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Návštìvníci Obecní knihovny v Albrechticích nad Vltavou se 
hou bìhem podzimu tìšit na nové, moderní prostory. Souèasná 
knihovna se pøestìhuje do bývalých prostor firmy Rivetec na témže 
patøe a získá druhou místnost, což ètenáøùm poskytne další zázemí 
k vypùjèení knih, èasopisù èi práci na poèítaèi. 

mo-

V souèasné dobì je trend knihoven takový, že ètenáøi i 
se mají cítit jako doma, tedy v prostøedí, které je jim milé a pøíjemné. 
Mohou se napøíklad posadit do houpacího køesla nebo ušáku a pod 
lampou se zaèíst do knihy, která je naláká k pøeètení. 

návštìvníci 

V našich podmínkách je pøedstava následující. PRVNÍ MÍSTNOST
– vedle vstupního prostoru s pultem na evidenci knih, následuje 
stùl s poèítaèem a tiskárnou. Ty budou sloužit nejen knihovnici, 
ale i návštìvníkùm. Tato místnost bude urèena dospìlým ètenáøùm 
a má být jako tzv. OBÝVACÍ POKOJ. 

DRUHÁ MÍSTNOST bude patøit dìtem a mládeži a má být jako tzv. 
DÌTSKÝ POKOJ. Mohl  by zde být hrací koberec napø. s motivem 
Èlovìèe, nezlob se nebo Autodráha. Dále koutek pro dìti s malým 
stoleèkem a židlièkami, kde si dìti mohou kreslit, zatímco si rodièe 
budou v klidu vybírat vhodnou knížku pro volný èas. Nezapomene-
me ani na koš s hraèkami. To vše je v pøedstavách a návrzích. 

Tímto bych se ráda obrátila na spoluobèany, aby se též stali 
tvùrci zmodernizované knihovny a pomohli s její novou tváøí. 
A� už nápadem nebo funkèní vìcí, která by ji zpøíjemnila. 

Informace pro obèany

Pøedem dìkuji nejen za nápady, ale i dary, abychom zbyteènì 
neèerpali finanèní prostøedky z obecní kasy nás všech, ale èásteènì 
si pomohli svépomocí. 

Dana Ryšlavá - knihovnice

Divadelní spolek Albrechtický brepta, by Vás tímto rád pozval 
na nevšední kulturní zážitek. Již tøetím rokem k nám na pozvání 
pøijede soubor Chairé z Pøíbrami. Vìtšina z nás toto seskupení 
vynikajících hudebníkù, hrajících na dobové nástroje, dobøe zná. 
Dobré je pøipomenout, že vìtšinu tìchto nástrojù si vyrábìjí sami, 
jakož i dobové šatstvo. 
Hrají hudbu od doby gotické až po nedávnou minulost. Vedoucím 
tohoto souboru je pan Josef Krèek, mimoøádný muzikant, vypravìè, 
ale hlavnì sbìratel historické a lidové hudby, kterou neustále 
oživuje, aby se nám neztratila (jak øíká klasik) v propadlišti dìjin. 
Za což mu patøí velký dík.
Co ale tento soubor obohacuje o ještì dokonalejší zážitek, je 
vystoupení velice charismatického èlovìka, herce a recitátora pana 
Alfréda Strejèka. Tento muž s vynikajícím hlasem, vystupováním 
a pøednesem slova je v naší souèasné kultuøe ojedinìlý. 
Dìkujeme mu, že si pro nás ve svém velmi vytíženým èasem najde 
vždy jednou za rok tuto vzácnou chvíli.
Letošní zmìnou je to, že tento koncert se nebude konat v kostele 
sv. Petra a Pavla v Albrechticích, ale v Chøeš�ovicích v kostele sv. 
Jana. Je to z dùvodu kapacity, kdy albrechtický kostel nepojme již 
tolik zájemcù o tuto událost.

Zaèátek koncertu je v 17 hodin, a to v sobotu 10. záøí 2016. 
VSTUPNÉ èiní na místì 150,- Kè a v pøedprodeji 120,- Kè. 
PØEDPRODEJ vstupenek bude v prodejnì v Chøeš�ovicích u paní 
Kothánkové, dále v prodejnì jednoty v Albrechticích a v kadeønictví 
paní Schánilcové v Albrechticích a Písku.
Veškeré informace o koncertu získáte na tel. è. 775 253 145.

Toto pøedstavení se bude nést v duchu, jak jinak než výroèí 
sedmistého narození Otce vlasti Karla IV.
Ještì jednou vás divadelní spolek Albrechtický brepta zve na 
tento vyjímeèný koncert a pøeje co nejvìtší kulturní zážitek.

Za Breptu Mòouk.





Poslední èervnový víkend 24.-25.6.2016 se konalo 
pravidelné celorepublikové setkání obèanù obcí 
s názvem Albrechtice. Již 43. roèník akce s názvem 
,,Štít Albrechtic“ hostily Albrechtice u Lanškrouna. 
Starostové obcí a jejich doprovod mìli v místì ko-
nání nároèný program už od páteèního dopoledne 

a tak vyráželi na setkání o nìco døív. Bìhem odpoledne až veèera 
pak organizátoøi postupnì vítali autobusy s výpravami sportovcù, 
myslivcù a fanouškù z Albrechtic z celé ÈR. Naše výprava nasedla 
do autobusu v pátek v 10:30 na albrechtické návsi a cestu si zpestøi-
la zastávkou v Humpolci s prohlídkou rodinného pivovaru Bernard 
vèetnì malé ochutnávky. Štítu se zúèastnilo opìt všech osm tra-
dièních aktérù a kromì nezbytného fotbalového turnaje se soutìžilo 
i na nedaleké støelnici v loveckém kole. Celodenní horké poèasí 
bylo vhodné spíš k opalování, než bìhání po fotbalovém trávníku, 
ale pøesto bylo k vidìní mnoho pìkných fotbalových momentù 
a velké nasazení hráèù. Škoda, že se takhle nesnažili naši repre-
zentanti na EURU ve Francii. Výsledkovì se Albrechticím nad 
Vltavou celkem daøilo. V základní skupinì jsme získali 4 body 
a postoupili z druhého místa do zápasu o celkové tøetí. V tomto 
zápase jsme narazili na mladý tým z Albrechtic u Èeského Tìšína. 
Utkání bylo velmi vyrovnané a od penaltového rozstøelu o bronz 
už nás dìlily sotva dvì minuty, když si hráè soupeøe nabìhl na odra-
žený balón a propálil všechno, co mu stálo v cestì. Odpovìdìt už 
se nám nepodaøilo, tak jsme za Jižní Èechy vybojovali 4. místo. Do 
finále se letos probojoval loòský vítìz turnaje Velké Albrechtice 
a suverénní tým z naší základní skupiny Albrechtice v Jizerských 
Horách. V posledním utkání turnaje diváci branku nevidìli, tak pøišla 
na øadu loterie v podobì penalt. Tu zvládli lépe borci z Jizerek 
a mohli se radovat z premiérového vítìzství v historii Štítu Albrechtic. 
Ve støelecké soutìži patøilo naší výpravì druhé místo v družstvech 
a v jednotlivcích rozhodl o druhém místì našeho pana starosty až
finálový rozstøel.  

Po vyhlášení všech výsledkù, pøedání cen a 
poøadatelské obci Albrechticím nad Orlicí, se konal spoleèenský 
veèer s živou hudbou zpestøenou o ohnivou show. Všichni se dobøe 
bavili a už se tìší na další roèník. 

putovní vlajky pøíští 

Velké podìkování tedy patøí poøadatelùm za pøípravu, úèastníkùm 
za dobrou reprezentaci své obce a také Jaderné elektrárnì Temelín 
– Skupina ÈEZ, a.s. Praha za partnerství a finanèní podporu naší 
výpravy. Pøíštímu už 44. roèníku Štítu zdar!!! 

Pøedposlední víkend v srpnu odstartuje další fotbalový roèník  
bojù v okresních soutìžích zasáhnou oba naše týmy mužù a jedno 
družstvo pøípravky. Bìhem letní pøípravy jsme kromì tréninkù 
odehráli turnaj v Kolodìjích nad Lužnicí, odkud jsme pøivezli pohár 
za druhé místo. Dále také dvì pøípravná a jedno pohárové utkání 
s trochu divokými výsledky. První mistrák nás èeká v sobotu 20.8. 
od 17h v Šamonicích proti TJ Podolí II a béèko zaèíná hned další 
den v 16h v Božeticích. Už o týden pozdìji se doèkají i návštìvníci 
Vltava arény, kdy v sobotu pøivítáme v 17 hod. TJ Sokol Èížovou 
a v nedìli v 17h SK Skály. Diváci se mohou tìšit na nìkolik nových 
a staronových tváøí a doufáme, že nám svým fandìním pomohou 
k získávání bodù. Novinkou tohoto roèníku je hokejové støídání, 
tak se na plac dostanou nejspíš všichni, kdo mají nohy.

a do 

Permanentky podzim 2016
Zájemci o tradièní permanentky na domácí zápasy s vlastním 
jménem se mohou nahlásit na fotbal.albrechtice@seznam.cz, 
nebo na tel. 724214798. Ostatní bude možno zakoupit na 
domácích utkáních za obvyklou cenu.

Na jaøe obecní úøad zorganizoval výlet do nìmeckého zábavního 
Bayern Parku. Ráno jsme všichni nastoupili do autobusu a vyrazili. 
Cesta nám ubíhala rychle a v 10 hodin jsme už øádili na atrakcích.
Poèasí bylo sluneèné a všichni jsme si to moc užili.  

Chtìla bych tímto podìkovat OÚ v Albrechticích nad Vltavou 
za zaplacení autobusu a umožnìní sdílení krásných okamžikù 
s ostatními spoluobèany. Jitka Pavlátová - zastupitelka
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