách
- požárním útoku a 100 m s pøekážkami
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Pan Milan Kobza z Albrechtic u Lanškrouna - hlavní vedoucí mužstva
a kronikáø.
Štítu se pravidelnì zúèastòuji od r. 1982, vede mne k tomu láska k fotbalu.
Aktivním hráèem jsem byl ještì v r. 2014. Stále pevnì vìøím ve vítìzství,
nebo dosud jsme nikdy nevyhráli. Líbil se mi nejen prùvod obcí, ale i slavnostní zahájení, s fotbalisty z ostatních Albrechtic se všichni dobøe pobavíme,
s harmonikou zazpíváme a hlavnì si popovídáme. Když si vzpomenu na
r. 1989 - vybaví se mi bahno a déš, zato teï vaše høištì patøí k tìm lepším.
Celý jeho manšaft tvoøí mladí kluci, roèník 1989 - 1993, hrají spolu od žákù ...
Pan David Hoøínek z SK Albrechtice nad Orlicí - hráè již od svých 5 let.
Na Štítu v Albrechticích nad Vltavou je poprvé, jejich výprava èítá kolem
30 lidí. Atmosféru vnímá jakou výbornou, líbí se mu pìkné prostøedí, vlídné
zacházení a uvítání poøádajícího klubu. Štít bere jako zpestøení fotbalové
sezony.
Pan Stanislav Kowalski z Albrechtic u Èeského Tìšína - pøedseda stálého
výboru Štítu.
Po smrti zakladatele p. Jana Škrobánka byl zvolen pøedsedou Štítu. Pro nìj
se jedná již o pátý Štít, v roli pøedsedy první. Kvitoval úžasnou atmosféru
a jeho heslo znìlo: „Zdraví, štìstí a aby kluci dlouho kopali.“ Ještì dodal, že
není tolik turnajù v republice, aby se v nich bez pøestávky pokraèovalo.
Dìkuje organizátorùm v èele se starostou obce a oceòuje práci místního
fotbalového klubu a jejich funkcionáøù.
Pan Evžen Krupa - TJ Baník Albrechtice u Èeského Tìšína - dlouholetý
hráè, pamìtník a kronikáø v jedné osobì.
Každý rok se tìší na setkání s pøáteli a fotbalisty. Moc se mu líbí jihoèeská
krajina, pøátelští lidé, se kterými si rád popovídá a zavzpomíná. Sám se
zúèastnil nejménì 20 roèníkù, pøál by si, aby takových setkání bylo více
i v jiných oblastech.
Akce Štít Albrechtice 2015 se konala za finanèní podpory Nadace ÈEZ
v rámci projektu Oranžový rok a za finanèní podpory Jihoèeského kraje
v rámci Grantového programu Jihoèeského kraje "Podpora kultury" 1. výzva
pro rok 2015.

43. roèník ŠTÍTU ALBRECHTIC 2016
bude v Albrechticích u Lanškrouna

Text a rozhovor vedla: Dana Ryšlavá - kronikáøka obce Albrechtice nad Vltavou
Foto: Vladimír Dìrda
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... za setkáním pøátel staré øeky
aneb Nový pøírùstek do albrechtické knihovny
V pátek 10. èervence se konalo v odpoledních hodinách ve dvoøe
hostince U Králù Setkání pøátel staré øeky a køest a autogramiáda
knihy Lidé od vody s podtitulem plavecké historky z Vltavy a Otavy,
autorù Radky Velkové a Jiøího Fröhlicha.
Zájemcù o nákup knihy a popovídání si s pamìtníkem - voraøem
panem Husou - se sešla spousta. Milým pøekvapením bylo uvítání
písnìmi tøí krajánkù, kteøí právì pøicházeli z vandru a pøišli pozdravit
místní. Zaznìla také nejznámìjší písnièka „Šífaøská“, známá též
pod názvem „Vstávej má milá, už je den bílý“, kdy si mnozí s chutí
spoleènì zanotovali i refrén: „Hejbá se to hejbá, u starýho mlejna,
tøese se to tøese, jako šiška v lese.“
Na stolech èekalo návštìvníky i malé slané a sladké obèerstvení,
o pitný režim bylo též postaráno. Zábava mezi stoly plynula a kdo
mìl zájem, mohl si soukromì popovídat s vltavským plavcem
z Hladné, Václavem Husou. Nic tedy nebránilo pøedstavení nové
knihy samotnou autorkou a následoval slavnostní køest, kterého
se chopil starosta Albrechtic nad Vltavou, pan Miroslav Ušatý.
Pro ètenáøe obecní knihovny mám milý dárek - kdo má zájem,
mùže si tuto zajímavou knihu vypùjèit a seznámit se životem u øeky.
Kniha je doplnìna nejen èernobílými fotografiemi, slovníèkem
voraøù a vzpomínkami pamìtníkù. Víc neprozradím, staèí si jen
knihu otevøít a prohlédnout si vìnování.
Hezké chvíle pøi ètení všem pøeje Dana Ryšlavá,
knihovnice obecní knihovny v Albrechticích n. Vlt.

U pøíležitosti 39. výroèí otevøení hasièské zbrojnice sbor místních dobrovolných hasièù uspoøádal tradièní hasièský den. Na své si pøišly
hlavnì dìti, na nì bylo pamatováno nìkolika soutìžemi – téma je zcela jasné – voda ve všech podobách. V sobotu 1. srpna od 14:00
hodin byl areál hasièské zbrojnice otevøen pro všechny zájemce nejen hasièského sportu. Odpoledne bylo jako malované, pøítomným
vyhrávala reprodukovaná hudba, obèerstvení pro malé i velké bylo též zajištìno a na krytých lavièkách bylo možno si popovídat a zavzpomínat se známými a pøáteli. Kdo chtìl, mohl si prohlédnout v zázemí hasièù poháry, diplomy, kroniky, fotoalba, nebo moderní výzbroj
a výstroj sboru. K dispozici byla možná prohlídka zásahových vozidel. A co bylo vše k vidìní? Mezi soutìžícími dìtmi byl zájem o jízdu
s vodou na koleèku mezi kuželkami z plastových lahví èi zkouška zruènosti pøenášení
vody, lovení jablíèek ústy z lavóru, osvìžení
se v pøipravených vanách a hadicích, shazování plechovek džbìrovou støíkaèkou. Ale
nejvìtší úspìch sklidila pìnová show, která
byla pro velký úspìch opakována. Do akcí
se zapojili nejen dìti, ale i nìkteøí dospìlí.
Ve volných chvílích bylo zájemcùm malováno
na oblièej a pøed budovou zbrojnice vznikly
krásné obrázky, které malé dìti nakreslily
barevnými køídami.
Zato veèer patøil dospìlým, o dobrou náladu
se postarala kapela JV DUO BAND, která
zakonèila celou spoleèenskou akci.
Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikáøka obce, Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice n. Vlt.
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Co ulovila Verunka Schánilcù?

Jak to žije v Domovince
V rámci našich aktivit pro klienty støediska
BLANKA - Diakonie ÈCE si pøipravila Mgr.
Šanderová, písecká bioložka, pøednášku
o bylinkách a rostlinách rostoucích v okolí
Písku.
Snahou støediska je i podporovat vztahy
mezi mladou a starší generací. Na oslavu
Dne dìtí si náš pìvecký soubor Bruèouni
pod vedením paní Prokopové a za asistence Evy Petrýdesové, aktivizaèní pracovnice,
i s ostatními klienty pøipravili pásmo písní
pro dìti z Nadìje. Ty k nám èasto dochází
a vždy mají pøipraven pìkný program pro
nás.
Tentokrát se role obrátila a my chtìli potìšit
dìti. Klienti zazpívali a na závìr s dìtmi
spoleènì vytvoøili ruèní malbu: Strom nadìje.
Tímto bychom chtìli podìkovat i všem
ostatním, kteøí pøichází k nám, aby potìšili
naše klienty.
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Mgr. Iveta Veselá
sociální pracovnice støediska
BLANKA - Diakonie ÈCE

Trápí Vás, že pro svùj fyzický stav nedìláte dost? Že se nedokážete pøinutit sportovat?
Nebo že nemáte inspiraci? Mám radu.
Pøestìhujte se tam, kde bude Vaším sousedem vèelaø!!! Teï ovšem nemyslím ty vèelaøe,
kteøí mají takt, ohleduplnost a slušnost. Tìch si vážím. Pokud narazíte na „jiný“ typ
vèelaøe, máte o sportovní výkony postaráno. Na jaøe zaènete tím, že bìháte mezi praèkou
a sušákem, podotýkám postaveném na své vlastní zahradì, do té doby, než se podaøí,
aby prádlo uschlo bez pozùstatkù èištìní vèel. Pokud udìláte takovou fatální hloupost,
že na své vlastní zahradì založíte záhonky, pak se dozajista vypracujete k vypracovaným
svalùm nohou, protože sprinty pøed vèelami ze zahrady domù dávají opravdu zabrat
a vážení, aplikujete-li to èasto, zrychlení a èas je èím dál lepší.
Stáváte se odolnìjšími, sami pracujete na zahradì bez kukly proti vèelám, i když soused
ji na práci na zahradì používá, pokud si dovolíte ke svým záhonkùm dát sud s vodou na
zalévání, pøes vèely se k nìmu ani nepøiblížíte. Jen pozdì veèer….
Návštìvy k vám jezdí „velmi“ rády, neb kromì nových informací si leckdy odnáší i nateklé
tìlo a prchají se ukrýt do bezpeèí domu, vztah s vnouèetem máte opravdu pevný, neb ho
venku nemùžete bez dozoru pustit ani na dvùr, potažmo do zahrady.
A ještì jednu výhodu má mít za souseda „jiného“ vèelaøe. Stáváte se pro okolí zajímaví,
nestereotypní, protože pokaždé jste bodnutí do jiného místa, jednou máte nohu jako
slùnì, podruhé ruku a unikátem je bodnutí v oblièejové èásti, protože pak vypadáte trochu
jako Quasimodo èi „sloní muž“, do práce týden chodíte jako slepec s brýlemi i v pøípadì
když prší, a kolemjdoucí jen tipují, cože za tìmi brýlemi máte. V horším pøípadì poznáte
dalšího èlena pohotovosti na zdravotním støedisku.
Takže shrnuto, je škoda, že nikdo nevynalezl tabletky na slušnost, ohleduplnost a takt,
neb bychom je obèas asi rádi tajnì dali do èaje nìkterým lidem, kteøí si myslí, že 28 vèelstev
hned za plotem souseda je pøece úplnì normální a z jejich strany
není vùle to øešit.
Jak to øíkal mùj táta: „ No to má ale pán Bùh muzikanty“.
S pozdravem: „ Všem slušným vèelaøùm zdar“
se louèí Váš Kùrovec

Text a foto: V. Petružálková

V sobotu 4.7. dopoledne za krásného sluneèného poèasí uspoøádal
SDH Údraž další roèník oblíbené Rybáøské soutìže pro dìti. Nejdøíve
probìhla prezentace a pak na hrázi údražského rybníka malí i velcí
závodníci vyhlíželi svùj úlovek. Nìkteøí s podporou svých tatínkù.
Každá ulovená ryba byla peèlivì zmìøena a vrácena do rybníka. Na
závodníky èekaly zajímavé ceny, vítìzku Káu rybáøský prut a ani
ostatní dìti neodešly s prázdnou. Dìkujeme poøadatelùm za pøíjemné
prázdninové dopoledne.

V aktuální dobì se fotbalisté tìlovýchovné
jednoty Albrechtice nad Vltavou pøipravují na
novou sezónu okresního pøeboru, který zaène
již v sobotu 22. srpna od 10.00 ve Vltava arénì
zápasem proti Semicím.
Souèasné teploty spojené s nedostatkem deštì
netrápí jen fotbalisty pøi nabírání kondicea v pøípravných zápasech, ale i albrechtický trávník, kterému alespoò na
chvíli pomohli místní sbory dobrovolných hasièù, za což jim patøí podìkování. Pro zlepšení kondice fotbalisté vybíhají do místních lesù
a využívají alespoò tréninkové høištì. Co se herní praxe týká, tak zatím
byly odehrány zápasy s Chrášanami (1:0), Oslovem (5:5) a Pražákem
(0:2). Ještì je na programu zápas v Kestøanech (15. 8. od 17h) a generálka v Protivínì (16. 8. od 15h).
Ještì nutno zmínit uplynulou sezónu, kdy se albrechtiètí po vydaøené
jarní èásti posunuli ze zimního pøedposledního na koneèné deváté
místo. Daøilo se jim také v okresním poháru, kde se dostali až do
protivínského finále, kde nestaèili na soupeøe z Putimi a v dramatickém
zápase prohráli až v prodloužení. Naše Béèko obsadilo ve ètvrté tøídì
koneèné tøetí místo a díky zmìnì v soutìžích a neotevøení ètvrté tøídy
vlastnì postoupilo a v nadcházející sezónì si zahraje tøetí tøídu.
Za minulou sezonu navíc TJ Albrechtice nad Vltavou obdržela od
OFS Písek cenu Fair play za pomoc Radimu Koubkovi z Písku.
Podaøilo se mezi hráèi vybrat èástku 10.000 Kè a pøispìt mu tím
na rehabilitaèní pobyt v Piešanech. Pro zájemce uvádíme èíslo
transparentního úètu, kde je možné pøispìt: 2600736037/2010
Vrcholem uplynulé sezóny byl dlouho oèekávaný 42. Štít Albrechtic,
který z poøadatelského hlediska dopadl velmi dobøe. Po sportovní
stránce už to bylo trochu horší a se tøemi tìsnými prohrami obsadili
Vltavané celkové sedmé místo.
Alespoò, že nám vyšlo poèasí a diváci se bavili.

ŠTÍT Albrechtic 2015 - Albrechtice nad Vltavou : Albrechtice u Lanškrouna

Dále nabízíme fanouškùm:
možnost zakoupení permanentek na podzim za 99,- Kè.
Kdo by chtìl Permanentku s vlastním jménem, mùže objednat na:
tel. 724 214 798 nebo na fotbal.albrechtice@seznam.cz
Text: Kamil Milota a Dušan Hronek
Foto: Dana Ryšlavá a Štìpánka Vonešová

I pøes velké parno se konaly v sobotu 18. èervence od 13. hodiny
v Albrechticích nad Vltavou rybáøské závody. Na bøehu soukromého
rybníka Vápeòák se soutìžící rozmístili nejen podél hráze a trpìlivì
èekali na úlovek. Organizátoøi vybírali startovné ve výši 40,- Kè od
15. roku vìku. Zúèastnili se tradiènì nejen místní ostøílení rybáøi,

"A" OKRESNÍ PØEBOR II. TØÍDA Podzim 2015 "A"
datum
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne

22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
18.10.
24.10.
1.11.
7.11.
15.11.

výkop

domácí

/

hosté

10:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Albrechtice
Albrechtice
Podolí II
Albrechtice
Krè
Albrechtice
Skály
Albrechtice
Kováøov
Albrechtice
Èížová B
Albrechtice
Protivín B

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Semice
Borovany
Albrechtice
Putim
Albrechtice
Oslov
Albrechtice
Èimelice
Albrechtice
Bernartice
Albrechtice
Mirotice
Albrechtice

Program a výsledky všech zápasù nové sezóny najdete na našem webu:
www.albrechtice-fotbal.webnode.cz
víkendové výsledky pøípravných zápasù:
Kestøany B - Albrechtice B 2:4
Protivín B - Albrechtice
2:3

ale i ti, co si jdou jen obèas zarybaøit. Nechybìly ani ženy a dìti.
Není totiž dùležité vyhrát, ale zachytat si. Každá chycená ryba byla
dùkladnì pøemìøena a opìt vrácena do vody. Nikdo nemusel trpìt
žízní ani hlady, obèerstvení bylo zajištìno pøímo na místì. K veèeru
se pro dobrou náladu hrály na kytaru trampské písnì.
Text a foto: Dana Ryšlavá - kronikáøka obce Albrechtice nad Vltavou
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v mesíci zárí slaví
Koutníková Vladimíra, Údraž
Pøíhoda Zdenìk, Albrechtice nad Vltavou
Èuka Miloslav, Jehnìdno

20.6. 2015 Petra Vorlíèková
provdaná Müllerová
Hladná
*******************
Na spoleènou cestu žitím
ve dvou jste se vydali
a pøi ní jste jeden v druhém
oporu svou získali.

Hošková Marie, Albrechtice nad Vltavou
Fähnrich Antonín, Údraž
Nováková Marie, Újezd

21.7. 2015 Samuel Milota
Rodièe: Gabriela Alexandra Milota Lucio
Kamil Milota
Albrechtice nad Vltavou
*********************
Robátko malièké
nadìje v našem životì!
Z lásky ses zrodilo
my s láskou vítáme tì!

* * * v mìsíci øíjnu slaví * * *
Lidová Marie, Albrechtice nad Vltavou
Koláøová Vìra, Údraž
Volfová Anna, Jehnìdno

5.8. 2015 Zdenìk Hynouš
Údraž
*********************
Já jdu tam, kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou dále v slunci snít
a vody døímat v lesku bílých hvìzd.

Na velkém chøešovickém rybníku se v sobotu 1. srpna setkali pøíznivci lovecké kynologie. Místní Myslivecké sdružení Jehnìdno,
Okresní myslivecký spolek Písek a kynologická komise OMS Písek zde uspoøádaly zkoušky loveckých psù ze speciální vodní práce.
Zkoušelo se na Velkém chøešovickém a Novém rybníce. Poèetná korona divákù mohla sledovat práci psù a vùdcù v pøinášení kachny
z hluboké vody, ochoty práce na hluboké vodì, práci psa na volno v rákosí, dohledávku kachny v rákosí a závìrem i spoleèný hon.
Zkoušek se zúèastnilo 12 psù.
Závìreèné vyhodnocení provedli øeditel zkoušek Vlastimil Šašek, hlavní rozhodèí Karel Stejskal z Blatné a správce zkoušek Filip Raab.
Ze všech pøedvedených psù 6 uspìlo v I. Cenì, 2 ve II.cenì a 1 ve III. cenì. Bohužel 3 psi neuspìli a budou muset zkoušky opakovat.
Problémy mìly v disciplínì ochota práce na hluboké vodì a dohledávky kachny v rákosí.
Celkovým vítìzem se stal pes Portos z Roèkova s vùdcem Miloslavem Manem ze Žïáru s plným poètem bodù.

V sobotu 4.7. odpoledne byl v Chøešovicích u hasièské zbrojnice
uspoøádán dìtský den. Pro velké horko byl z 13 hodiny posunutý až
na 17 hodinu. Veliké teplo však pøetrvávalo až do pozdního veèera.
To ovšem malým závodníkùm tolik nevadilo. Možná pøi nìkteré
soutìži se trochu víc zapotili, ale vìtší potíže s vedrem mìli spíše
jejich rodièe. Ti neustále vyhledávali kdejaký stín, jen aby se vyhnuli
sluneèním paprskùm.
Pozdìji pøišlo na øadu blahodárné osvìžení v bílé pìnì, tam se dìti
náramnì zchladily a též i nìkteøí zmožení rodièe. Z pìny se nikomu
moc nechtìlo, ale sprcha, která po pìnì následovala jim také pøišla
vhod. Když se dìti osušily, veèer byl teplotnì už pøíjemnìjší. Potom
dìti dostaly za své vysilující výkony na posilnìní špekáèek a za
odmìnu spoustu vynikajících sladkostí. I pøes to nepøíjemné horko
si dìtièky dìtský den užily a jistì se už tìší i na ten další.
Text a foto: R.Lacinová

