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Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych po urèité dobì vyjádøil své názory 
a postøehy na dìní v našich obcích. Zhruba pøed 
dvìma roky jsem snažil upozornit na nekoncepèní 
až chaotické øešení odpadového hospodáøství 
v našich obcích a následnì jsem byl nìkterými 
jednotlivci kritizován za svoji pøehnanou kritiku èin-
nosti souèasné koalice. Po nìkolika letech starosta 
obce pøiznává, že se zvýšil celkový objem sváže-
ného smìsného komunálního odpadu z obcí a tudíž 
jakési pokusnictví s vlastním tøídìním složek komu-
nálního odpadu bez odpovídající techniky je nejen 
neúèinné, ale hlavnì ekonomicky neefektivní. 
Pracovníci obce místo øádného sekání trávy v jed-
notlivých obcích èasto svážejí pytle s plastovým 
odpadem o hmotnosti desítek kilogramù obecním 
traktorem nìkolik hodin a následnì ruènì tøídí, takže 
o míøe efektivnosti snad nelze vùbec pochybovat. 
Jak jsem už výše konstatoval, se zavedenou zmìnou 
svozu smìsného komunálního odpadu na letní cyklus 
1 x za 14 dnù nepøišlo snížení celkového objemu 
komunálního odpadu, ale pøineslo uživatelùm kon-
tejnerù (chataøi a chalupáøi) bonus nepoøádku okolo 
tìchto nádob už dávno pøed pravidelným vývozem. 
V pravidelném cyklu se tento slušnì øeèeno nepoøádek 
objevuje zejména u stanovištì kontejnerù v Újezdì – 
Hradu, takže pøijíždìjící turisté a návštìvníci nejen 
naší obce získají již v úvodu ten pravý obrázek o naší 
vesnici soutìžící. 
Pøed urèitým èasem došlo k odkupu souèasného 
obchodu v Albrechticích nad Vltavou a vedením obce 
jsme byli ujiš�ováni, že je to ten jediný správný zpùsob 
jak získat do vlastnictví obce sál i obchod a následnì 
sál upravit pro potøeby konání akcí. Podle vedení 
obce nebyl problém vybudovat sociální a technické 
zázemí propojení do budovy obecního úøadu. Ubìhlo 
mnoho èasu a náhle je nám sdìlováno, že je tech-
nicky složité toto zázemí v prostorách obecního vù-
bec vybudovat, a když tak za vysokých finanèních 
nákladù. Pøed nástupem nového vedení obce jsme 
byli kritizováni, že nejsme schopni jednat s vlastníky 
bývalé hospody o možnostech spolupráce, nebo� sál 
je propojen s budovou hospody elektøinou, topením 
i sociálním zaøízením. Teprve v poslední dobì vede-
ní obce zjistilo, že s vlastníky  pùvodní hospody se 
reálnì jednat tìžko dá a projekt sál byl tudíž jako 
nìkteré další asi odložen k ledu.   
Jsem pøesvìdèen, že než se vrhat na stále nové 
èasto rozporuplné akce, je pro naše obèany potøebné 
smysluplné akce dotahovat do koneèné reálné fáze, 
která pøináší pøíjemnìjší život všem našim obyvate-
lùm i návštìvníkùm. Pravidelnì rozházený odpad na 
pozemcích obce a nepravidelnì sekaná tráva ve 
všech obecních èástech nám všem nevylepší dojem 
z obce ani na infocentru.

V závìru mi dovolte popøát nám všem 
pevné zdraví a pokud možno š�astný život, 

dìtem do zbytku prázdnin mnoho krásných zážitkù.

Václav Kaifer, zastupitel

 11.8.2017, slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže Vesnice roku 2017

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

V pátek 11. srpna se uskuteènilo v Pištínì na èeskobudìjovicku slavnostní 
vyhodnocení soutìže Vesnice roku 2017 v Jihoèeském kraji. Hejtmanka 
Ivana Stráská pøedala starostovi Jaroslavu Havlovi Zlatou stuhu jako symbo-
lické ocenìní pro obec, která hodnotitelskou komisi zaujala nejen bohatým 
kulturním a spolkovým životem, ale také tím, jak úspìšnì se jí daøí udržovat 
venkovské tradice.
„Právì dnes, pøi slavnostním pøedání 
Zlaté stuhy je dobøe vidìt, že nejsou 
dùležité jen opravené chodníky, 
požární zbrojnice nebo èistièky od-
padních vod, ale i to, jak obyvatelé 
obce žijí, jak se dokáží semknout 
a jakou vytvoøí v obci atmosféru a to
i navzdory souèasnému nepøízni-
vému poèasí," nastínila hejtmanka 
Ivana Stráská dùvody, proè cenu 
získal právì Pištín. 
Naše obec se pøi své druhé úèasti 
v soutìži opìt neztratila a získali
 jsme ocenìní „Cena nadìje pro živý 
venkov – za místní spolkový život 
a obèanskou spoleènost v obci“. 
Zároveò jsme postoupili do republi-
kového hodnocení v této kategorii 
ocenìných. 
Hodnotící komise ocenila vysokou 
úroveò prezentace obce a spolko-
vého života. Naše obec má v soutìži 
co nabídnou a mùže se i v dalších 
letech ucházet o nìkteré z ocenìní.

ing. Miroslav Ušatý, starosta obce



Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Od 1. øíjna 2017 bude možné èerpat od Jihoèeského kraje 
tzv. „Kotlíkové dotace“. V pøípadì zájmu se mùžete se zpracováním 
žádosti obracet na Kateøinu Kozákovou, tel.: 607 639 003.

„Nejkrásnìjší kvìtinová kompozice 
v truhlíku nebo na záhonu“  

Staèí jen nafotit (nebo si nechat nafotit). Na zadní stranu fotografie uveïte 
datum poøízení snímku, jméno, pøíjmení, adresu a telefon. 

 2. roèník 

Pøijímání fotografií bude ukonèeno 30. 8. 2017. 

Pro dìti a mládež ve vìku od 5 do 18 let
Doba provozu: 6:30 hodin - 16:00 hodin
Telefon: 774 709 114 

Spoleènost Domovy KLAS, o. p. s. ve spolupráci s obcí Albrechtice n. Vlt.
poøádají v období letních prázdnin pøímìstský tábor.

Pøipraveny jsou tøi turnusy:

10. - 14. 7.  
úspìšnì probìhl, 

zúèastnilo se 10 dìtí

I. 14. - 18. 8.  
právì probíhá

II. 21. - 25. 8.  
chystáme

III.

Program tábora:
- hry a soutìže v klubovnì v pøípadì nepøíznivého poèasí
- pohybové hry v tìlocviènì ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
- vycházky do pøírody po okolí Albrechtic
- tvoøení a vyrábìní drobných výrobkù
- malování dle fantazie
- exkurze
- koupání dle poèasí v pøírodním koupališti v areálu Nová louka

Stravování: v jídelnì ZŠ a MŠ Albrechtice n. Vlt., pitný režim zajištìn.

Text: Lukáš Ryšlavý
sociální pracovník Domovy KLAS, o. p. s.
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Budiž pochváleno horké léto. Za divadelní spolek vás zdraví 

novou hru. Ani nevím, jak se jmenovala, nemohu si nìják vzpo-
menout. Poslední dobou se mi to stává dost èasto. Vy si ale urèitì 
vzpomenete. Já si jen tak matnì uvìdomuju, že to byla docela 
prèa. Vzadu na návìsu jsme se potili trémou, ale vepøedu na 
scénì jsme se radovali z vašich úsmìvù a podìkování. To je pro 
nás ta nejlepší odmìna za to, co se pro vás snažíme dìlat.

Mòouk. Vy, kdož jste se úèastnili Vítání léta, jistì jste zhlédli naši 

Z toho horka nemám žádnou mùzu, která mne obèas navštíví, 
abych s vámi obšírnìji pohovoøil. Aèkoliv sedím v jedné nejmeno-
vané písecké pivnici, pøi dobrém chlazeném moku, pøipadám si 
jako vyhaslá sopka. Vyfunìlá, od lávy vyprázdnìná, jenom se svou 
dírou do nitra zející. Budu se snažit nezdržovat. Sice zdánlivì od-
poèíváme, užíváme prázdniny, nìkteøí dovolenou, ale v oèekávání, 
že se bude nìco dít. A to tedy bude.

Moc se tìšíme a pøipravujeme pro vás opìt koncert pøíbramského 
souboru "Chairé". Pro vìtšinu z vás, kdo se zúèastòujete každý 
rok, stejnì jako pro ty, kteøí pøijdou poprvé. Bude to znovu zážitek, 
který stojí za to prožít. Nejen v podání vynikajících instrumentalistù, 
pìvkyò a zpìvákù pod vedením lídra souboru pana Josefa Krèka.
Ale jako již nìkolikrát se nám podaøilo, navzdory velké vytíženosti 
tohoto vzácného muže, na jedno odpoledne pozvat ho mezi nás. 
Ano opìt nás celým koncertem bude prùvodním slovem provázet, 
pan Alfred Strejèek. 
Takže Vám všem pøejeme co nejkrásnìjší kulturní zážitek, radost 
u srdce a klídek na duši.
Setkáme se v nedìli 24. záøí v oáze klidu, pohody a smíru, 

Køtitelev kostele sv. Jana , v Chøeš�ovicích od 16.00 hodin.
Divadelní spolek Albrechtický Brebta Vás co nejsrdeènìji zve. 

Za  Brebtu Mòouk.

Od minulého vydání Zpravodaje obce mì kromì jiného 
zaujaly dvì záležitosti.
Tou pozitivní je pøístup našich spoluobèanù z Újezda 
k opravì klubovny. Když jsme s pøedstaviteli spolku 
Náš Újezd øešili, jakým zpùsobem provést rekonstrukci 
místa k setkávání lidí, tak jsem byl požádán o finanèní 
podporu ze strany obce s tím, že práce si provedou 
èlenové spolku a jeho pøíznivci sami. A byl jsem pøí-
jemnì pøekvapen. V prùbìhu jara a léta se místní 
obèané èinili a v minulém týdnu byly práce dokonèeny. 
Újezdští se mohou tìšit na první upeèené prase v novì 
upravených prostotách. Bylo by jen dobøe, kdyby ne-
zùstalo jen u významnìjších akcí a klubovna fungovala 
pravidelnì. Myslím, že je to jedna z možných alternativ, 
jak v malých vesnicích nahradit hospody a pohostinství, 
které se tam ekonomicky nemohou udržet a lidé se mají 
kde sejít. Kéž by nezùstalo jen u této první vlaštovky.

Negativní záležitostí byla úèast na  44. roèníku Štítu
Albrechtic. Štít je o setkávání lidí z Albrechtic z celé 
republiky. Nejde vùbec o výsledky.  Naší obec repre-
zentovali fotbalisté a myslivci. Hasièi se nezúèastnili 
a fotbalistù bylo celkem 12. Ještì horší byla úèast 
obèanù z naší obce. Jen tiše jsem mohl závidìt výpra-
vám z ostatních Albrechtic. Od nás pøijely celé tøi 
osoby a ze samotných Albrechtic nad Vltavou pouze
jedna. Kde jsou ty èasy, kdy se do autobusu fotbalisté
pomalu nemohli vejít. Generace  fandù odešla a dnešní 
ètyøicátníci a padesátníci buï nejsou anebo zlenivìli. 
Pøece koncem èervna není tolik práce, abychom si ne-
našli èas vyrazit na setkání s pøáteli. Svìtlou vyjímkou 
v naší výpravì byla úèast myslivcù z Mysliveckého 
spolku Údraž. Soutìžní tým tvoøilo 6 myslivcù, kteøí 
tvoøí 2/3 celého spolku.  

Pøihlášky lze vyzvednout 
Jednoty v Albrechticích, cena: 650,-Kè

do konce srpna v prodejnì 



Text a foto Ing. Petr Dostál

Mnohé polní cesty v jednotlivých obcích jsou již asi 2 roky osázeny 
novými alejemi. Jsou v nich vysázeny švestky, hrušky, tøešnì, jeøáby, 
ale i javory, lípy, jinany. Smyslem výsadby je vložit do zemìdìlské 
krajiny nový prvek, zastínit cesty, rozèlenit rozsáhlé zemìdìlské 
plochy na menší díly, stát se pøekážkou vysušujícímu vìtru a pùdní 
erozi, ale i pøinést možnost utrhnutí si rùzného ovoce. V Jehnìdnì,
u polní cesty k Píseckým horám, byly vysázeny 4 tøešnì, 75 švestek 
a 38 hrušní. Do této aleje v dobì zrání ovoce jistì zamíøí nejen hospo-
dyòky ale i chlapi a poskytne radost celé rodinì.

Proto mne zdìsil pohled na jednu švestku se všemi zlámanými 
vìtvemi i vrcholovým prýtem. Další dva stromky vyvázly jen       
s ulomením jednotlivých vìtví. Podle prùmìru systematicky 
ulomených vìtví a nutné vynaložené síly si myslím, že je to 
výsledek nenechavých lidských rukou, øízených málo vyvinutým 
mozeèkem. Vím, že podobné chvilkové pominutí mysli potkává 
pøedevším nedospìlce, ale i ti si èasem uvìdomí zbabìlost svého 
poèinu. Kéž by dotyèný svou chybu pøiznal a pøihlásil se. Hlavu 
bych mu jistì neutrhl pod podmínkou, že by mi v dalším období 
pomohl s údržbou aleje. Výsledky vlastní práce se tìžko poškozují, 
naopak by mohl v partì vrstevníkù pøípadným zkratùm zabránit. 
Tìším se, že obyvatelé Jehnìdna si alej pohlídají a jakékoliv 
nedostatky buï oznámí, nebo ještì lépe, sami odstraní.

Neznámý autor se postaral o neobvyklou kvìtinovou 
kompozici v obecních truhlících. Proè mìl potøebu 
truhlíky takto 10 vejci okrášlit a ovonìt?  Napište  :-) 
Vtipné odpovìdi zveøejníme v pøíštím zpravodaji.

V èervnovém vydání Zpravodaje byla uveøejnìna fotografie brou-
kovištì na pøírodním høišti u mateøské školky v obci. Lidé se mne 
ptají, co to je, proè to je, k èemu je to dobré?
Všechno souvisí se vším. Úbytek hmyzu v pøírodì lidé zpùsobili 
zmìnou pøístupu ke krajinì, zpùsobu obdìlávání zemìdìlské pùdy, 
nadmìrným použitím chemických látek proti hmyzu, který napadá 
výsledky lidské práce. Døívìjší maloplošné zemìdìlské hospo-
daøení, které nabízelo hmyzu potravní rozmanitost po celý rok, 
nahradily jednolité, monokulturní lány, které nabízí hmyzu potravu 
a úkryt jen jednorázovì. Použitím chemických ochranných prostøedkù 
jsou hubeny nejen „škodlivé“ druhy hmyzu, ale i ty ostatní. To dává 
pøíležitost novým, zavleèeným druhùm, nastoupit na uvolnìné místo. 
A proti nim je zapotøebí použít opìt více chemie. 
Zmìnil se i názor na to, jak má vypadat okolí obydlí. Z
s rozmanitou zeleninou, kytkami, zapomenutými zákoutími s hro-
madou listí, zbytkù, hromádkami s nepoužitým kamenem, nevyse-
èenými kopøivami, to vše poskytovalo úkryt a obživu hmyzu, hadùm 
a drobným živoèichùm. Dnes jsme nakoupili semeno jednoho druhu 
nízké trávy a k tomu sekaèku. Záhony se pøemìnily na nízký pažit 
bez kvìtù. Výskyt sedmikrásky, nebo nedej pánbùh, pampelišky, 
øešíme chemií, zbyteèným a namáhavým vypichováním a stesky 
na internetu. Toto a mnoho dalších, vždycky jistì dobøe mínìných 
opatøení, snížilo výskyt hmyzu a drobných živoèichù. Ale pro koho 
to vlastnì pláèeme? Opravdu hmyz musíme zachraòovat? 

ahrádky 

Ing. Petr Dostál

za redakci zpravodaje Vlasta Petružálková

Ano, nebo� je souèástí kdysi  pøesnì vyváženého systému fungování života na Zemi. Jeho úlohou je požírat živé èi mrtvé biologické 
organizmy a obracet je na pùvodní biogenní prvky, rozrušovat tìla velkých zvíøat, zabra-
òovat jejich hnití, likvidovat trus velkých stád dobytka, provzdušòovat živou vrstvu pùdy 
stejnì jako žížaly. Hmyz brání populaèní explozi jiných druhù. Opyluje rostliny, které se 
nemohou rozmnožovat bez svých hmyzích pomocníkù. Každý druh má kvìty specificky 
utváøené tak, aby byl pøístupný pro jeden typ opylovaèe. Tím zajistí, že je pøenášen jen 
pyl jednoho druhu kvìtu na druhý. Starost o udržení populace hmyzu pøivedla na svìt 
broukovištì. Dnes je budování broukoviš� módním, ale potøebným krokem k návratu 
hmyzu tam, kde jinak pro nìj nejsou nejvhodnìjší podmínky. Poskytují hmyzu ochranu 
a vhodné místo pro rozmnožování. Mají formu èásteènì do zemì zapuštìných špalkù, 
hromádek vìtví, nebo domeèku s hrstmi slámy, rákosových stébel, vìtvièek, døevìného 
špalku s vyvrtanými dìrami ... Právì ony škvíry v materiálu jsou pro hmyz pøitažlivé. Aby 
potøebu rozmanitosti pøírody chápaly i dìti, zbudovala provádìjící firma na høišti hmyzí 
domeèek. Ten byl však asi rok jen polotovarem. Proto jsem ho doplnil materiálem, který 
poskytne hmyzu úkryt a možnost rozmnožování. Z obou stran jsem domeèek opatøil 
pletivem na ochranu pøed útoky ptákù a nenechavých dìtských ruèièek. Snad i tento 
prvek, spoleènì s cílenì zamìøenou výchovou, povede u dìtí k vytvoøení dobrého vztahu 
k životnímu prostøedí. 

Jehnìdno, oøez zlomené švestky

Jehnìdno, zlomená švestka
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V prùbìhu èervence se konalo soustøe-
dìní dìtského oddílu SKP karate Písek 
a souèasnì jeden z letních tenisových 
kempù v rekreaèním støedisku na Nové 
Louce. Albrechtiètí hasièi byli požádáni 
o provedení ukázky hasièské techniky 
a zásahové èinnosti. Dìtem tak zpestøili 
v polovinì jejich pobyt hasièským odpo-
lednem. Nejprve si dìti prohlédly a byly 
seznámeny se zásahovým vozidlem 
CAS 16 MAN a jeho vybavením, které 
používají hasièi pøi výjezdech. Následnì 
vidìly vozidlo v akci pøi hašení a také
vyproš�ování. Mohly vyzkoušet i hašení 
vysokotlakým proudem, kde jim cíl ha-
šení dìlali jejich kamarádi, což v parném 
odpoledni pøišlo i jako vhodné ochlazení.     

Text a foto: Petr Sidum

Již témìø 10 let pracuje Sbor dobrovolných hasièù v programu RECYKLUJTE S HASIÈI, který 
bìží v rámci celé Èeské republiky. Jedná se o sbìr a shromažïování vysloužilých elektro 
spotøebièù všech kategorií. V každém roce jsme si vedli pomìrnì slušnì, ale úspìch za rok 
2016 byl ten nejvyšší v Èeské republice. Byly vyhlášeny dvì hlavní kategorie a v jedné z nich 
se podaøilo díky nemalému celoroènímu úsilí zvítìzit právì albrechtickým hasièùm. Výhra nám 
byla pøedána až poèátkem léta pøi pøíležitosti Hasièského dne. A jaká byla výhra?  

Obdrželi jsme finanèní prémii, kterou 
použijeme pro potøeby sboru a sou-
tìžních družstev. 

Druhou polovinu výhry nám pøivezli
poøadatelé a jejich promo tým a pøe-
dali nám ji osobnì. Byla to výborná 
grilovaná kýta a velký sud piva. Na 
této èásti výhry si hasièi pochutnali 
pøi posezení veèer po hasièském 
dni, což bylo velice pøíjemným za-
konèení hasièské prázdninové akce.

Text:  Petr Sidum, velitel SDH 
Albrechtice nad Vltavou

Foto: Promo tým - Recyklujte s hasièi

s pøekvapením

V èervenci si albrechtiètí hasièi pøipomnìli 41. výroèí otevøení hasièské zbrojnice.
Pøi této pøíležitosti pøipravili hasièský den v areálu hasièské zbrojnice. Odpolední 
program probíhal za krásného slunného poèasí. Ve zbrojnici byl v prùbìhu celé 
akce den otevøených dveøí a ke zhlédnutí byla pøipravena výstavka z historie 
a èinnosti sboru a zároveò zásahové jednotky obce.
Pro dìti byla pøipravena spousta soutìžních a dovednostních disciplín tématicky 
spojených s rùznými hasièskými prvky, ale pøedevším s vodou, naším velkým 
pomocníkem, ale i silným protivníkem. Program letošního hasièského dne zpestøily 
albrechtické hasièky, které v zásahové výstroji zastoupily mužskou zásahovou 
jednotku a všem pøítomným pøedvedly výjezd novým dopravním automobilem 
Peugeot Boxer a zdolání požáru v zemìdìlském objektu.
Ještì pøed vrcholem celého odpoledne bylo naplnìno nìkolik stovek vodních 
balónkù a dìti, rozdìlené do dvou družstev zahájily vodní bitvu. Pøidaly se k nim 
i nìkteré hasièky a hasièi. A to už pro dìti hasièi pracovali na pøípravì vrcholu 
celého odpoledne, kterým byla obrovská hromada pìny, kde se dìti vyøádily a za 
hlasitého skandování ji museli hasièi nìkolikrát pøidìlat.
Spokojené a vysoutìžené dìti si domù odnesly plné náruèe sladkostí a eè
Nejvytrvalejší dìti vydržely u hasièské zbrojnice až do veèera a probìhlo ještì 
nìkolik vodních bitev. Za svoji šikovnost dìti obdržely velké èokoládové hasièské
medaile s logem malého hasièe dráèka Soptíka.

dár kù.

Obèerstvení pøipravil sbor dobrovolných hasièù. Chtìl bych pøedevším podìkovat 
hasièkám a hasièùm, kteøí se podíleli na pøípravách, ale i na samotném prùbìhu 
velmi pìkné hasièské akce. Text: Petr Sidum, foto: Pavel Hanzlík

4



První èervencovou sobotu jsme již podeváté pøivítali 
léto v Albrechticích nad Vltavou malou slavností 
dobré nálady, pití a jídla. Na úvod byl od 16 hodin 
pøipraven program pro naše nejmenší. Vedoucí 
Vltavínku dìtem pøipravily nìkolik soutìží, a tak se 
témìø dvì hodiny bojovalo o balíèek sladkostí 
a „plyšového mazlíèka" ve støelbì z kuše, chùzi na 
chùdách, záludném kole štìstí, hodu dortem na živý 
terè, lovení rybek z kádì, výrobì pou�ových rùží ...
Poté pøišel na øadu divadelní spolek Albrechtický 
Brebta. Nejprve v premiéøe nové hudební pohádky 
pod názvem Nebesky-pekelná láska a poté jako 
malé pøekvapení - s velkým úspìchem - následoval 
„prostìradlový tanec" v podání èistì dámské poloviny 
tohoto souboru. 

S blížícím se veèerem si pøišli na své pøedevším 
milovníci country hudby. V recitálu nejznámìjších 
písní ze svých repertoárù vystoupili dnes již legen-
dy tohoto žánru Radek Tomášek a Václav Maršálek, 
kteøí krátce po deváté hodinì pøedali hudební žezlo 
známé písecké kapele Hastrmani. 
Poèasí nám v letošním roce pøálo a tak se zpívalo,
tanèilo a pilo v rekordním poètu návštìvníkù dlouho 
pøes pùlnoc.

A na závìr nìkolik velkých díkù: 
… všem, kteøí se na pøípravì i samotném prùbìhu 
letošního roèníku podíleli. Místním podnikatelùm 
za finanèní pøíspìvky na nákup cen do veèerní 
úspìšné tomboly, jejíž výtìžek poputuje na další 
akce Vltavínku. A všem tìm, kteøí si bìhem dne 
zakoupili ruènì vyrábìná mýdla èi lístek do již 
zmiòované tomboly, nebo� obojím pøispìli dìtem 
z Vltavínku celkovou èástkou 5.000 Kè na nìkterý 
z pøíštích výletù! 

za Vltavínek Tereza Zachová
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Pøi loòském setkání obèanù se starostou obce byl vznesen návrh na 
propojení tìchto místností a jejich celkovou úpravu. S tím byl vysloven 
souhlas a obec uvolnila na její pøestavbu omezený objem finanèních 
prostøedkù. 
Pøed zahájením akce jsme provedli pøedbìžnou kalkulaci, ze které 
vyplynulo, že veškeré práce (snad jen kromì vysoce odborné elektro-
instalace aj.) provedeme svépomoci a zcela zdarma, tak aby nám 
uvolnìné peníze postaèovaly a mohli jsme klubovnu i èásteènì vyba-
vit. Protože vìtšina z nás mìla zkušenosti se stavebními èinnostmi pøi 
výstavbì a pøestavbì vlastních nemovitostí (i když žádný z nás není 
zedníkem, ani obkladaèem) dali jsme se podle plánu 29. kvìtna do 
práce. Nejprve byla zbourána zeï oddìlující obì místnosti, pøièemž 
se objevily již pøepokládané rozdílnosti ve složení a výšce stropù 
a podlah. Následující den byla spoleènì s elektrikáøem naplánována 
zcela nová elektroinstalace, vèetnì venkovních rozvodù do pergoly. 
Další problémy nastaly pøi sekání na elektroinstalaci, kdy opadávaly 
znaèné èásti pùvodní omítky na stìnách. Bìhem týdne byla elektro-
instalace rozvedena a zaèali jsme ji spoleènì s opadanou omítkou 
zahazovat. Mezi tím jsme dovezli další stavební materiál a pokraèo-
vala jedna z nejsložitìjších prací - rekonstrukce stropu. Strop byl 
vyrovnán a zároveò zateplen fasádním polystyrénem a opatøen lepicí 
hmotou s armovací sí�kou. Poté nastoupili opìt místní „štukatéøi“, 
kteøí dali stropu finální podobu. 

Doposud mìli obèané v Újezdì k dispozici jen pomìrnì 
2malou klubovnu (cca 20m ) se zastaralou elektroinstalací, 

nezatepleným, døevotøískovým stropem a bez vody, kam 
se vešlo maximálnì cca 18 osob. Ta v letním období (kdy
je možno pobývat venku) postaèovala, ale horší to bylo 
na podzim, v zimì a na jaøe. Naštìstí byla v sousedství již 
nìkolik let nevyužívaná místnost, která naposledy sloužila 
jako prodejní stánek. 

Tøetí èervnový víkend se náš spolek Albrechtický Vltavínek 
vypravil na další z letních tøídenních pobytù. Za letošní cíl jsme 
zvolili rozlehlý kemp Modøín na bøehu Lipenské pøehrady, 
vzdálený jen pár minut chùze od lanovky, která se pro naše 
malé táborníky stala hned první velkou atrakcí.Ti menší si ji 
užili hned dvakrát, starší dìti nadšenì využily možnosti sjezdu 
kopce na zapùjèených kolobìžkách. Pøedtím všechny staèily 

Stezkou korunami stromù až na samotný vrchol a navštívit Království 
lesa, kde je nejprve èekal sobotní obìd a poté odpoledne plné zábavy 
a her na nepøeberném množství prolézaèek, trampolín, houpaèek ... 
atd. Ostatní stravování bylo pøipraveno v kempu a jak jsme se všichni 
shodli, tak dobré jídlo a pøíjemnou a ochotnou obsluhu jsme již dlouho 
nikde nezažili. Nedìlní dopoledne si dìti užily na bobové dráze a pro 
velký úspìch ji  každý absolvoval hned tøikrát. 

pokraèování na str. 7

pokraèování na str. 7
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Obdobnì jako nerovný strop byla ještì více rozdílná úroveò podlah, což 
3bylo vyrovnáno cca 2 m  betonu a drobné nerovnosti pak nivelaèní hmotou. 

Po omítnutí a oštukování poškozených stìn bylo pøistoupeno k vymalování 
celé místnosti, což byla práce velice obtížná, nebo� pùvodní malby nebyly 
stejného složení. Dále následovaly opìt odborné práce – obložení prostoru 
kuchyòské linky a zejména vydláždìní celé místnosti vèetnì soklu a zas-
párování. Na zaèátku èervence pak byla dokonèena kompletace elektroin-
stalace v klubovnì i v pergole.   
Nároèné a velmi složité bylo vybagrování vodovodní pøípojky (velmi kame-
nitá zemina). Pøesto byla opìt vlastními silami (kromì odborného podvrtání 
komunikace) pøípojka v délce cca 55 m vèetnì uložení vodomìrné šachty 
dokonèena. Její pøipojení na vodovodní øád provedla firma ÈEVAK až kon-
cem èervence. 
Ve finále místní truhláø zhotovil a nainstaloval kuchyòskou linku, poté insta-
latér dokonèil vodoinstalaci (pøipojení boileru a kuchyòské linky) a tím byla 
v podstatì k 15. èervenci celková rekonstrukce klubovny dokonèena. O úklid 
místnosti, vyèistìní nábytku a umytí nádobí se potom postaraly místní ženy.  
Protože témìø veškeré práce byly provedeny zdarma a náklady byly pouze
na materiál, vznikla èásteèná finanèní rezerva, která bude postupnì využita 
na zlepšení vybavení. Celá akce trvala pouze 7 týdnù a vèetnì pøipojení vody 
na øád necelé dva mìsíce. 

Následnì bylo naplánováno uskuteènit prázdninové setkání obèanù spojené 
s opékáním prasete na sobotu 19. srpna.   

Závìrem je potøeba podìkovat 
všem, kteøí se 

na pøestavbì klubovny 
jakýmkoliv zpùsobem podíleli. 

Text: Josef Procházka
Foto: František Štípek, Josef Procházka

Nedìlní dopoledne si dìti užily na bobové 
dráze a pro velký úspìch ji každý absolvoval 
hned tøikrát. 
Domù jsme odjíždìli zdrávi, plni dobrých 
dojmù, nových zážitkù a natìšeni na další 
spoleènou výpravu.

Tímto bychom chtìli podìkovat JE Temelín za finanèní 
podporu, kterou našemu spolku v rámci Oranžového roku 
poskytuje již nìkolik let a my tak mùžeme uskuteènit 
mnoho nádherných akcí pro dìti, jakou byla právì tato, 
zatím poslední, výprava na Šumavu.

za Albrechtický Vltavínek
Tereza Zachová

pokraèování ze str. 6

pokraèování ze str. 6
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Reaguji na èlánek pana zastupitele Františka Kaifera, který 
zrovna nechválí práci pana starosty. Pane starosto, Vaše odezva 
na druhé stranì ještì nevydaného èísla mi malinko pøipomíná 
cenzuru za komunismu, èi Babišovo noviny. Názor si mají udìlat 
sami lidé, nebo se ozvat v dalším vydání... Poprosil bych celé
zastupitelstvo, aby si pøestalo dìlat zbyteèné naschvály, pracovalo 
na rozvoji naší obce a co nejopatrnìji zacházelo s naší školou 
a jejím areálem. 

Je tøeba co nejdøíve zaèít pracovat na další etapì stavebních 
parcel a prodávat je výhodnìji pøedevším tomu, kdo bude mít 
v katastru obce trvalé bydlištì a firmám, které zde mají sídlo, jít 
co nejvíce vstøíc. Že naši podnikatelé zavírají fungující zaøízení 
je vìc jiná. 

Zároveò chci tímto podìkovat všem našim zákazníkùm, kama-
rádùm, mému šikovnému tátovi a za výbornou práci a naší 
velkou spokojenost ve zdejší škole paní Alenì Neèasové. 
                                                                                      Jiøí Vachta

Rádi bychom se pøipojili k èlánku paní Blanky Sládkové týkajícího se 
zdejší základní školy, který byl otištìn v posledním èísle Zpravodaje.
Nechceme opakovat, co již bylo napsáno a s èím do poslení øádky 
souhlasíme. Ale chtìli bychom touto cestou podìkovat všem paním 
uèitelkám, díky kterým se na této škole udržel alespoò první stupeò 
a díky jejichž práci a individuálnímu pøístupu ke každému z žákù, 
nemají dìti, co se uèiva týká, nejmenší problém s pøestupem na 
jakoukoliv jinou základní školu - a� už se jedná o obecní èi mìstskou.  

S blížícím se novým školním rokem èeká dìti i jejich rodièe zøejmì 
spousta zmìn a novinek. Zatím vìøíme, že dobøe mínìných, jelikož 
se týkají i nìkterých z nás. Kdyby ovšem nebylo poctivé dlouholeté 
práce paní M. Patkové, B. Milotové a pøedevším paní øeditelky A. 
Neèasové, možná by všechny školní lavice dávno zely prázdnotou 
a nebylo by již co mìnit!  Zøejmì si už nikdo nepamatuje, když bývalý 
pan øeditel oznamoval na své poslední schùzce s rodièi, že druhý 
stupeò zdejší škola neudrží a kdo ví, jestli „pøežije" i první ...!

Závìrem si dovolíme ještì pár slov k jednomu z nejdiskutovanìjších 
problémù poslední doby, a to nedostatku žákù navštìvujících ZŠ. 
Svalovat vinu pouze na stranu vedení školy, není dle našeho názoru 
pøíliš objektivní a spravedlivé! Ruku na srdce - jen v naší obci, ne-
mluvì o nejbližším okolí, rozhodnì není nedostatek dìtí školou 
povinných. U vìtšiny z nich, což je zvláštní, nemají jejich rodièe 
problém vodit èi vozit je do zdejší školky, ale se školou už problém 
mají! A to je, zøejmì nejvìtší kámen úrazu - proè?! Najít odpovìï na 
tuto otázku by zøejmì mnohé vyøešilo! Jenže nikdo si nestìžuje, ne-
má konkrétní problém ... alespoò ne nahlas! A tak se pravý dùvod, 
proè je pro nìkteré rodièe naše škola nevyhovující, zøejmì nikdo 
nedozví ...! 

Nezbývá tedy, než popøát nové paní øeditelce pevné nervy, mnoho 
štìstí a úspìchù a stejnì tak i paní A. Neèasové, které ještì pøidává-
me pøání pevného zdraví a ještì jednou velký dík  za její odvedenou
práci!!!! Zachovi a Hanzlíkovi

160. výroèí narození

Významní rodáci

prázdninová pohoda 
na Údraži

v sobotu 15.7. 2017
albrechtická náves neèekanì ožila

Øeditelka mìš�anské dívèí školy, spisovatelka, 
národopisná pracovnice a vášnivá cestovatelka. 
Narodila se 22.9.1857 v Chøeš�ovicích v èp. 5. 
zde 

Strávila 
své dìtství a vychodila obecnou školu. Od r. 1873 

byla žákyní písecké Mìš�anské dívèí školy. Vystudovala 
Èeský ústav pro vzdìlávání uèitelek v Praze. Jakmile 
dokonèila vzdìlání, zaèala sama uèit. Poèátky její pro-
fesní kariéry spadaly do doby, kdy ženy (vzdìlané) byly 
v nevýhodì oproti mužùm, èelily obviòování z výstøed-
nosti, a musely mít dostateènì pevnou vùli. Vyuèovala 
na obecné škole v Protivínì a Obecné dívèí škole ve 
Vodòanech. Vodòanský pøedseda školní rady jí pøi 
prvním setkání øekl: “Nechtìli jsme vás sem!” a pak 
dodal “Ne vás, ale uèitelky vùbec.” Pak dostala nabídku 
uèit na obecné škole v Písku, ze které pøešla na mìš-
�anskou dívèí školu a zde v roce 1920 byla jmenována 
definitivní øeditelkou. 

Pøátelila se s básníøkou Eliškou Krásnohorskou 
a fejetonistou Františkem Heritesem.

Za Rakouska a první republiky navštívila Paøíž 
(1900); Èernou Horu (1904); Švýcarsko a Itálii 
(1905); uchvátilo ji Norsko svými fjordy (1906); 
Rusko (1909); Sicílii (1925); Lourdy (1926); 
Anglii (1927); Palestinu (1928); znovu Norsko 
(1929) - doputovala až k Severnímu mysu 
(Nordkap); Alžírsko, Tunisko a Egypt (setkání 
s Kopty, potomky starých Egyp�anù, s beduíny 
z pouští (1930); Londýn (1931); Bulharsko a 
Caøihrad (1933); Belgie, Holandsko a Francie 
(1935); Øecko (1936); poslední bylo Slovensko 
(1938) - 81letá vystoupala na chatu Èertovici 
a Velkou Fatru! 
Dochovaly se podrobné zápisky z jejích cest. 
Cestovala komfortnì: v automobilu, obklopená 
pøáteli a prùvodci. 

Stála také u zrodu dobroèinného spolku paní a dívek 
“Svìtlá", který pomáhal potøebným v tìžkých životních 

situacích. Vìnovala se sbìratelství krojù a lidových písní. Napsala asi dvacet knih pro 
dìti a mládež, pohádky a povìsti, též psala beletrii a poezii. Byla velkou vlastenkou 
a snažila se k vlastenectv í vychovávat i své žáky. Zemøela 16.4.1945 v Písku ve vìku 
88 let. Pochována je na Svatotroj ickém høbitovì v Písku.



7. srpna 2017, 13:10, jen co byl nainstalován infopanel na návsi. Hned se objevili
cykloturisti z Hamburku, vzali to k nám pøes Polsko a míøili do Èeských Budìjovic. 

Ve ètvrtek 29. èervna 2017 probìhlo slavnostní otevøení  informaèního 
centra v Albrechticích nad Vltavou. Na slavnostním otevøení nechybìli 
starosta a místostarosta obce, zástupci z rady a zastupitelstva obce. 
Také nás pøijeli podpoøit z informaèního centra z Hluboké nad Vltavou. 

Èást sezony máme za sebou a ve struèném shrnutí se s Vámi rozdìlím o to, 
jak si infocentrum vede. Prvním návštìvníkem, který využil služby infocentra, 
byl øidiè pana ministra životního prostøedí. A poté (hned na poprvé) exkurze 
ve velkém stylu. Plný autobus s posádkou 43 uèitelù dìjepisu ze všech koutù 
Èech. Nejvzdálenìjší turisté byli ze Slovenska a Velkých Pavlovic.
Nejroztomilejšími návštìvníky byli žáci naší základní školy. Nebáli se otestovat 
pevnost razítka a pro své rodièe odnášeli propagaèní materiály s tipy na výlet. 
Nezapomenutelný zážitek si odvezl turista, který uvízl na toaletì. Záchrany se 
mu dostalo bìhem pár minut, ale hùø dopadly dveøe, které mùj manžel musel 
pro vyproštìní turisty obìtovat. Opravdu nevšedním zážitkem bylo, když jeden 
z návštìvníkù si chtìl vyzkoušet akustiku albrechtického kostela. Ostatní zùs-
tali pøekvapeni a dojati krásou liturgických zpìvù. 
Ty z vás, kteøí si myslí, že je infocentrum v 
svìdèí o opaku tato èísla. Na naše infocentrum si zatím odveze vzpomínku 
více než 200 turistù, nadšených z našich památek. Probìhlo 22 exkurzí kap-
lièkového høbitova s kostelem sv. Petra a Pavla. Turisté, kteøí do infocentra 
zavítali, se nejèastìji ptali na cestu, polohu a vzdálenosti, co mají v naší obci 
navštívit, co nepropást. Nejžádanìjší jsou informace o obci, pohlednice, turis-
tické vizitky, deníky a fotomagnetky. Každý z nás ví, jak je dùležitá v dnešní 
dobì reklama a propagace. 

 
Nezahálíme a mimo prùvodcování pøipravujeme nejen pro místní obèany 
webové stránky, aktuálnì doplòujeme informace o turistickém a kulturním dìní. 
A protože jsme splnili pøísná kritéria pro udìlení turistické známky kostela 
a høbitova, pøibude další suvenýr k propagaci naší obce. Nabízíme možnost 
zveøejnìnit v infocentru kulturní, spoleèenské a sportovní akce. Také si zde 
mùžete zakoupit  v pøedprodeji vstupenky na Svatováclavský koncert v kostele 
sv. Jana køtitele v Chøeš�ovicích. Zájemcùm o služby je k dispozici laminace, 
tisk a kopírování.

Albrechticích zbyteèné, snad pøe-

V tomto smìru máme ještì co dohánìt a jen co 
bude èasový prostor, doplníme propagaèní materiály, o které je velký zájem. 

Krásné letní dny všem. Tìšíme se na Vaši návštìvu! 
Za infocentrum v Albrechticích nad Vltavou Hana Krippnerová
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Opìt po roce v nedìli 18.6. se vydali nadšenci jízdních kol na 
Cyklopou� vedoucí od kostela sv. Michala v Záhoøí ke kostelu 
sv. Jana do Chøeš�ovic. Pøíjemné a klidné odpoledne strávily 
rodiny s dìtmi na prostranství pøed kostelem, kde si spoleènì 
užívaly spousty her a zábavy. 

Kdo mìl chu� si opekl špekáèek a na žízeò byly nachystány -
zené nápoje . Tuto oblíbenou akci zorganizoval pan Cyril Havel se 
svými pøáteli a pokud to okolnosti dovolí, mùžeme se na tuto akci 
tìšit i pøíští rok.  

chla

Text a foto Radka Lacinová

V sobotu odpoledne 5.7. se rozhodli v Chøeš�ovicích uvítat tolik oèekávané letní prázdniny. Od 3. hodiny odpolední se všichni, kteøí
zavítali na høištì u hasièské zbrojnice pøíjemnì bavili. Dospìlí dali pøednost posezení se starými pøáteli èi známými, dìti se zase vesele 
vrhly do nachystaných her. Ani teploty okolo 30. stupòù jim neubíraly na energii a soutìžily o sto šest. Tentokrát byla úèast dìtských 
závodníkù opravdu vysoká a vìtšina absolvovala poctivì všechny pøipravené disciplíny. Samozøejmì jejich úsilí dané do her bylo 
náležitì odmìòováno bìhem celého odpoledne. Kromì soutìží byla v prùbìhu dne nejen pro dìti k dispozici výtvarná dílna pod odbor-
ným dohledem akademického malíøe V. Svozila. Byla možnost si vymalovat rùzné døevìné 
jako napøíklad zvíøátka, hvìzdièky, srdíèka apod. Asi v polovinì programu se dìti mohly osvìžit 
v chladivé fontánì a vyzkoušet si také støíkání z hasièské hadice. Po ukonèení všech soutìží dostaly 
dìti ještì od místních hasièù malé dáreèky a pak už se každý bavil podle svého. 

pøívìšky 

Text a foto: Radka Lacinová

V sobotu 17.6. 2017 hasièi v Chøeš�ovicích uspoøádali již 5. noèní 
soutìž. Do Chøeš�ovic se pøijeli utkat v hasièském útoku zástupci 
z osmi obcí píseckého okresu. 
Soutìžilo se o umístnìní ve 4. kole 7. roèníku Vltavského poháru 
a také O pohár starosty SDH. 
Pøed setmìním se na tra� vydaly nejdøíve dìtská družstva, kterých 
bylo také osm. Chøeš�ovickým dìtem se podaøilo zvítìzit v soutìži 
O pohár starosty SDH a obsadit 2. místo ve Vltavském poháru. 
Ženy z Chøeš�ovic skonèily na 4. místì, ale mužùm se tentokrát 
útok vùbec nezdaøil. 
Pøesto všem zúèastnìným hasièùm a hlavnì nìkterým hasièkám 
patøí veliký obdiv, za jejich obìtavé výkony. Nìkteøí z nich se totiž 
nevyhnuli ledové sprše a teploty, které zrovna pøes noc panovaly, 
k lepšímu pocitu urèitì nepøispìly. 
K vyhlášení výsledkù se dospìlo až hluboko po pùlnoci a promrzlí 
hasièi i hosté se rychle rozjeli do svých teplých domovù.

Závìrem je tøeba podìkovat 
jménem SDH Chøeš�ovice: 

firmì Múúú Písek, ZOD Kluky, 
OÚ Albrechtice n/Vltavou, 
JE Temelín, která je hlavním 
partnerem projektu Oranžový
rok a také všem ostatním, kteøí 
se jakkoliv podíleli na pøípravì 
této noèní soutìže. 



Pøedposlední èervnový víkend 23.-24.6.2017 hostily tentokrát
Albrechtice nad Orlicí pravidelné celorepublikové setkání 
obèanù obcí s názvem Albrechtice a šlo už o  44. roèník akce 
s názvem ,,Štít Albrechtic“. Starostové obcí a jejich doprovod 
mìli v místì konání nároèný program už od páteèního do-
poledne, a tak vyráželi na setkání o nìco døív. V pátek odpo-
ledne a v sobotu ráno dorazily postupnì všechny výpravy 
sportovcù, myslivcù a fanouškù z Albrechtic z celé ÈR. Štítu 
se zúèastnilo opìt všech osm tradièních aktérù a kromì 

nezbytného fotbalového turnaje na 
soutìžilo i na nedaleké støelnici v Èesticích na loveckém kole a americkém 
trapu. Na návsi v Albrechticích probìhla také soutìž hasièù, na které tým 
z jihu Èech opìt chybìl. Poèasí se poøadatelùm podaøilo objednat letní 
a diváci mohli vidìt mnoho pìkných fotbalových momentù, pøesných zásahù 
na støelnici a dobré èasy v požárním sportu. Do finále fotbalového turnaje 
se letos probojoval loòský vítìz turnaje Albrechtice v Jizerských Horách 
a soupeøem jim bylo neèekanì mužstvo Lesních Albrechtic. Ve finálovém 
utkání se diváci doèkali pouze jedné branky v síti Jizerek a tak trofej pro 
vítìze a nový putovní pohár zvedli nad hlavu borci letos nejúspìšnìjší obce. 
Lesní Albrechtice totiž ovládli jak fotbalový turnaj, tak støeleckou soutìž, tak 
i soutìž hasièù. Ve støelecké soutìži soutìžilo celkem 33 støelcù a 10 støelcù 
z naší výpravy se vešlo do první poloviny výsledkové listiny. Po vyhlášení 
všech výsledkù, pøedání cen a putovní vlajky pøíští poøadatelské obci, kterou 
budou 23.6.2018 Velké Albrechtice, se konal spoleèenský veèer.

høištích v Albrechticích a Petrovicích se 

Všichni se dobøe bavili a už se tìší na další roèník. 
Poøadatelùm patøí za pøípravu velké podìkování, úèastní-
kùm za dobrou reprezentaci své obce. Podìkování patøí 
také Jaderné elektrárnì Temelín – Skupina ÈEZ, a.s. Praha 
za partnerství a finanèní podporu naší výpravy. 
Pøíštímu 45. roèníku Štítu ve Velkých Albrechticích zdar!!! 

Pøedposlední víkend v srpnu zaèíná naše Áèko zápasem v Krèi 
a o týden pozdìji už diváci uvidí oba naše týmy mužù ve Vltava 
arénì, kdy v sobotu 26.8. 2017 pøivítáme v 17h Borovany 
a v nedìli 26.8.2017 v 17h Sokol Sepekov B. 
Letní pøíprava už odstartovala a první pøípravné utkání je na 
programu 29.7. 2017 v Temelínì proti Olešníku.

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.

Text a foto: Dušan Hronek
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Také v letošním roèníku byla souèástí Štítu
støelecká soutìž. Celkovì se zúèastnilo 
osm týmù. Naší obec reprezentovaly týmy 
ze všech tøí mysliveckých spolkù. Støelci 
soutìžili v brokovém dvojboji – lovecké 
kolo 20 terèù a americký trap 20 terèù. 
V soutìži družstev zvítìzil Myslivecký spo-
lek z Lesních Albrechtic pøed Jehnìdnem 
a Velkými Albrechticemi, které pøi rovnosti 
bodù s Údraží byly lepší v disciplínì trap 
a to rozhodlo. Text: Ing. Miroslav Ušatý

DÌTI VLTAVSKÝ POHÁR: 
Jehnìdno 20.64, Chøeš�ovice B 21.84, Záhoøí A 22.08, Dol. Novosedly 22.10, 
Záhoøí B 22.59, Kluky A 24.43, Kluky B 24.63, Chøeš�ovice A 55.78 

O POHÁR STAROSTY:

ŽENY VLTAVSKÝ POHÁR:

MUŽI:

ŽENY O POHÁR STAROSTY SDH:

MUŽI:

 
Chøeš�ovice B 21.84, Kluky A 24.43, 
Kluky B 24.63, Chøeš�ovice 55.78
 

 
Záhoøí 28.71, Nemìjice 31.99, 
Albrechtice n/Vlt. 35.17, Chøeš�ovice 35.76, 
Kluky 41.16, Jamný 43.51, 
Dol. Novosedly NP

 Nemìjice 24.26, Jehnìdno 26.42., 
Dol. Novosedly 27.04, 
Albrechtice n/Vlt. 31. 02, Jamný 40.24, 
Chøeš�ovice 1.12.09, Záhoøí NP
 

 
Záhoøí 28.71, Nemìjice 31.99, 
Jamný 33.38, Chøeš�ovice 35.76, 
Kluky 41.16, Èížová 1.15.60 

 Jehnìdno 22.71, Nemìjice 24.26, 
Jamný 40.24, Èížová 51.78, 
Chøeš�ovice 1,12.09, Záhoøí NP

Text a foto: Radka Lacinová

pokraèování ze str. 10



v zárí slaví

17. srpna4

60  
83  Príhoda Zdenek, Albrechtice n. Vlt.
60  Korecká Marie, Albrechtice n. Vlt.
80  Stejskalová Marie, Údraž
65  Kunt Jirí, Chreštovice
88  Fähnrich Antonín, Údraž
70  Kozáková Marie, Údraž

Lívancová Miluše, Jehnedno Nováková Marie, Újezd
60  Petríková Marie, Újezd
65  Bednár Jaroslav, Albrechtice n. Vlt.
75  Weiserová Helena, Albrechtice n. Vlt.
75  Kunt Josef, Chreštovice
50  Ušatý Zdenek, Jehnedno

86  Letos oslaví 50 let spoleèného života
manželé Eva a Jan Bartuškovi 

z Albrechtic nad Vltavou

 pøed 50-ti lety dne 23.9.1967

Spoleènì vychovali tøi dìti 
Míru, Evku a Lucku. 

Do dalších spoleèných let jim pøejeme
jenom samé radosti a žádné starosti. 

probìhne v sobotu 

14. øíjna 2017 od 9 hodin

v obøadní síni obecního úøadu

v Albrechticích nad Vltavou.

Uvítáme 6 nových obèánkù.

Žádná moudrost, 
které se mùžeme na svìtì nauèit,

nám nemùže dát to, 
co matèino slovo a pohled.

18.6. 2017 - Anežka Homolová
Albrechtice nad Vltavou
matka: Kateøina Homolová
otec: Jan Homola

15.7.2017
Jarmila Milotová, Albrechtice n. Vlt.

6.7.2017 
Marta Fouèková, Jehnìdno 

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

OHNIVÉ LÉTO jako zpomalovaè èasu. 
Poslední léta se zdají být èím dál tím teplejší. 
I když ne vždy to potvrzují dlouhodobé statistiky 
hydrometeorologického ústavu. Ne každý se rád 
prohøeje a zdravotníci varují pøed riziky (nevol-
nosti z pøízemního ozónu, úpaly, úžehy, zánìty, 
srdeèní pøíhody :-)
Ale každý rub má svùj líc a naopak. Lidé si stále 
více stìžují na nedostatek èasu. Jakoby se vše 
zrychlovalo. Možná to vidíte jinak, ale zdá se mi, 
že rostoucí teplota mùže fungovat jako sedativum, 
zpomalovaè èasu. Najednou je mnohým kdeco 
jedno. Vìci tolik "nehoøí". Mnoho vìcí nevadí. 
Jakoby se lidem zpomalilo i myšlení. Posedávají 
na zahrádkách, usrkávají osvìžující nápoje, lížou 
zmrzlinu a komunikují, svìte div se, z oèí do oèí. 
A v centru mìst je vìtší šance zaparkovat. Pokud 
i pøesto hodláte v tom vedru nìco øešit, uslyšíte  

vždy� jsou pøece dovolené ". "
Bohužel, s klimatizací a ochlazením se vrací celá 
škála negativních emocí a chování. Kéž by letní 
nálada pøetrvala co nejdéle!                                                                      

Milena Soudná

Pøedprodej vstupenek na koncert: 
. informaèní centrum (p. Krippnerová)
. kadeønictví (p. Schánilcová) 
. Jednota v Albrechticích nad Vltavou 
. Prodejna v Chøeš�ovicích (p. Kothánková)

Cena vstupenek:  
na místì 160,- Kè;  v pøedprodeji 120,- Kè
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