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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 z 5. zasedání ze dne 8. 8. 2014
• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo směnnou smlouvu mezi 

obcí Albrechtice nad Vltavou a paní Kováčovou, kde podle 
předloženého geometrického plánu došlo ke směně pozemků 
v k.ú. Albrechtice nad Vltavou

• ZO schválilo záměr na prodej parcely č. 130/10 v k.ú. Albrech-
tice nad Vltavou za cenu 60,- Kč/m2

• ZO projednalo žádosti pana R. Veselého, Neznašov a pana 
R. Michalce, Všeteč o zrušení žádosti o odkoupení par-
cel č. 200/5 a 180/57 a revokovalo usnesení č. 18/2014-ZO 
a 23/2014-ZO

• Na základě žádosti Okresního soudu v Písku ZO schválilo 
ukončení činnosti výkonu funkce přísedící okresního soudu 
v Písku

• ZO schválilo poskytnutí investičního příspěvku na aktuali-
zaci počítačového programu MISYS a poskytnutí neinvestič-
ního příspěvku na nákup židlí obojí DSO Blanicko-otavskému 
regionu

• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2014

• V diskusi starosta obce veřejně pochválil albrechtické hasiče 
za rychlý a účinný zásah po přívalovém dešti dne 21.7. 2014

 
Usnesení ze 6. zasedání ze dne 3. 10. 2014
• ZO schválilo prodej parcely 662/4 o výměře 33 m2 v k.ú. 

Jehnědno
• ZO schválilo prodej parcely č. 130/10 o výměře 361 m2 v k.ú. 

Albrechtice nad Vltavou za cenu 60 Kč/ m2

• ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy č. 1030019529/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
p. Jaroš – přípojka NN

• ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy č. 1030021064/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
Údraž ZD – úprava ven. vedení NN

• ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy č. 1030021064/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
p. Hrdlička – úpr. NN

• ZO vzalo na vědomí návrh akcí na rok 2015, jejich konečné 
znění ponechalo na rozhodnutí nového zastupitelstva obce

• ZO schválilo převzetí parcely č. 1710/57 silnice o výměře 44 
m2.Tato nově vybudovaná komunikace k ZTV bude převe-
dena do vlastnictví obce

• ZO schválilo objednání 1 000 ks knih o obnově figurálních 
maleb v kapličkách hřbitovních zdí v Albrechticích nad Vlta-
vou za cenu 197 472,- Kč

• ZO schválilo smlouvu č. 11099106 o poskytnutí podpory ze 

Vážení spoluobčané, 
dostáváte do rukou poslední výtisk 

Zpravodaje v tomto volebním období. 
Dovolte  nám proto malé ohlédnutí za 
uplynulým volebním obdobím, které 
právě končí. 

V uplynulých čtyřech letech pracovalo 
15-ti členné zastupitelstvo obce složené 
z několika stran a hnutí. Občané, kteří jed-
nání  zastupitelstva navštěvovali, si sami  
posoudili a zhodnotili jednak docházku 
jednotlivých zastupitelů na plánovaná 
jednání, ale zejména úroveň připravenosti 
a odbornosti jednotlivých zastupitelů při 
projednávání plánovaných akcí.

Ve výčtu akcí, které se podařilo uskuteč-
nit, můžeme uvést: restaurování maleb 
kapliček na albrechtickém hřbitově, 
snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
a MŠ v Albrechticích, likvidace následků 
povodní 2013, komplexní obnova zeleně 
v obci Albrechtice nad Vltavou, opravy 
chodníků, nedokončená zůstala pouze 
oprava hasičské zbrojnice SDH Jehnědno. 
Dále byla nakoupena technika a mate-
riál pro hasiče – hasičská stříkačka pro 
SDH Údraž a SDH Chřešťovice, čerpadlo 
a elektrická centrála pro SDH Jehnědno 
a dýchací přístroje pro SDH Albrechtice. 
Pro hasiče bylo vytvářeno zázemí pro 
výcvik a školení. Aby tyto akce mohly být 

zrealizovány bylo potřeba zajistit nemalé 
finanční prostředky. V tomto ohledu byla 
obec Albrechtice nad Vltavou úspěšným 
žadatelem o grantové peníze. Dotace 
jsme získali od Ministerstva kultury ČR 
(Podpora obnovy kulturních památek), 
Ministerstva financí ČR, Regionálního 
operačního programu, Programu obnovy 
venkova, Krajského úřadu JčK, Státního 
fondu životního prostředí a Nadace ČEZ. 
Z vlastních prostředků Obce bylo reali-
zováno: vybudování sportovního hřiště 
Údraž, čištění a obnova zlaceného písma 
na všech pomnících v obci, vybudování 
ZTV 20 RD Albrechtice – obytná zóna, 
zvýšení kapacity sociálního zařízení MŠ 
Albrechtice, příspěvek na obnovu mostku 
p. Hoška zničeného povodněmi 2013, 
zhotovení přístřešků hasičáren v Chřešťo-
vicích a Albrechticích, čištění stok k Rej-
zíkovu a rozšíření veřejného rozhlasu 
Hladná. Obec opakovaně poskytla pří-
spěvek církvi na opravu varhan v albrech-
tickém kostele. Po dlouhých létech byla 
v tomto volebním období úspěšně pro-
vedena demolice kravína v Údraži, což 
přispělo ke zlepšení vzhledu obce a do 
budoucna umožní vzniku několika sta-
vebních parcel. Nemalé prostředky obce 
byly věnovány na podporu činnosti spole-
čenským organizacím a spolkům. Kromě 

již jmenovaných SDH to byly Myslivecká 
sdružení Jehnědno, Údraž a Vltava, dále 
tělovýchovná jednota Albrechtice nad 
Vltavou, Divadelní spolek Albrechtický 
Brebta, Albrechtický Vltavínek, Spolek 
rybářských veteránů, Hospodská dva-
náctka, Občanské sdružení Náš Újezd, 
Občané Hladné nebo podpora tradičních 
akcí Silvestrovský běh na Kamýk, Dechov-
kový festival v Jehnědně anebo podpora 
úspěšného reprezentanta obce v karate 
Dominika Bartušky.

Myslíme si, že se nám v uplynulém  
volebním období  dařilo být vedením 
obce pro všechny občany a dokázali jsme 
odmítnout úzce osobní zájmy a prospěch 
některých jedinců, které byly často pre-
zentovány hrubým způsobem a osobním 
napadáním. 

Všem zastupitelům, kteří byli příno-
sem naším obcím patří náš dík za vyko-
nanou práci, stejně jako zástupcům 
všech spolků a sdružení pracujícím ať už 
s dětmi, hasiči, sportovci i na poli kultury. 
Chceme poděkovat všem, kteří obětovali 
své osobní volno, ale i těm, kteří přispěli 
materiálně či finančně ve prospěch zlep-
šení života v naší obci. Přejeme obci, aby 
občané ve volbách vybrali ty, kteří pove-
dou naší obec k dalšímu rozvoji.

Text: Václav Kaifer, Miroslav Vlk



Nestárnoucí Josef Zíma 
roztančil náves 
v Jehnědně

V sobotu 5. července se v Jehnědně 
konal již VII. ročník tradičního dechovko-
vého festivalu. Poprvé v historii festivalu 
vystoupila dechová hudba ze zahraničí. 
Jednalo se o vystoupení rakouského sou-
boru Trachtenkapelle Band, kterou dopro-
vázela velmi početná skupina rakouských 
příznivců dechové hudby.

Dalším souborem, který následoval, 
byla nejstarší hasičská dechovka Božejáci, 
která zároveň doprovázela nestora české 
lidovky Josefa Zímu. Ten i přes svůj pokro-
čilý věk prokázal, že stále udržuje vynika-
jící  a profesionální projev. Stále dokáže 
zaujmout jak starší, tak i mladou gene-

raci, která si ho pamatuje jako prince 
z pohádky.

Třetí v pořadí vystoupila Doubravanka, 
nejmenší ze zúčastněných kapel. Byla 
podporována početným fanklubem, 
který jí doprovází.

Následovalo vystoupení asi nejkvalit-
nější jihočeské dechovky Jižani pod vede-
ním kapelníka Mirka Dvořáka. Kapela 
složená z profesionálních muzikantů 
z celých Čech a Moravy předvedla per-
fektní produkci a oprávněně sklidila skan-
dovaný potlesk.

A přiblížilo se finále, které v letošním 
ročníku obstarala dechová hudba Šohajka 
z Ratíškovic, která ze známá z produkce 
hudebních televizí. Již při prvních taktech 
bylo znát kvalitní moravskou dechovku.

Letošní festival navštívilo více než 500 

posluchačů. Většina z pravidelných 
účastníků konstatovala, že letošní roč-
ník byl nejlepší od počátku a pořada-
telé nasadili velmi vysokou laťku. Jako 
jeden z mála festivalů si ten v Jehnědně 
udržel stabilní a vysokou návštěvnost, 
což neplatí o ostatních festivalech 
v okolí. I přes potíže spojené se zajišťo-
váním finančních prostředků se pořada-
telům daří zajišťovat vystupování kvalit-
ních souborů a udržovat si tím diváckou 
přízeň.

Tento festival se uskutečnil za finanční 
podpory v rámci Oranžového roku 
nadace ČEZ, grantu Jihočeského kraje 
a grantu Evropské unie pro přeshraniční 
spolupráci a přátelství.

Text: Miroslav Ušatý

Setkání abiturientů 
Tradičně na konci léta, 30. 

srpna, se konalo setkání  býva-
lých absolventů tzv. měšťanky 
v Albrechticích nad Vltavou 
v bufetu Miláček. Po 13. hodině 
se pomalu začali scházet spo-
lužáci, aby společně zavzpomí-
nali na prožitá školní léta. 

Celkem se jich sešlo 15, 
z toho 5 mužů a 10 žen, 
včetně přítomné milé paní uči-
telky Dvořákové, která i v úcty-
hodných 89 letech je stále ele-
gantní dáma plná energie. Do 
albrechtické školy přišla hned 
po ukončení studií a vyučovala 
ruční práce a ruštinu. Paní uči-
telku měli všichni rádi, nikdo 
ji nezlobil, ani kluci. Měla při-
rozenou autoritu a hlavně 
uměla naučit. Dívky, které 
měla na ruční práce, vzpo-
mínaly, že její rady uplatnily 
v praktickém životě – zvláště 
šití, vyšívání, pletení, háčko-

vání či vaření. Je škoda, 
že se dnes tento před-
mět více neučí a mladé 
dívky a chlapci  tráví zby-
tečně moc volného času 
u počítače. Je již zvykem, 
že oblíbená paní učitelka 
každému darovala na 
památku malý dárek. 

„Kluci“ dostali kapes-
níčky a „holky“ šátky či 
šálečky.  

Nejdříve bylo slav-
nostní zahájení, po kte-
rém si všichni vyprávěli 
o školní docházce, poté 
o své rodině. Přemítali, co 
nového a hodnotili zdra-
votní stav.  Kamarád – Míra 
Husů -, který přišel o chvíli poz-
ději, obveseloval celou spo-
lečnost. František Svoboda 
s humorem připomenul, že 
spolužák Vašek Husů je lec-
čemu naučil, hlavně pít a kou-
řit. Ovšem to hlavní bylo si při-
pomenout mladá léta, neboť 

již nikdy se nebudou opakovat. 
Vzpomínka patřila i době, kdy  
v minulých letech se na setká-
ních zpívalo a tancovalo. 

Jediným stinným místem 
bylo, že místních se moc nese-
šlo, což ostatní trochu mrzelo. 
Čas pomalu plynul  a kolem 

půl šesté večer se všichni roz-
loučili se slovy: „Sejdeme se za 
rok zas.“ 

Text: Z vyprávění pamětníků 
Libuše Šabatkové a Zdeňka 

Příhody sepsala Dana Ryšlavá, 
kronikářka obce 

Albrechtice nad Vltavou

Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 149 044,44 Kč 
na akci „Krajina Píseckých hor – komplexní obnova zeleně ve 
správním území obce Albrechtice“

• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2014

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 12. zasedání ze dne 27. 8. 2014
• RO pověřila paní M. Švehlovou a paní J. Kopčákovou k prove-

dení kontroly v ZŠ a MŠ dle zákona 320/2001 Sb.
• RO souhlasila s pronájmem bytu č. 1 v domě č.p. 200 

v Albrechticích nad Vltavou a sepsáním nájemní smlouvy na 
dobu 1 roku

• RO souhlasila s pronájmem bytu č. 6 v domě č.p. 156 
v Albrechticích nad Vltavou a sepsáním nájemní smlouvy na 
dobu 1 roku

Usnesení ze 13. zasedání ze dne 24. 9. 2014
• Na základě žádosti p. R. Běleckého RO rozhodla o písemném 

sdělení závazného termínu předání/převzetí sálu
• RO schválila poskytnutí finančního příspěvku Divadelnímu 

spolku Albrechtický Brebta ve výši 3 000,- Kč na pořádaný 
koncert souboru Chairé

• RO souhlasila s navýšením provozního příspěvku na úhradu 
záloh na vodu v ZŠ a MŠ ve výši 22 320,- Kč 

• RO schválila smlouvu č. 11099106 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 149 044,44 Kč 

na akci „Krajina Píseckých hor – komplexní obnova zeleně 
ve správním území obce Albrechtice“ a doporučuje ZO ke 
schválení

• RO schválila převzetí parcely č. 1710/57 silnice o výměře 44 
m2 formou darovací smlouvy a doporučuje ZO ke schválení

• RO schválila prodej knihy o rodu Stejskalů „Kořeny 1914 – 
2014“ za cenu 100,- Kč/1 ks

• RO schválila rozpočtové opatření č. 8/2014 
• RO schválila aktualizované směrnice a dodatky, které jsou 

k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
• RO souhlasila s pronájmem bytu č. 1v domě č.p. 200 

v Albrechticích nad Vltavou
• RO souhlasila s prodejem parcely č. 662/4 o výměře 33 m2 

v k.ú. Jehnědno
• RO souhlasila s prodejem parcely č. 130/10 o výměře 361 m2 

v k.ú. Albrechtice nad Vltavou
• RO souhlasila s uzavřením smlouvy č. 1030019529/001 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
p. Jaroš – přípojka NN a doporučila ZO ke schválení

• RO souhlasila s uzavřením smlouvy č. 1030021064/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
p. Hrdlička – úpr. NN a doporučila ZO ke schválení

• RO souhlasila s uzavřením smlouvy č. 1040007542/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
Údraž ZD – úprava ven. vedení NN



Vynikající sezóna 
hasičů z Jehnědna
Členové sportovních týmů 

Sboru dobrovolných hasičů 
Jehnědno ukázali v letoš-
ním roce vysokou kvalitu. 
Nejvýznamnější klání hasičů 
v okrese Písek je Okresní sou-
těž v požárním sportu. Tato 
soutěž je zaměřena na cel-
kovou všestrannost soutěží-
cích. Soutěží se v disciplínách 
100 metrů překážek, štafeta 
4x100m překážek a králov-
ská disciplína požární útok. 
V letošním roce se okresní 
soutěže zúčastnily tři týmy 
z Jehnědna, a to v kategorii 
muži, ženy a veteráni. Mužům 
se podařil obhájit výsledek 
z loňského roku a obsadili 
s velkým náskokem 2. místo. 
Děvčatům se podařilo při pre-
miérovém vystoupení obsadit 
celkové třetí místo. Děvčata si 
přes nesporné kvality vybrala 
nováčkovskou daň. Nedařilo 
se veteránům. Po problémech 
na spoji B hadic obsadili cel-
kově sedmé místo.

Další významnou soutěží 
je účast v Poháru hasičů 
okresu Písek, kterého se 
z Obce Albrechtice nad Vlta-
vou zúčastnily pouze týmy 
z Jehnědna. Tato soutěž 
měla v letošním roce 7 sou-
těžních kol a to: Milenovice, 
Paseky, Mirotice, Zbelítov, 
Jehnědno, Krč a Skály. Všech 
soutěžních kol se zúčastnily 

týmy mužů a žen v kategorii 
OPEN (upravené stroje) a 3x 
se zúčastnil tým Jehnědno B 
v kategorii KLASIK (původní 
neupravené požární stří-
kačky). V jednotlivých kolech 
se družstvo žen umístnilo 
3krát na prvním místě, 1krát 
na druhém a 1krát na třetím 
místě. Celkově děvčata z Jeh-
nědna obsadila velmi cenné 
druhé  místo. Družstvo mužů 
se v nově vzniklé katego-
rii nenechalo zahanbit. Přes 
počáteční nezdary dokázaly 
v jednotlivých kolech soutěže 
být třikrát na stupních vítězů, 
z toho jednou na stupni 
nejvyšším. Na soutěžním 
kole konaném ve Zbelítově 
družstvo zaběhlo nejkvalit-
nější čas sezóny a jehnědský 
rekord 24,85 s. V kategorii 
Klasik obsadili hasiči z Jeh-
nědna jedno druhé a jedno 
třetí místo.

V letošním ročníku Vltav-
ského poháru v kategorii žen 
ukázalo družstvo z Jehnědna 
naprostou dominanci. I přes 
neúčast v prvním kole totiž 
dokázala všechna ostatní kola 
vyhrát, a to často s velmi vyso-
kým časovým náskokem. Za 
zmínku stojí závod na Zvíkově, 
kde děvčata vyhrála s násko-
kem 11 sekund (a to měla 
děvčata v nohách ještě další 
významný závod ve Dřítni). 
Celkově ženy z Jehnědna celou 
soutěž vyhrály. Muži A obsadili 
celkově druhé místo a muži B 

skončili celkově na 4. místě. 
Slavnostní vyhodnocení Vltav-
ského poháru se uskuteční 
v kulturním domě v Putimi 1. 
listopadu od 20:00 hodin.

Další významnou soutěží 
pro jehnědská družstva byl 
Pohár ředitele Jaderné elekt-
rárny Temelín. Tato prestižní 
soutěž je pořádána pro sbory 
v obcích, které jsou v zóně 
havarijního plánování JETE. 
Z obce Albrechtice nad Vlta-
vou byly vyzvány všechny 
sbory dobrovolných hasičů. 
Po druhé výzvě se do soutěže 
přihlásily pouze týmy z Jeh-
nědna. A vzorně reprezento-
valy celou Obec Albrechtice. 
Ve velké konkurenci, kterou 
představovaly týmy, které se 
pravidelně zúčastňují vrchol-
ných republikových soutěží, 
obsadilo družstvo žen cel-
kové třetí místo a z rukou 
ředitele JETE převzaly hod-
notné ceny a družstvo mužů 
bylo těsně na čtvrtém místě. 
Účast jehnědských týmů byla 
vysoce hodnocena  pořada-
teli z JETE. 

V dalších jednorázových sou-
těžích stojí za zmínku vítězství 
družstva žen na noční soutěži 
v Česticích, kde děvčata pora-
zila řadu družstev, které se 
pravidelně zúčastňují Šumav-
ské ligy a obhajobu prvenství 
(po čtvrté za sebou) na sou-
těži O pohár starosty Obce 
Paseky, kde muži obsadili letos 
2. místo.

V závěru sezony SDH Jeh-
nědno uspořádal 6. ročník 
Memoriálu Jana Kukrála, kte-
rého se pravidelně zúčastňují 
špičková družstva ze soused-
ních okresů. Družstvo mužů 
obsadilo 1.místo, družstvo 
žen 2.místo a družstvo vete-
ránů 3.místo. 

Další důležitou aktivitou pro 
jehnědské hasiče je výchova 
mladé generace. V zimních 
a jarních měsících družstvo 
dětí pravidelně navště-
vuje tělocvičnu c Albrechti-
cích a jakmile počasí dovolí, 
začnou tréninky na zelené 
ploše v Jehnědně. A výsledky 
se dostavily. Na všech sou-
těžích, kterých se dětský tým 
zúčastnil, obsadily děti první 
místo. To je velká deviza pro 
budoucnost požárního sportu 
v Jehnědně. 

Na závěr letošní sportovní 
sezóny děkují sportovní týmy 
hasičů z Jehnědna všem příz-
nivcům a všem, kteří finančně 
podporují požární sport v Jeh-
nědně. Zejména se jedná 
o společnost RIO GAMES 
Praha, Lesy České repub-
liky Hradec Králové, Vincker 
Radek Hranice na Moravě, 
Obec Albrechtice nad Vltavou. 
Doufáme, že i do další sezóny 
vydrží elán a úsilí a dostaví se 
stejně úspěšná sezona stejně 
jako nás budou finančně pod-
porovat sponzoři. 

Text: Miroslav Ušatý

Atomiáda 
na Hluboké nad Vltavou

Ve středu 10. 9. 2014 se zúčastnili žáci 
ZŠ Albrechtice nad Vltavou ATOMIÁDY 
na Hluboké nad Vltavou, kterou pořá-
dala JE Temelín. Jedná se o sportovně 
vědomostní soutěž pro žáky z měst 
a obcí nacházejících se v zóně havarij-
ního plánování JE Temelín.

Do akce jsou jako vedoucí soutěžících 
družstev zapojeni i známí sportovci. 
Našim patronem se stal sprinter Pavel 
Maslák. Přestože se naši žáci účastnili 
tohoto klání poprvé, dosáhli velmi dob-
rých výsledků. Ve sportovních soutěžích 
jsme obsadili pěkné 3. místo a ve vědo-

mostních otázkách naši žáci dokonce 
zvítězili! Pro školu tím získali výhru cel-
kem 25 000,- Kč, určenou na nákup 
sportovního vybavení. Akce byla velmi 

zdařilá a přálo nám i pěkné počasí. Žáci 
byli nadšeni a už teď se všichni těšíme 
na příští ATOMIÁDU!

Text a foto: Zdeňka Lidinská



V Chřešťovicích se sportovalo 
Ti, co si rádi zakopou s míčem, se mohli přihlásit v sobotu 

20. 9. do nohejbalového turnaje, který uspořádali chřešťovičtí 
hasiči. Tento oblíbený nohejbalový turnaj se u hasičské zbroj-
nice v Chřešťovicích uskutečnil již po třetí.

Tentokrát se sice zúčastnila pouze čtyři družstva, ale o to více 
si fandové tohoto sportu zahráli. Názvy družstev byly poně-
kud neobyčejné až zvláštní, posuďte sami: OKD, FC Koza, RVHp 
a poslední družstvo Doktoři. V každém týmu byli tři hráči. Vytr-
valá snaha zvítězit byla znát u každého, přesto nejlepšími spor-
tovci v ten den se stali  hráči družstva RVHp. Možná to bylo 
i tím, že právě v jejich týmu hrála jediná žena turnaje, která 
byla vyrovnanou soupeřkou všem mužským hráčům. Další 
týmy tvořené již výhradně muži skončily v tomto pořadí: 2. FC 
Koza, 3. OKD, 4. Doktoři. 

Oficiální ukončení nohejbalového turnaje bylo předání pohárů 
a cen, kterým vévodily masové lahůdky. Poté následovalo pose-
zení se všemi zúčastněnými, s malým občerstvením a příjem-
nou pohodou.

Text a foto: Radka Lacinová

UFO na Nové Louce
Druhý zářijový víkend se 

konal již čtvrtý minitábor na 
Nové Louce, pořádaný občan-
ským sdružením Albrechtický 
Vltavínek. Příjemně nás pře-
kvapil vzrůstající zájem tábor-
níků, který se v letošním roce 
zastavil na počtu 43.

Ještě před odchodem do 
tábora, byla děti rozděleny 
do čtyř družstev označených 
modrou, červenou, zele-
nou a žlutou barvou. Každé 
z družstev měla na starosti 
dvojice vedoucích, kteří dětem 
hned na úvod rozšířili tábor-
nickou výbavu – trika a čepice 
s logem našeho sdružení 
o cestovní láhve na pití.

Po ubytování v chatkách 
a výborné večeři jsme usedli 
k plápolajícímu ohni, přivítali 
jsme dvanáct tábornických 
nováčků a uvítali jsme jednu 
nečkanou a vzácnou náv-
štěvu. Do tábora se za námi 
totiž vypravil 99-ti letý ama-
térský badatel Olivek Roubík 
a přinesl nám spousty zajíma-
vých nálezů, které za svůj život 
nashromáždil a také vlastno-
ručně psaný deník, který jsme 
přečetli jedním dechem. Vše 
totiž nasvědčovalo tomu, že 
se v místech našeho tábora 
již spousty let dějí tajemné 

a nevysvětlitelné záhady. A tak 
jsme se rozhodli, že se do pát-
rání a objasnění všech těch 
zvláštních událostí pustíme 
společně s liberek i my.

Všechna družstva se hned 
po sobotní snídani vypravila 
na průzkum blízkého okolí 
a krátce před obědem jsme 
Oliverovi vyskládali na stůl víc 
než stovku blýskavých stří-
brných ruliček, ukrývajících 
spousty fotografií vesmíru 
a jakéhosi neznámého světa 
a k tomu lístečky plné teček 
a čárek, z nichž nám po složení 
vyšla Morseova abeceda. Pát-
rání bylo čím dál napínavější. 
Odpoledne si každé družstvo 
sestavilo z připravených mate-
riálů vlastní kosmickou loď, 

dle svých představ a nutno 
podotknout, že autoři sci-fi 
filmů by nad našimi výrobky 
bledli závistí. Po večeři nás 
čekala tradiční stezka odvahy, 
opět v podání herců diva-
delního spolku Albrechtický 
Brebta, kterým tímto doda-
tečně děkujeme a posezení se 
„strašidly“ u táborového ohně 
za doprovodu kytary a zpěvu 
známých písniček.

Po zaslouženém spánku se 
snad nenašel nikdo, kdo by se 
netěšil na nedělní dopoledne, 
kdy se měla ukázat celá pravda 
o podivuhodných úkazech 
a nálezech. Hned po snídani 
jsme se vrhli na lístečky s pís-
meny morseovky, které děti 
získaly již na večerní stezce 
odvahy.S pomocí pana Olivera 
jsme z nich nakonec poskládali 
vzkaz od samotného mimo-
zemšťana – Uriáše z planety 
Uran. Ihned nás napadlo, že 
se určitě zdržuje v blízkosti 
našeho tábora, a tak jsme 
na nic nečekali a rozběhlo se 
další pátrání po okolním lese. 
A nebylo to nic těžkého. Všimli 
jsme si, že jedna z cest je zna-
čena stříbrnými fáborky, a tak 
jsme po chvilce stanuli tváří 
v tvář samotnému Uriášovi. Žil 
ve zdejším lese ve skromném 
příbytku již spousty let a ze 
setkání s námi měl opravdovou 
radost. Stejně tak se radoval 

náš přítel Olivek, který tímto 
zakončil svou mnohaletou 
badatelskou činnost. Uriáš děti 
obdaroval sladkou pochout-
kou a pak se s námi vydal do 
našeho tábora, aby zblízka 
poznal, jak se nám tu na Zemi 
hezky žije. Jenže tak, jako náš 
mimozemský kamarád zatoužil 
vrátit se ke svým nejbližším na 
planetu Uran, čekalo i nás lou-
čení a návrat domů k rodičům. 
A tak skončilo naše, prozatím 
poslední, dobrodružství a už 
teď se těšíme na další.

Tímto chceme poděkovat 
obci Albrechtice nad Vlta-
vou a JE Temelín za finanční 
podporu v rámci Oranžového 
roku.

Zvláštní poděkování patří 
paní Ing. Anděle Řeřichové 
za veškeré, zdarma poskyt-
nuté služby a za finanční dar 
20 500,- Kč, který našemu 
sdružení, stejně jako v pře-
dešlých letech, poukázala. 
Tyto peníze nám každo-
ročně umožňují vyjet s dětmi 
na některý z víkendových 
pobytů, neboť nám z velké 
části hradí nejdražší položku 
– autobusovou dopravu!

Více informací a fotografie 
najdete na www.albrechtic-
kyvltavinek.cz

Text: Tereza Zachová, 
foto: Pavel Hanzlík



Koncert v kostele 
sv. Petra a Pavla 
v Albrechticích nad Vltavou

V nedělní podvečer 21. září jsme byli 
svědky nevšedního kulturního zážitku. 
V prostorách starobylého duchovního 
stánku se konal  koncert skupiny Chaire 
z Příbrami – s příznačným názvem Doteky 
duše. 

Vokálně instrumentální soubor používá 
nejen dobové nástroje, ale i kostýmy. 
Mohli jsme se zaposlouchat do lido-
vých i duchovních písní české a evrop-
ské gotiky, renesance, baroka a klasi-
cismu. Celkovou atmosféru umocňovalo 

prostředí církevní stavby, kde se člověk 
odprostil od starostí běžného dne a mohl 
niterně prožívat hudbu. 

Zazněly skladby např. od  Adama 
Michny z Otradovic – Loutna česká či 
milostné a svatební písně,  dále lidové 
písně z jižních Čech nebo ukázky fran-
couzské renesanční tvorby.

Návštěvnost byla veliká a dlouhotrva-
jící potlesk na závěr vystoupení hovořil za 
vše. Poděkování patří nejen všem účinku-
jícím, v čele s uměleckým vedoucím pa-
nem Josefem Krčkem, ale i divadelnímu 
spolku Albrechtický brebta, který soubor 
pozval a zajistil technické zázemí.

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

Albrechtický 
Brebta – doteky 
duše

Za divadelní spolek bych se 
chtěl společně s vámi podě-
lit o činnosti a aktivity našeho 
spolku, Ne vše se dá hodno-
tit a posuzovat přes hmotné 
statky, peníze či moc. Dle 
mého názoru toť nedobrá 
životní hodnota. Je jisté, že člo-
věk peníze k životu a zajištění 
rodiny potřebuje. Existuje však 
také hodnota duševní, která 
dá člověku někdy víc. Důka-
zem toho byl koncert souboru 
„Chairé“ z Příbramě, který se 
uskutečnil dne 21. 9. 2014.

V kostele sv. Petra a Pavla 
v Albrechticích se sešlo sto 
občanů, kteří se chtěli opros-
tit od všedních starostí a užít si 
odpolední nedělní den. Hlavně 
se však dobít energií, načerpat 
sílu duše a utvrdit se v tom, že 
i v dnešní době není vše jen 
o starostech, práci a penězích.
Řecké slovo „chairé“, což 

je název souboru, znamená 
radost. A to tento soubor zcela 
naplňuje. Oživuje anonymní 
a lidové písně české a evrop-
ské gotiky, renesance, baroka 
a klasicismu. V jeho podání 
jsou mimo jiné nádherné české 
evropské koledy, písně ročních 
období či přednesy o našem 
kulturním dědictví.

Jsem naprosto přesvědčen, 

že kdo se tohoto koncertu 
zúčastnil, byl zcela naplněn, či 
dojat.

Přestože tento soubor má 
v současné době devět členů, 
zde se představilo pouze šest. 
Důvodem byl zdravotní stav 
ostatních a hrozilo odložení 
koncertu. Nakonec i v tomto 
improvizovaném složení to 
byl zážitek jedinečný. Odchá-
zeli jsme očištěni a s radost-
nou slzou pod víčky.

A jelikož radosti a krásy 
není nikdy přehršle, domlu-
vil jsem se s vedoucím sou-
boru, panem Josefem Krčkem, 
že k nám přijedou v květnu 
příštího roku opět. Přestože 

jsou hodně časově vytížení, na 
Albrechtice si tento čas udě-
lají, neboť i jim samotným se 
tu velmi líbilo. Bude to jiný 
koncert, za účasti všech devíti 
hudebníků. Ovšem umocňující 
zážitek doplní host a náš velmi 
vážený přítel, herec a dabér, 
pan Alfréd Strejček. Tento člo-
věk se sametovonachovým 
baryton hlasem je náš nejlepší 
dabingový herec. Je nositelem 
kromě jiných ocenění, pres-
tižní cenou diamantového 
globusu. Škoda, že kapacita 
kostela je omezena. V prodeji 
bude pouze sto vstupenek, 
aby se zachovala důstojnost 
koncertu a pohodlí hostů.

Chtěl bych poděkovat všem, 
kdo se na účasti tohoto pohla-
zení na duši podíleli. Albrech-
tickému Brebtovi, Obecnímu 
úřadu, panu jáhenovi Sádlovi, 
paní Škodové a hlavně zaměst-
nancům obecního úřadu.

K další činnosti spolku 
Albrechtického Brebty. Dnes, 
když píši tento článek, tj. 27. 
9. si odpoledne zahrajeme 
naší novou hru, na posvícení 
v Neznašově. O svátcích 26. – 
27. 10. si uděláme divadelně 
kulturní čundr na Šumavě. 
Kdo se chce přidat, může jet 
s námi. V listopadu budeme 

hrát v Tálíně, kde zároveň po 
hraní, bude hraní. Je to tam 
vždy hezké, těšíme se a zdra-
víme Tálín.

Jelikož nevíme, jak Zpravo-
daj bude vycházet, chtěli by-
chom pozvat děti na Mikuláš-
skou nadílku (rodiče mohou 
vzít s sebou). Bude se konat 
v sobotu 6. 12. POZOR, bude 
to trochu jiné. 

Jináč se začínáme učit další 
hru. 21. 2. 2015 bude diva-
delní ples, na 99% v Údraži 
atd. Píši o tom, neboť nevím, 
zda tento zpravodaj bude 
mít dál svou budoucnost. Ale 
jsem optimista. Bude po vol-
bách do obecního zastupitel-
stva. Ať tyto volby dopadnou 
jakkoliv, náš divadelní spolek 
by chtěl poděkovat minulému 
zastupitelstvu, radě, staros-
tovi a zaměstnancům obec-
ního úřadu. Vycházeli nám 
vstříc a bez jejich pomoci by 
to prostě nešlo.

Chtěli bychom popřát, buď 
stávajícím, nebo novým lidem 
ve vedení obce, ať se jim daří. 
Ať svoji osobní touhu pře-
vedou ve prospěch všech. 
Mějme se rádi, smějme se 
a bude dobře.

Za Albrechtického Brebtu: 
Mňouk



Kravín Údraž 
Přejímkou pozemku, která 

proběhla v pondělí 13. října 
2014 byla zakončena jedna 
z důležitých akcí - demo-
lice kravína v Údraži. Stavba, 
která již dávno nesloužila 
svému účelu, byla ve stavu, 
kdy hrozilo zřícení a ohrožení 
náhodně okolo jdoucích osob. 
S likvidací předchozí vedení 
obce dlouho otálelo, o to větší 
byl pak vyvíjen tlak na urych-
lené dokončení akce.

Tento vpravdě danajský dar 
obec získala dražbou Pozem-
kového fondu, kdy za 10 tis. 
Kč byl získán 184/280 podíl 
na budově kravína (7.8.2002) 
a následným nákupem pří-
stavby kravína (na katastru 
nezapsané) od Zemědělské 
společnosti Albrechtice nad 
Vltavou za 15 tis. Kč jako dluh 
za odebranou vodu. To bylo 
ze strany tehdejšího vedení 
obce vše. Samotné likvidaci 
předcházely směny, koupě 

pozemků a vklady na katastr 
celkem za 300 tis Kč. Likvidace 
stavby si vyžádala náklady 
1 148 763,- Kč.

Demolice byla prvním krokem 
k revitalizaci této části Údraže. 
Záleží na novém vedení 

obce, jak rychle připraví pod-
mínky pro využití vzniklé plo-
chy. Na místě je momentálně 
využitelná plocha bez vodo-
vodu, kanalizace a elektrické 
energie, kde náklady na 1 m2 
činily 300,- Kč. Bohužel, šir-

šímu využití této plochy brání 
vyhlášené ochranné pásmo 
kolem kulturní památky špý-
char Údraž.

Text a foto: 
Ing. Václav Kaifer

Vltavský pohár 
vyhráli albrechtičtí hasiči 

V letošním roce se konal již 4. ročník Vltavského poháru, sou-
těže hasičských družstev z levého břehu řeky Vltavy v požárním 
útoku. Vltavský soutěžní seriál měl pět kol a jednotlivá kola 
se konala ve Vlastci, Záhoří, Chřešťovich, Jamném a závěrečné 
klání proběhlo za již tradičně velmi nevlídného počasí na Zví-
kovském Podhradí. 

Se stále kvalitnějšími výkony soutěžních družstev v obou kate-
goriích a to mužů i žen, byl tento ročník velice vyrovnanou 
soutěží. Z hlediska výkonů, štěstí a bodového hodnocení bylo 
celkové pořadí otevřeno až do posledního kola. Zejména do 
celkového umístění promluvilo noční kolo v Chřešťovicích, kde 
se požární útoky několika družstvům zrovna nevydařily podle 
jejich představ. Což poměrně zajímavě zamíchalo průběžným 
pořadím a Vltavský pohár se tímto nočním kolem přehoupl do 
své druhé poloviny, kde nás také čekalo několik soutěžních pře-
kvapení, ať už v Jamném, nebo na Zvíkově. 

Po velice pěkných výkonech v průběhu celé hasičské sezóny 

albrechtičtí hasiči Vltavský 
pohár 2014 vyhráli a jejich 
ženské protějšky vybojovaly 
celkově pěkné třetí místo, za 
které převezmou ocenění na 
slavnostním vyhlášení Vltav-
ského poháru, které se bude 
konat v sobotu 1.listopadu od 
20 hodin v kulturním domě 
v Putimi. 

Nejen za tento úspěch, bych 
chtěl poděkovat všem hasičům 
a hasičkám, ale i naší hasičské 
omladině, která nemůže chy-
bět na žádné hasičské akci 
pořádané nejen Sborem dob-
rovolných hasičů v Albrechti-
cích nad Vltavou. 

Text: Petr Sidum – velitel 
Sboru dobrovolných hasičů 

Albrechtice nad Vltavou 
Foto: Jiří Kvasnovský – SDH 

Milenovice



Dominikova 
závodní sezóna 
2014

Letošní sezóna začala změ-
nou nominačního klíče 
k postupu na MČR. Nově jsou 
pouze 3 nominační závody 
(národní poháry) 

1. kolo NP v Praze  8.3.2014      
- 3.místo 

2. kolo NP v Lovosicích 
7.6.2014  - 2.místo 

3. kolo NP v Havířově  
- se bude konat 8.11.2014 

V dubnu se Dominik zúčast-
nil soustředění reprezen-
tace v Č.Budějovicích. O let-
ních prázdninách absolvoval 
2 náročná soustředění. První, 
týdenní se svým oddílem SKP 
Písek na Lipně a druhé s tre-
nérkami Novou a Pecekovou, 
rovněž týdenní na Špičáku. 
Tato soustředění byla zamě-
řena hlavně na fyzickou a atle-
tickou přípravu. Tuto dřinu 
završil úspěšně provedenými 
zkouškami na 1. kyu. Poté už 
následují mistrovské stupně - 
dany (černé pásky). 

V srpnu naplno začala pří-
prava na podzimní část sezóny, 
která vyvrcholí mistrovstvím 
ČR 7.12. 2014. Intenzivní 
trénink absolvuje 3x týdně. 
(techniku, posilování, dyna-
miku….). Koncem září proběhl 
víkendový trénink s úspěšným 
reprezentantem Jakubem 
Tesárkem. Tam se ukázalo, že 

Dominik je  fyzicky a technicky 
velmi dobře připraven. I proto  
vyrazil na prestižní meziná-
rodní závod do Budapešti. 
V kategorii kata dorost obsa-
dil krásné 3. místo. (rozhovor 
s Dominikem vyšel v Listech 
Písecka). Povzbuzen výsled-
kem z Maďarska závodil na GP 
Ústí nad Labem a opět cinkla 

medaile. Náročný program 
v letošním roce pokračuje. 
V sobotu 18.10. jede do Plzně 
na evropský pohár. Následuje 
VC Mladé Boleslavi a potom 
příprava na MČR spojená se 
soustředěním. Takže opět 
budeme držet palce a sledo-
vat jeho výkonnostní růst.

Text a foto: Vláďa Bartuška

Ze života školy
V průběhu letních prázdnin 

se ve škole prováděl generální 
úklid - čištění koberců,natíralo 
se a malovalo. Byly vyměněny 
staré poškozené interiérové 
dveře za nové.

A 1.září proběhlo slavnostní 
vítání prvňáčků ve škole a na 
OÚ.

17.září byli pozváni rodiče 
všech dětí a žáků ze ZŠ a MŠ 
na informativní schůzku. Paní 
ředitelka Mgr.Alena Nečasová 
představila všem přítomným 
novou paní učitelku Mgr. Ivu 
Kaštánkovou. Dále seznámila 
rodiče s organizací školního 
roku 2014-2015.

Akce na měsíc září a říjen:
- Hudební vystoupení Bam-

bini – „Písničky z pohádek“
- Projektový den v MŠ – „Přírodu má každý rád, je s ní také 

kamarád“ - (prohlubujeme u dětí lásku k přírodě a zvířatům 
– Šnečí školka)

- Divadlo Šikulka – „Chlubilka a nejkrásnější dárek“ - pohádka 
o tom, že nejhezčí dárek nemusí být vždy nejdražší

- „Jak se prasátka naučila chovat“ - jak se ze dvou nevychova-
ných prasátek stanou pracovité a pilné děti

- „O princezně Adélce a vychytralém rádci“ - klasická, vtipná 
pohádka o tom, že hloupost a chamtivost někdy nemá konce

Od měsíce října mohou děti naší školy navštěvovat tyto 
kroužky:

- Rybářský  - p. Korecký Josef
- Dovedných rukou  - paní Přerovská
- Počítačový - Mgr. Kaštánková Iva
- Anglický jazyk - Mgr. Kaštánková Iva
- Hra na hudební nástroj - Mgr. Řeřábek

Text: Zdeňka Lidinská
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Myslivecké sdružení 
Vltava Albrechtice n/Vlt. 

Vás srdečně zve na „Posledni leč“, 
která se koná dne 13. 12. 2014 
od 20 hodin v bufetu Miláček. 

K tanci a poslechu hraje JV Duo Band.
Vstupné zdarma.

                    
                    

    Boji s nadváhou a obezitou
   www.chcemehubnout.com
   Nedostatku energie, únav ,
   www.snidejzdrave.cz/bady
    Amatérském i výkonovém sportu
   www.vyzivaprosport.cz/bady

Individuální stravovací plány zam ené podle problematiky.
htt // ll t di d b ihttp://www.wellnessstudioondra.webmium.com

Optimalizace stravování na základ   tréninkového plánu a po íta ové analýzy t lesné stavby.
Úprava stravy jako prevence civiliza ních onemocn ní
Prom ení t lesné kondice bioimpedan ní metodou pro zjišt ní:

                         -Viscelárního tuku
                          -Podkožního tuku                          Podkožního tuku
                            -Bazální metabolické spot eby
                           -Množství svalové hmoty v jednotlivých ástech t la.

      -Procenta vody v organizmu
      -Metabolického v ku

Bezplatná osobní, telefonická a emailová podpora.
Objednávky  konzultací na telefonním ísle: 721 729 496

Poděkování ČEZ, a.s. za podporu
Oranžový rok 2014 

Obec Albrechtice nad Vltavou děkuje Jaderné elektrárně Teme-
lín ze Skupiny ČEZ, a.s. Praha za podporu ve výši 105 000,00 Kč 
na sportovní a kulturní akce konané v roce 2014 v obci Albrech-
tice nad Vltavou 

Nadace ČEZ 2014 
Obec Albrechtice nad Vltavou děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutí 

nadačního příspěvku ve výši 220 000,- Kč na akci „Snížení praš-
nosti a bezbariérové přístupy v Albrechticích“, která výrazně 
přispěla ke zlepšení mobility občanů a současně výrazně ome-
zila prašnost v obci. 

Návštěva informačního centra JE Temelín 
Dne 7. 8. 2014 proběhlo návštěva pracovníků obecního úřadu 

Albrechtice nad Vltavou  v informačním centru jaderné elek-
trárny Temelín. V průběhu exkurze jsme se podrobně sezná-
mili s jednotlivými expozicemi infocentra a získali kvalifikované 
informace od ochotných pracovnic tohoto zařízení. IC centrum 
vysoce odbornou, ale zároveň velmi vstřícnou a srozumitelnou 
formou prezentuje základy jaderné energetiky jako význam-
ného zdroje výroby elektřiny v ČR.  

Říjen – měsíc knihoven 
I tento rok nabízí obecní knihovna v Albrechticích knižní 

novinky určené tentokrát našim menším čtenářům, abychom 
je již od dětství vedli k lásce ke knihám a připojili s k výzvě: Celé 
Česko čte dětem.  Denně by se mělo číst minimálně 10 až 15 
minut. Zvýší se tím nejen jejich slovní zásoba, ale i  obrazotvor-
nost a fantazie. 

Jedná se o tituly: 
Smysly zvířat – Sluch – Čich- Zrak – Hmat – Chuť 
Citace: Hýbu nosem, hádej, kdo jsem? Mám výborný čich 

ukrytý v malém rypáčku. Lidé si sice myslí, že jsem nemo-
tora, ale to mě ještě neviděli při lovu! Když ucítím myší stopu, 
rozběhnu se po ní a myšku dohoním. Nevěříte?  Poznali jste 
zvířátko? 

Kocourek se vrací – tato dětská kniha, též pěkně ilustrovaná, 
seznamuje malého čtenáře s příběhem malého kocourka, který 
se ztratil v lese a zvířecí kamarádi mu radí, jak se dostat nazpět 
domů. Víte, že ne každý je opravdový kamarád?  

Odvážní kamarádi – dobrodružství, která prožívá motorka 
Ríša s ostatními závodními motorkami, formulemi nebo moto-
kárami. Hlavně kluci ocení Dopravní školičku, doktora Sanitku 
či autíčko Šimona. Všichni si totiž zapamatují, že ani malá lež 
se nevyplácí. 

Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 
I obyčejné situace mohou být zárodek neobyčejných dobro-

družství – zažijeme touhu po životě prodchnutém láskou, přá-
telstvím a opravdovostí. 

Pro mládež a dospělé  je určena kniha Dotkni se výšin – Po 
stopách slavných osobností -jedná se o zajímavou encyklope-
dii, kde si oživíme znalosti a leccos nového se dozvíme. 

Bez rozdílu věku je Průvodce naším zdravím – Bolesti hlavy 
a jak nad nimi zvítězit -seznámíme se s klasickými i přírodními 
postupy léčby – dietoterapie, fytoterapie, fyzioterapie, hydro-
terapie, duševní medikace, medikace 

Na setkání s Vámi se těší Vaše knihovnice Dana Ryšlavá.

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem narozeným dětem a jubilantům, 

hodně zdraví, lásky a rodinné pohody. 
Našim zemřelým spoluobčanům 

věnujeme tichou vzpomínku.

Narození:
24. 9. 2014 – Zuzana Svobodová, Hladná 14, otec Pavel Svoboda, 

matka Eva Svobodová

V měsíci srpnu 2014 oslavili životní jubileum:
Karlíček Josef, Jehnědno - 55 let

Jarošová Věra, Údraž – 81 let
Řeháček Milan, Údraž – 55 let

Mikolajczyková Hana, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Dvořák Jan, Hladná – 65 let

V měsíci září 2014 oslavili životní jubileum:
Pizingerová Milena, Albrechtice nad Vltavou – 83 let

Příhoda Zdeněk, Albrechtice nad Vltavou – 80 let
Čuka Miloslav, Jehnědno – 87 let

Starý Jaromír, Chřešťovice – 50 let
Hošková Marie, Albrechtice nad Vltavou – 83 let

Fähnrich Antonín, Údraž – 85 let
Nováková Marie, Újezd – 83 let

V měsíci říjnu 2014 oslavili nebo oslaví životní jubileum:
Lidová Marie, Albrechtice nad Vltavou – 84 let

Kolářová Věra, Údraž – 89 let
Hynouš Zdeněk, Údraž – 84 let
Dědičová Anna, Hladná – 75 let
Volfová Anna, Jehnědno – 88 let

 

Úmrtí:
8. 9. 2014 – Jírová Milada, Albrechtice nad Vltavou 175

20. 9. 2014 – Kozák Jaroslav, Chřešťovice 75
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