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Vážení spoluobèané,
jsem v zastupitelstvu obce nepøetržitì již od r. 1990.
Za tuto dobu jsme museli øešit obrovské množství 
rozhodnutí, jak v radì obce, tak v zastupitelstvu. 
Každé takové rozhodnutí, aby bylo platné, musí být 
pøijato nadpolovièní vìtšinou všech èlenù rady nebo
zastupitelstva obce. V posledním období nìkteøí zas-
tupitelé hlásící se k tzv. opozici kritizují témìø vše, 
a to i takové vìci, pro které v minulosti hlasovali.
Pan ing. Kaifer v minulém èísle zpravodaje kritizuje 
systém odpadového hospodáøství v obci.Naše obec
byla jednou z prvních v okrese, která zaèala tøídit 
odpady, byly nakoupeny kontejnery na sklo, plasty,
papír a smìsný odpad. V Albrechticích byl otevøen
sbìrný dvùr, kam mohou obèané pøedat velkoobje-
mový odpad (nábytek, železo atd.). Do místních èástí
jsou dle potøeb pøistaveny velké kontejnery na velko-
objemový odpad. V posledních tøech letech je zave-
dena možnost tøídìní odpadù do pytlù (modrý, žlutý, 
oranžový). Všechna tato opatøení jsou dìlána za 
úèelem snížení množství smìsného odpadu.

Václav Klimeš

Sám za sebe chci vìøit, že naprostá vìtšina našich
obèanù odpady tøídí a další se pøidají. Vždy� jde 
o peníze nás všech. Za nepoøádek kolem kontejnerù 
v Újezdì, anejen tam, mohou zase jen lidé. Odpad,
který mnohdy ani nedají do kontejnerù, se sám ne-
uklidí.
Další vìc, která je na pøetøesu v tìchto dnech, je 
chybìjící restauraèní a stravovací zaøízení v obci
a jejích místních èástech. Místní lidé a návštìvníci 
Albrechtic n/Vlt. se nemají kde sejít, obèerstvit, na-
jíst... Na pøedposledním zasedání zastupitelstva
se øešil možný odkup bufetu Miláèek. Probìhla ši-
roká diskuze. Pøi hlasování zastupitelstva hlasovalo
z pøítomných 10-ti zastupitelù: pro 6 (Klimeš, Sládek, 
Sidum, Kozák, Lacina, ing. Ušatý), proti 3 (Fr. Kaifer, 
ing. Kaifer, ing. Vlk), zdržel se 1 (ing. Øeøicha).
Usnesení nebylo pøijato.
Nìkolik dní po zastupitelstvu vznikla mezi obèany
obce Albrechtice n/Vlt. podpisová akce za odkoupe-
ní bufetu miláèek. Bylo sebráno 149 podpisù. Na 
základì požadavku tìchto obèanù bylo svoláno no-
vé zastupitelstvo. Tentokrát bylo pøítomno 12 èlenù
zastutitelstva. Omluveni - ing. Kaifer, Sládek, Hájek.
Po dlouho trvající diskuzi, chvílemi až hektické, 
došlo k hlasování. Pro 9 (Klimeš, Sidum, Jaèková,
Lacina, Stropnický, Pavlátová, Šabatka, Kozák, 
ing. Ušatý), proti 2 (Fr. Kaifer, ing. Vlk), hlasování
se zdržel 1 (ing. Øeøicha). Usnesení bylo pøijato.
Proè nìkteøí zastupitelé hlasují tak, jak hlasují? 
Nebo radìji nejsou pøítomni? 
Nevím. Asi to dìlají pro dobro vìtšiny obèanù.
Jsem rád, že zastupitelé odsouhlasili nákup bufetu.
Proces odkupu a jeho pronájem ještì nìjakou dobu 
potrvá. Vìøím, že se najde dobrý provozovatel a za-
øízení bude sloužit jak místním, ta široké veøejnosti.
S pøáním pevného zdraví všem.

Nedìle 24. záøí 2017. Svatováclavský koncert v Chøeš�ovicích v kostele sv. Jana 
Køtitele na poušti navštívilo témìø 190 lidí. Èlánek a fotografie najdete na stranì 5.

První øíjnový týden byl v Základní škole v Albrechticích nad Vltavou ve znamení 
projektového uèení. Témata: Náš domov, Moje obec, kde žiji, Památná místa 
našeho kraje, Historie mojí obce, ale i Místní správa a samospráva, Zákony 
a Parlament jsou témata, kterými se žáci zabývali a vyhledávali k nim informa-
ce. 3. a 4. øíjna se vypravili na exkurzi pod názvem Naše obec. Navštívili kostel 
sv. Petra a Pavla a høbitov. Provedl je pan faráø ing. Mgr. Vítìzslav Holý. Poté 
se setkali na obecním úøadì se starostou obce ing. Miroslavem Ušatým a paní 
Hanou Krippnerovou z informaèního centra, aby se dovìzdìli nejen o historii 
obce, ale i o jejím fungování. Mìli také možnost sami navrhnout, co by chtìli 
v obci zmìnit a vyzkoušet si kreslením, jak dobøe znají obecní znak.

Z pohledu dìtí:
V jedné takové malebné vesnièce jménem Albrechtice nad Vltavou je místní 
základní škola, krásný kostel a místní úøad. Místní zastupitelstvo má 15 èlenù. 
Na mši se chodí do kostela (každou nedìli). A do místní základní školy chodí 
zhruba 43 dìtí. Každý den se tu nìco dìje.   - Kuba -

V úterý jsme šli do kostela za panem faráøem a on nám vyprávìl, co se zpívá 
anebo, co se pøi mši dìlá. Potom jsme se rozlouèili a prošli jsme si celý 
høbitov. Ve støedu jsme šli na obecní úøad a tam se setkali s panem starostou. 
Ten nám ukázal jeho kanceláø. Potom jsme šli na poradu. Tam jsme se dom-
luvili, že tu bude tenisový kurt.   - Tomáš -                                                        

Se školou jsme se vydali do kostela a informaèního centra. V kostele to bylo   
zajímavé a líbilo se nám tam. Pan faráø nám zazpíval písnièky, které se tu 
dosud zpívají. Pak jsme byli v informaèním centru, malovali jsme a povídali
si. Moc se nám tam líbilo a chtìla bych se tam ještì podívat.   - Anièka -

Nejdøíve jsme byli v kostele. Pan faráø nám øíkal, co všechno tam je, a co 
se tam dìlá. Potom jsme se byli kouknout na unikátní høbitov, který jen tak 
nenajdete. Když jsme byli u pana starosty, povídal, že si mùžeme vybrat, co 
bychom chtìli ve vsi. Všichni chtìli mìstský parkur a judo. Pan starosta nám 
to schválil. Všem se nám výlet líbil.   - David - Žáci místní základní školy



Ve sloupku zastupitele v srpnovém èísle Zpravodaje uveøejnil svùj názor na 
dìní v obci bývalý starosta pan ing.Václav Kaifer. Kritizoval systém odpado-
vého hospodáøství a dìní okolo získání budovy a sálu kulturního domu. Rád 
bych polemizoval s jeho názorem na souèasný zpùsob likvidace odpadu. Na 
rozdíl od nìj ho považuji za koncepèní a odpovídající souèasným požadavkùm. 
Že skládkování netøídìného odpadu na obrovských skládkách je neúnosné,
brzy i zákonem zakázané a pøedstavuje pro budoucnost skrytou hrozbu, snad 
chápe i malé dítì. Tøídìní odpadu tak, jak je provozuje naše obec, nemohu 
nazvat pokusnictvím, je odpovídající vìtšinovému trendu. Jedno èi dvì stano-
vištì kontejnerù na celou obec, jak to bylo døíve, nemùže zaruèit, že vìtšina 
odpadu neskonèí v domácích popelnicích a na skládce.Také modré nádoby 
na papír  tu døíve nebyly. Dnes jsou jedny z nejèastìji využívaných. Platí to 
i o kontejnerech na biologický odpad. 
Nabízená možnost odvozu pytlù se separovaným odpadem od branky domù 
by mìla být pøitažlivá i pro obèany s horší pohyblivostí. Pravdou je, že výsle-
dek zapojení obèanù do tøídìní zaostává za pøedpoklady obce. Zmìna myš-
lení lidí je vždy bìhem na dlouhou tra�. I ta má však svùj startovní prostor. 
V pondìlí 21. 8. jsem se úèastnil odvozu odpadu v Újezdì. V èásti naproti 
kamenolomu byly nachystány odpady u dvou domù, naložilo se 5 pytlù. 
U odchovny kancù bylo naloženo 8 pytlù. Bohužel, od èásti u hradu a statku 
jsme odjeli s nepoøízenou. Ani jeden pytel. Zato na zemi u plechových kon-
tejnerù ! To byla úroda. Igelitky se vším možným,pøedevším ale s PET lahvemi, 
plasty všeho druhu, plechovkami a sklenìnými lahvemi. A to vedle zvonù na 
tøídìný odpad! Projíždìjící turisté tedy nevidí nekoncepèní práci obce, ale le-
nost a nepochopení obèanù a návštìvníkù okolí. Také na Hladné svoz nedo-
padl nejlépe. Z celé obce se odvezly jen 4 pytle. Jestli pøed obcí stojí nìjaká 
práce, je to práce pøesvìdèovací. Že je snadné z odpadu, za který platíme, 
udìlat surovinu, za kterou peníze dostáváme. Peníze, díky kterým mohl být 
poplatek za odpad snížen o 100 korun na každou osobu. Svoz je provádìn 
obecním traktorem s trojèlennou posádkou, kterou tvoøí vìtšinou pracovníci 
financovaní úøadem práce. Jeden den za ètrnáct dní není tak velkým zásahem 
do pracovního fondu. Aspoò traktor s posádkou nemusí být blokován likvidací 
èerných skládek v okrajích lesa, jak bývalo zvykem døíve. Díky sbìru do nádob, 
svozu pytlù, možnosti odložit biologický odpad do kontejneru a existenci sbìr-
ného dvora, kde pøijmou vše, vèetnì vysloužilých  elektrických spotøebièù, je 
odpadové hospodáøství funkèní a nikoliv chaotické.
Domnívám se, pane zastupiteli, že ve snaze poplivat souèasné øízení obce, 
jste s vanièkou vylil i dítì.                                                                  Dostál PetrIng. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Vážení spoluobèané!

Ve svém dnešním pøíspìvku chci vysvìtlit proces 
odkupu nemovitosti èp. 51 v Albrechticích n. Vlt.
– bufetu Miláèek.

Poprvé tato záležitost byla posuzována na zastupi-
telstvu, které se konalo 17. srpna. Po diskusi, která 
byla nekontroverzní a vìcná (jak vyplývá ze zápisu), 
bylo pøistoupeno k hlasování o usnesení, které znìlo:
„Zastupitelstvo obce povìøuje starostu obce zahájit 
proces nákupu nemovitosti èp. 51 v k.ú. Albrechtice 
nad Vltavou.“ Rozumìl jsem tomu tak, aby do násle-
dujícího zastupitelstva byly pøipraveny všechny 
materiály (smlouvy, posudky, návrh na provozování 
atd.) a poté by zastupitelstvo rozhodlo o odkupu. 
Ale hlasováním bylo rozhodnuto, že usnesení neby-
lo schváleno. Tím pro mì, jako pro starostu, celá 
problematika skonèila, protože zastupitelstvo mì 
nepovìøilo, abych v procesu pokraèoval.

Naèež nastala mela a nìkteøí naši spoluobèané 
(a nikdo jim to nemùže zakázat) iniciovali podpiso-
vou akci (a mùžeme to nazvat i petici) s požadav-
kem: „Žádost o opìtovné projednání problematiky 
odkoupení nemovitosti - bufet Miláèek zastupitelst-
vem obce dle §16 odst. 2, pís. f zák. è. 128/2000Sb., 
o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Mimo jiné 
archy podepsalo celkem 168 obèanù a z toho bylo 
149 podpisù platných. Iniciátoøi akce oslovili pøís-
lušného zastupitele a ten je povinen na nejbližším 
zastupitelstvu problematiku pøednést. A má na to 
dvì možnosti: 1. poèká na øádné zastupitelstvo nebo 
za 2. sežene podpisy tøetiny zastupitelù a požádá 
starostu o svolání zastupitelstva. Ten pak musí do 
21 dnù svolat zastupitelstvo. A to bylo také splnìno. 
Ale zároveò jsem musel ctít usnesení zastupitelstva 
z pøedešlého zasedání, tj. nebyl jsem povìøen zahá-
jením jednání o odkupu výše uvedené nemovitosti. 

A tak se dne 27.9. konalo zastupitelstvo, které znovu
projednávalo bod odkupu bufetu Miláèek. 
Bylo pøijato následující usnesení: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku 
è. 14/1- zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 
329 m2, jehož souèástí je stavba èp. 51 v k.ú. 
Albrechtice n. Vlt. za kupní cenu 2,900.000,- Kè 
a vyhrazuje si schválení koneèného znìní obsahu 
celé kupní smlouvy“. 

Z tohoto vyplývá, že teprve nyní mohu jako starosta 
zaèít pøipravovat administrativní podklady, pøipra-
vit prohlídku pro zastupitele a další kroky, abychom 
usnesením mohli celý proces zdárnì dokonèit. 

Na závìr konstatuji, že každý mùj krok jako starosty 
obce byl v souladu s pøijatým usnesením zastupitel-
stva a nikdy tomu nebylo ani nebude jinak. Mohu 
mít na vìci odlišný názor, ale vždy musím já i ostatní 
zastupitelé respektovat pøijaté usnesení.

Obec již nebude provádìt vyvážení septikù. 

Pøijaté objednávky se tímto ruší. Obèané se mohou obrátit na následující firmy:

ÈEVAK Písek – tel. 602 195 784
Cena služby: 
doprava 45,- Kè/km
práce 437,- Kè/hod
práce stroje 1.265,- Kè/hod
likvidace kalu ze septiku 345,- Kè/m3
likvidace kalu z domovní ÈOV 1.150,- Kè/m3

Uvedené ceny jsou podle souèasných platných ceníkù. 

Svoz komunálního odpadu 
bude provádìn od 1.11.2017 
každý týden vždy v úterý.

Rùzné:
Majitelé pozemkù, kteøí je mají pronajaté v ZOD Kluky, mohou slevové 
poukázky využít k nákupu masa a uzenin v pojízdné farmáøské prodejnì 
v Klukách dne 7.11. 2017 od 13 do 16 hod. u hasièské zbrojnice v Klukách.

Vltavotýnská teplárenská 
tel. 385 722 771
Cena služby:
doprava 22,- Kè/km
èerpání 529,- Kè/hod
práce 282,- Kè/hod
uložení kalu 380,- Kè/m3

V kanceláøi obecního úøadu si mùžete objednat 
plastové nebo betonové kompostéry. 

Kontakt: Hana Krippnerová, tel. 721 941 229

Pondìlí   
Úterý       
Støeda     
Ètvrtek    
Pátek      

7:30 
7:30 
7:30 
7:30 
7:30 

- 
- 
- 
- 
- 

11:30
11:30  
10:00  
11:30   
11:30 

12:00 
12:30 
12:00 

- 
- 
- 

15:30
15:30
15:30

Ne, nebojte se, opravdu žádný zlodìj 
železa nezcizil železné køížky na mnoha 
místech obce. To jen kameník pan Ranný si 
je vzal do práce. Upravil a upevnil usazení 
spodního podstavce, odstranil povrchovou 
vrstvu omšelého kamene. Dnes vypadají 
jak èerstvì dodané z lomu. Kovová èást je 
v dílnì a dostává také nový kabátek. Po 
sesazení budou køíže krásnou souèástí 
naší krajiny, budou vypovídat o zbožnosti, 
radostech a strastech místních lidí.
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Odpovìï je zdánlivì jednoduchá: nauèili jsme se hodnì tøídit, ale 
také pomalu zvyšujeme produkci smìsného komunálního odpadu 
(SKO). 
A nyní podrobnìji. V tabulce je uvedena produkce SKO a vytøídì-
ného odpadu a také finanèní prostøedky, které musíme jako obec 
vynakládat na likvidaci odpadù a kolik dostaneme za vytøídìný 
materiál. Pøi vysoké produkci SKO v letech 2013 a 2014 (kdy nik-
do nemìl zájem s odpady nìco dìlat), která pøedstavovala 354t 
v r. 2013 a 350t v r. 2014, došlo v r. 2015 k prudkému poklesu na 
272,3t a v r. 2016 na 266,3t. Bohužel v letošním roce se trend ob-
rátil a produkce vzroste na cca 285t (to je mé postesknutí, že se 
nám zvyšuje produkce SKO a že s tím budeme muset nìco dìlat).
Velmi pøíznivá je bilance u tøídìného odpadu a zejména u finanè-
ních prostøedkù, které za tøídìní dostáváme. V letech 2013 a 2014 
bylo vytøídìno 24,51t resp. dokonce jen 21,4t. Již v r. 2015 jsme 
vytøídili 58,6t a v r. 2016 dokonce více než 81t. V letošním roce je 
pøedpoklad, že vytøídíme cca stejnì jako vloni. S tím také kores-
ponduje i zvyšující se množství finanèních prostøedkù, které obec 
dostává za tøídìní. 

V roce 2013 jsme dostali 65 tis. Kè a v roce 2014 pouhých 55 tis. 
Kè. Po zavedení nového systému jsme již v r. 2015 obdrželi 112 
tis. Kè a v loòském roce 180 tis. Kè. 
Samozøejmì se zmìnou systému se zmìnila i struktura nákladù. 
Za odvoz SKO jsme v letech 2013 a 2014 zaplatili 817 resp. 830 
tis. Kè. Se sníženou produkcí a snížením poètu odvozù poklesla
 i èástka. V r. 2015 na 697 tis. Kè, v r. 2016 742 tis. Kè a letos pøed-
pokládáme 700 tis. Kè. Za odvoz vytøídìného materiálu jsme platili 
v r. 2013 227 tis. Kè, v r. 2014 126 tis. Kè a v r. 2015 116 tis. Kè. 
Pak už jsme si vyváželi sami. V letech 2013 a 2014 byly provozní 
náklady minimální, v r. 2015 to bylo 87 tis. Kè, v r. 2016 247 tis. Kè 
a letos je pøedpoklad 200 tis. Kè. Zde musím konstatovat, že v le-
tech 2013 a 2014 nebyly mzdové ani ostatní náklady zapoèítávány 
do úètu odpadového hospodáøství, ale do úètu péèe o zeleò a ži-
votní prostøedí a pøitom 3 zamìstnanci obce každé pondìlí praco-
vali na odpadech. Dále si musíme uvìdomit, že provádíme vytøi-
ïování velkoobjemového odpadu a že v provozních nákladech je 
zahrnuta i likvidace biologického odpadu, která nebyla do roku 
2015 provozována.

.  vždy si se zájmem pøeètu  Albrechtický zpravodaj a pøedevším  
sloupek Slovo zastupitele. V posledním èísle se opìt k nìkterým 
problémùm vyjadøoval bývalý starosta Ing. Václav Kaifer.
.  

kde se v prùbìhu hlavní sezóny vyprodukuje opravdu hodnì od-
padu. Musím konstatovat, že v posledních letech došlo v odpado-
vém hospodáøství k markantnímu zlepšení. Odpad tøídíme a máme 
se spoluprácí s obcí jen ty nejlepší zkušenosti. Musím v tomto 
smìru nejen pochválit vedení obce, ale i pana Kanìru, který bez 
problémù zajiš�uje odvoz plastového odpadu a to i z kontejneru, 
z kterého to není jednoduché. Stejnì tak v našich soukromých 

ráda bych na jeho pøíspìvek reagovala ze svého pohledu: jsem 
majitelkou a provozovatelkou rekreaèního zaøízení Nová Louka, 

objektech nemáme problémy se tøídìním odpadu a s odvozem 
.  

žádné vyjádøení ve finanèních prostøedcích - takže nebyla uvede-
na žádná fakta. Stejnì mne udivuje, proè uvádí nepoøádek v od-
padech v obci Újezd, kde nebydlí. Podle mých zkušeností by se 
mìli obèané této èásti obce zajímat o to, kdo jim tam ten odpad 
vlastnì dává. Velmi èasto takto postupují nìkteøí majitelé nebo 
uživatelé rekreaèních chat a chalup, kteøí jsou pohodlní a byla 
jsem svìdkem toho, že dokonce nìkteøí vozí domovní odpad do 
kontejnerù ke høbitovu.

nevím, jak bývalý pan starosta pøišel na to, že odvoz komunál-
ního odpadu jednou za 14 dnù nic nepøinesl, protože neuvedl 

.  

že nebyl opìt zvolen starostou. Stále jenom vše kritizuje, ale ne-
navrhuje žádná objektivní øešení. Pøestože, jako vysokoškolsky 
vzdìlaný èlovìk, by mìl vìdìt, že kritika, aby byla úèinná, má být 
konstruktivní a nemìl by být postoj motivováný jenom  nenávistí 
a závistí, což nic pozitivního naší obci nepøináší.

podle pøíspìvkù, které bývalý pan starosta ve Zpravodaji zve-
øejòuje jsem nabyla dojmu, že se ještì nevyrovnal se skuteèností, 

Ing. Andìla Øeøichová

V neposlední øadì zde existuje i porovnání, jak si stojíme vedle 
jiných obcí. V kategorii obcí 500-2000 obyvatel jsme v r. 2013 byli 
na 77. místì a v r. 2014 dokonce na 125. místì ze 133 obcí jè.
kraje. V roce 2015 jsme se posunuli na 17. místo a vloni jsme byli 
již v nejlepší desítce kraje. Letos by to mìlo být stejné, zatím jsme 
na 11. místì po tøech ètvrtletích. 
Závìrem mi dovolte 2 shrnutí:
1.) Obyvatelé naší obce mají pohodlný systém nakládání s odpady. 
Tøídìný odpad mohou dávat vedle klasických hnízd (zvony) do 
pytlù a naše „rychlá rota“ je odveze. Zároveò máme i efektivní sys-
tém pravidelného odvozu velkoobjemového odpadu ze všech míst-
ních èástí. Døíve byly pøistaveny velké kontejnery spoleènosti 

dali vše. A také jsme za všechno zaplatili. Dnes máme svoje pros-
tøedky a vìtšinu prací zastávají pracovníci z úøadu práce. Zároveò 
naši obèané nemají problém s likvidací biologického materiálu 
(tráva, listí).

RUMPOLD, nikdo ze strany obce si toho nevšímal a lidé tam nan-

2.) Pokud bychom se vrátili k tomu, co bylo pøed rokem 2015, tak 
pøi produkci všech odpadù, tøídìní a práci s odpady by každý obèan 
zaplatil o cca 250 až 300 Kè více za likvidaci odpadù.Samozøejmì, 
pokud si bude obèan pøát, abychom se vrátili, tak to jako zastupitelé 
budeme respektovat a vrátíme to. A pokud si to budou pøát nìkteøí 
zastupitelé, tak nevím, co jim na to obèané øeknou.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

MNOŽSTVÍ SKO (t)

VYTØÍDÌNÝ MATERIÁL (t)

PENÍZE ZA TØÍDÌNÍ (tis. Kè)

CENA ZA ODVOZ SKO (tis. Kè)

CENA ZA ODVOZ TØÍDÌN. MATERIÁLU

PRAC. NÁKLADY (mzdy, phm atd.)

CELKEM NÁKLADY

2013 2014 2015 2016 2017 (3Q) 2017 (pøedp.)

354 350 272,3 266,3 191,8 285

24,51 21,4 58,6 81,1 60,9 80

65 55 112 180 70 180

817 830 697 742 483 700

227 126 116 0 0 0

10 2 87 247 153 200

1054 958 900 989 636 900
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Na posledním zastupitelstvu obce, které se konalo 27. 9. 2017, 
bylo rozhodnuto o koupi bufetu Miláèek do vlastnictví obce. Roz-
hodly o tom hlasy koalièních zastupitelù vèetnì opozièního zas-
tupitele pana Petra Siduma. Proti návrhu hlasovali dva opozièní 
zastupitelé, pan František Kaifer a já. Zdržel se Ing. Jiøí Øeøicha. 
Jak jsem uvedl ve svém vystoupení na zmínìném zastupitelstvu, 
jsem pro to, aby v naší obci byla fungující hospoda. Ale chtìl jsem 
upozornit a upozoròuji na nestandardní postup a možná rizika 
v této vìci.
Co mì tedy vedlo k tomu, že jsem dvakrát zvedl ruku proti pøed-
loženému návrhu. Nebylo to proto, abych si „hrál na opozici“ nebo
„házel klády pod nohy panu starostovi“, jak zaznìlo z pléna. Bylo 
to z tìchto dùvodù. 
Zaprvé návrh jednacího bodu opakovanì nebyl pøipraven podle 
platného jednacího øádu zastupitelstva, které ukládá seznámit 
èleny zastupitelstva obce se závažnými materiály zejména kon-
cepèního charakteru, což dle mého nákup nemovitosti za 2,9 mil. 
Kè urèitì vyžaduje. Návrh na odkup nemovitosti obcí Albrechtice 
nad Vltavou byl projednáván dvakrát a ani jednou nebyly poskyt-
nuty požadované informace. Pøitom zákon ukládá povinnost pro-
dávajícímu nemovitosti sdìlit kupujícímu co nejpøesnìjší informace 
o prodávané vìci. Minimálnì mìla být pøedložena kopie katastrál-
ní mapy, písemný nezávislý cenový odhad, seznam technického 
vybavení aj.. K nahlédnutí mìl být pøedložen Prùkaz energetické 
nároènosti budovy (PENB) tzv. energetický štítek dle zákona 
406/2000 Sb. v platném znìní který se od 1.1.2016 pøedkládá pøi 
jakémkoli prodeji budovy. Vlastník budovy musí umožnit poten-
ciálnímu kupujícímu do PENB nahlédnout a nejpozdìji v dobì 
podpisu smlouvy kupujícímu fyzicky pøedat. V opaèném pøípadì 
hrozí prodejci pokuta od 50 do 100 tisíc korun. To se rovnìž 
nestalo. 
Zadruhé souèasnou albrechtickou koalici zøejmì nezajímá ani 
otázka provozování právì koupené nemovitosti a její potenciální 
hrozba ztrátovosti. Jakékoli námitky odbývají poukazem, že je to 
tzv. „investice pro lidi“, což samozøejmì chápou jako akci auto-
maticky ztrátovou. Je možné, že obèany nezajímá finanèní stránka 
celé akce, tìší se, že v obci bude otevøená hospoda. Zastupitelé 
jsou ovšem v jiné pozici. Ze zákona 128/2000 Sb. v platném znìní 
jsou povinni zajistit úèelné a hospodárné využívání majetku obce. 
Odstrašujícím pøíkladem je hospoda v Údraži, do které bylo v mi-
nulosti investováno cca 1 milion korun a dnes je to zdevastovaný 
objekt s èástí zcizeného inventáøe, pro který obec marnì hledá 
nájemce. Stejnì tak se dá hovoøit o škole, prodejnì a špýcharu 
v Údraži. Naskýtá se otázka, zda jsme natolik bohatou obcí, aby-
chom mohli investovat do nemovitosti, o které toho mnoho nevíme. 
Stejnì tak není jasné, proè bìhem tøí let, kdy byl bufet zavøený, 
majitelka jej neprodala nebo nepronajala jinému zájemci.
Ve svém vystoupení na zastupitelstvu obce starosta uvedl, že 
obec disponuje dostateènými finanèními prostøedky. To ovšem 
neznamená, že je musí vzápìtí neefektivnì použít. Samozøejmì 
souhlasím s tím, aby peníze neležely bez zhodnocení na úètech, 
ale aby byly efektivnì použity. Plán akcí na letošní a následující 
rok nám k tomu dává dostateèný prostor.

Ing. Miroslav Vlk – opozièní zastupitel 

Tuto vìtu pronesl na schùzi zastupitelstva obce Albrechtice n. Vlt.
27. 9. 2017 pan Vlk Miroslav, když obhajoval neschválení odkupu 
bufetu Miláèek. Pro pana Vlka 150 obèanù, kteøí podepsali petici 
na odkoupení bufetu, neznamená vùbec nic. Pro nìho je to pouze 
“bušení do otevøených dveøí“, které není slyšet. Je to pohrdání 
obèany naší obce.
Tento èlovìk se v nejbližších mìsících bude možná snažit Vás opìt 
žádat o pøízeò do dalších komunálních voleb, pod jeho názvem
“Jistota a prosperita“. Já za sebe mám jasno. 

Jiøí Øeøicha - zastupitel

... a poslední ohlédnutí za létem



Ale o co tady jde. Pan Krèek mi pøi tom našem posezení a klábosení povídá:
,,Vy jste tady Petøe založili, dá se øíct, již opravdu krásnou tradici. A zdejší lidé jsou 
úžasní. Hraje se nám zde èastokrát lépe, než na daleko honosnìjších místech. Tady 
žádné peníze nemají cenu (i když bez nich to nejde - pozn. autora), ten opravdový 
pocit sounáležitosti s tímto publikem, je to nejcennìjší". 
A pan Strejèek dodává: ,,Plnì se ztotožòuji. Já nemám rád celebrity, je jich nemnoho 
a vždy jde hlavnì o peníze. Ale ta pravá kultura národa vychází z obyèejných lidí. 
Z venkova, vsí, mìsteèek a mìst. Ti tvoøí tu kulturu, to jsou tahouni a tvùrci toho 
hezkého, co v nás je”. A já se ztotožòuji s obìma. 
Takže, ještì jednou dìkujeme všem, kdož jste pøišli. A nyní podìkování tìm, bez 
kterých by to nešlo. Pøedevším panu starostovi, nebo� takový pøístup, jaký má on 
k této akci, jsem u jiného nezažil. Všem zamìstnancùm Obecního úøadu, ženám 
a hlavnì hochùm z rychlé roty. Moc dìkujeme. Také panu M. Marešovi a jeho paní
za výborné zajištìní a pøípravu kostela pro koncert. Dìkujeme všem, kdo se podíleli 
na pøedprodeji vstupenek, paní Kothánkové, paní Krippnerové, sleènì Hanzlíkové 
z místní jednoty a paní Schánilcové z kadeønictví. Dále všem èlenùm spolku 
Albrechtický brebta. Mìjte se všichni fajn a za rok na shledanou.                  

To co tuto duševní seanci umocòuje, je pøítomnost èlovìka, kterého si velice vážím. 
Pana Alfreda Strejèka. Èlovìk jako on dokáže to, co vám nedá spousta psychologù 
a hlavovìdcù dohromady. Tak charismatický èlovíèek. Jsem moc vdìèen, že jsem 
ho mohl poznat a dost vìcí pochopit. Málokdo si dovede pøedstavit, jak pøi jeho 
vytíženosti se nám spolu s Josefem Krèkem, podaøí skloubit jeden den v roce, by 
se svými pøáteli ze souboru "Chairé", dali dohromady tuto krásnou chvíli. Dìkuji 
jemu, panu Josefu Krèkovi, všem dámám a pánùm tohoto souboru. Jejich hudba je 
opravdu povznášející. 
Škoda, že i tento kostel chrámu Pánì, zaèíná být malý pro toto setkání. (Letos již 
skoro 190 lida). Ale my jsme jižanští patrioti, a tak to zatím bude vždy zde. 
Víte, my vždy po tomto koncertu jedeme k nám na veèeøi, prodloužit si to hezké 
setkání. Pan Strejèek, pan Krèek se svými dámami. A mohu vám øíci, že oni všichni 
jsou jednak unešeni tím krásným místem v Chøeš�ovicích, ale hlavnì vámi, lidmi co 
na koncert pøijdou. Soubor vystupuje dlouhou øadu let ve všech historicky známých 
objektech naší vlasti. Každoroènì poøádají vánoèní koncerty na hradì Karlštejn. 
V Èeském Krumlovì na zámku na slavnostech nechybí nikdy. Pravidelné jsou jejich 
koncerty v klášteøe v Milevsku a tak bych mohl pokraèovat dál a dál. 

„Chairé!“ Dávný, ale dodnes živý pozdrav v Øecku: „Buï zdráv!“ Dle bájí byla 
Chairé dcerou Érota a Psyché. Symbolizuje radost, vyrovnanost, klid a štìstí. 

Za Brebtu Mòouk. 

V nedìli 24. záøí se konal v Chøeš�ovicích koncert pøíbramského souboru Chairé. Již 
poètvrté pøijel na pozvání divadelního ochotnického spolku Albrechtický brebta. Po 
dvakráte se koncert dál v albrechtickém kostele, ale pro malé prostory, které již ne-
staèily kapacitì zájmu obèanù, jsme museli hledat místo jiné. A našli jsme opravdu 
perlu, která nám ležela pøímo u nohou. Kostel sv. Jana Køtitele na poušti. Skvostné 
místo, které pøímo vyzaøuje smírem, klidem a pokorou. Vloni, když jsme zde koncert 
poøádali poprvé, mìli jsme obavy, zda lidé vùbec pøijdou, budou trochu nevìdìt, o co 
jde a na co vùbec jdou. Ale vše se vydaøilo, až jsme byli pøekvapeni a ten kdo pøišel,
myslím také. Mnoho lidí chodí pravidelnì a pøijíždìjí další ze širokého okolí. Letos 
pøijeli z Budìjic, Strakonic, Písku, Zvíkova a dokonce až z Plznì. To je úžasné. 
Ti co chtìjí alespoò na chvíli vysadit, dát se do vnitøního míru a naèerpat energii, 
kterou vám nedá žádná celebrita z televize ani ze žurnálu, ti pøišli. Ti, co na nás valí 
všemožné informace ze všech tìch médií, internetù, bulvárù ... nás dovedli k tomu, 
že lidé opravdu pøestali umìt naslouchat druhým. Dnes má každý informací toliko 
a tím pádem i toliko vlastního rozumu, že ani nepotøebuje, aby mu druhý nìco øíkal. 
A tak každý jen mele a mele. Proto si vážím té chvíle, kdy jsme mohli chvíli mlèet 
a nechat unášet hudbou, která dovede oèistit, oduševnit. Doufám, že tak to pocítila 
vìtšina lidièek, co pøišli. 
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Trivis a hasièi na Nové Louce.

V sobotu 16.9. hasièi z Chøeš�ovic zorganizovali výlet do vinného -skle
pa na Moravu. Nedaleko Bøeclavi leží nejvìtší vinaøská obec Velké 
Bílovice. Tam se také nachází vinaøství pana Jana Osièky a vinný 
sklípek s penzionem U Osièkù. Toto vinaøství provozuje takzvanou 
vinaøskou agroturistiku. Hosté z Chøeš�ovic mìli U Osièkù zajištìné 
obèerstvení s ubytovánim. Nechybìla samozøejmì ochutnávka nej-
lepších moravských vín a k dobré náladì ještì všem vyhrávala pravá 
cimbálová muzika. Všem se výlet velice líbil a tìší se, že si ho zase 
nìkdy zopakují. 

V sobotu odpoledne 2.9. se každý v Chøeš�ovicích mohl louèit s prázd-
ninami. Akci poøádali tradiènì chøeš�oviètí hasièi u hasièské zbrojnice 
pod pergolou. Dìtièky se sice s prázdninami louèí neradi, ale v tomto 
pøípadì je i pro nì rozluèka veselá a zábavná. Zpoèátku se zdálo, že 
zábavu zkazí nepøíznivé poèasí. Pro tento pøípad byly pro dìti pøipra-
veny klidnìjší hry pod støechou. 

Jakmile se však poèasí umoudøilo, pustily se dìti i do tìch divo-
èejších. Z nìkolika možností je v Chøeš�ovicích stále nejoblíbe-
nìjší tzv. pøetahovaná. V této disciplínì si všechny dìti musí 
opakovanì zmìøit své síly. Velký zájem byl také o støelbu ze 
vzduchovky. Tam si totiž dìti mohly zastøílet na ošklivé zombíky 
a každý, kdo je trefil, mìl pak ohromnou radost. Ani tentokrát se 
soutìže neobešly bez sladkých odmìn a obèerstvení pro dìti 
bylo také zdarma. Všichni si rozhodnì louèení užili a už aby bylo
zase to vítání, že !?                  

2.øíjna v obecní knihovnì v Chøeš�ovicích zaèal výtvarný kroužek 
"šikovné ruèièky", pod vedením paní Jany Hochmalové. 
Pravidelnì se bude konat každé pondìlí od 16:00 do 17:30.
Kroužek je urèen nejen pro dìti, ale mohou se také zapojit dos-
pìlí. O prvním zahajovacím dnu dìti s poleènì s maminkami 
vyrábìly jutová srdíèka. Druhý týden byl ve znamení ježkù, ty se 
dìtem moc povedli. Podle neustále zvyšujícího poètu úèastníkù 
je vidìt, že o tento kroužek je velký zájem. V plánu na další ob-
dobí je napø. výroba podzimních vìncù, dušièkových vìcnù 
a vánoèní výroba. Na závìr bych chtìla popøát všem zúèastnì-
ným šikovné ruce, fantazii a trpìlivost pøi výrobì. 

Text: Lenka Kothánková. :Foto  Jana Hochmalová 

Texty: Radka Lacinová
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Tak jako každý zaèátek školního roku byl i tento ve znamení kurzu stu-
dentù a studentek veøejnoprávní školy Trivis z Vodòan v rekreaèním 
støedisku na Nové Louce. A stejnì tak je tomu i s nìkolik let probíhající 
spoluprací, kdy se studenti seznámí s hasièskou zásahovou technikou 
a prací spojenou s výjezdy albrechtické hasièské jednotky. 

Ke zhlédnutí mìli pøipraveno i nìkolik ukázek hašení a také si 
mohli vyzkoušet nìkteré z hasièských èinností v plné výstroji
jako u skuteèného zásahu. Nemohla chybìt ani beseda o po-
žární ochranì, do které se studenti aktivnì zapojili svými dotazy. 
Zùèastnilo se jí témìø šedesát studentù se svými profesory. 
Byly zde zodpovìzeny i zvídavé dotazy studentù, mezi kterými 
bylo již nìkolik hasièù a hasièek, zabývajících se poøárním spor-
tem ve svých obcích, který si zároveò formou odpolední soutìže 
vyzkoušeli i u nás.

Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou. Foto: Trivis.

Dopoledne se letos rozbìhl první roèník dìtského dvojboje 
v požárním sportu a odpoledne soutìž v požárním útoku mužù 
a žen. Albrechtický sbor reprezentovalo družstvo žen, které 
v silnì nevlídném poèasí vybojovalo pìkné druhé místo i pøes 
to, že ostatní soutìžní týmy byly o témìø polovinu mladší. Ale 
ani toho se albrechtické hasièky nezalekly a svojí bojovností 
a zkušeností si odvezly krásný pohár do albrechtické hasièské 
zbrojnice.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad vltavou
Foto: SDH Dolní Bukovsko

První sobotu v záøí pøipravili naši kamarádi a hasiètí kolegové ze spøá-
teleného sboru v Dolním Bukovsku již 14. roèník regionální akce 
Bukovská setkání, jehož souèástí jsou rùzná kulturní vystoupení, mimo 
jiné i setkání heligonkáøù a zároveò probíhá hasièská soutìž. 

Bylo sotva nìkolik dní po zahájení školního roku a albrechtické 
zásahové jednotce byl vyhlášen poplach s výjezdem na požár 
školy. Mezi dìtmi vypukla veliká radost, ale jen do té doby než 
poznali, že se jedná o provìøovací cvièení spojené s evakuací 
školy. Po pøíjezdu jednotky na místo požáru školy již personál 
vyvádìl dìti ve skupinách ze školy na shromaždištì, které bylo 
urèeno na nedalekém høišti. Byl proveden prùzkum všech pros-
tor školy, aby se zde nemohlo ukrývat nìkteré s dìtí v prùbìhu 
evakuace a zjištìno ohnisko požáru, které bylo následnì zlik-
vidováno, aby nedošlo k dalšímu ohrožení. Na shromaždišti 
probìhla kontrola dìtí a personálu, abychom se ujistili, že ve 
škole nikdo nezùstal. Po vyhodnocení cvièení hasièi zpestøili 
dìtem dopoledne tím, že pøedvedli ukázky hašení, které si moh-
li i sami vyzkoušet. Dále si dìti prohlédly vybavení zásahových 
vozidel, kde jim bylo zároveò pøedvedeno jak se s ním pracuje. 
A na samý závìr hasièi svezli dìti hasièskými speciály v okolí 
školy.

Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Foto: Vlasta Petružálková



V pondìlí 4. záøí byli na obecním úøadì pøivítáni starostou obce 
Ing. M. Ušatým noví prvòáèci. “A máme tady také jednoho tatínka”, 
øekl pan starosta. “Ten je náš,” ozval se Tomáš Bartuška, a to se 
mohla dvojèata (Tomáš a Kristýnka) pochlubit ještì babièkou. Vítá-
ní se zúèastnila Mgr. Vìra Tichá - nová paní øeditelka školy a nová 
paní uèitelka Ivana Kohoutová. Dìti dostaly od obce pomùcky do 
školy, pamìtní list a kytièku (tu vìnovaly maminkám).
Kytièku spolu s pøáním, a� se jí nelehká práce daøí, dostala od pa-
na starosty i paní uèitelka Patková, která bude prvòáèky uèit. 
“Vlak se rozjel... jedem!” øekla nová paní øeditelka školy.
“Hurááá”, zavolaly dìti :-)

Obecní úøad dìkuje 
dìtem ze ZŠ a MŠ 

za krásnou podzimní 
výzdobu chodby
obecního úøadu.
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První mìsíc školního roku 2017/2018 už je za námi. Jako kdyby to 
bylo vèera, kdy jsme plni oèekávání vstoupili po prázdninách opìt do 
školy. Letošní rok slavnostnì zahájili nejen prvòáèci, ale i nové paní 
uèitelky. Do III. tøídy (pro 4. a 5. roèník) nastoupila paní uèitelka Mgr. 
Ivana Kohoutová a na výuku anglického jazyka, tìlesné a hudební 
výchovy paní uèitelka Mgr. Barbora Slabá. Uèitelkou II. tøídy (3. roè-
ník) je Mgr. Vìra Tichá, která je zároveò i øeditelkou školy. I. tøídu 
(1. a 2.roèník) uèí paní uèitelka Mgr. Marcela Patková. 
Abychom se lépe poznali, uspoøádali jsme v záøí „adaptaèní týden“. 
Cílem bylo poznat nejen nové spolužáky, ale i nové uèitele, upevnit 
spolupráci a vzájemné vztahy. První den jsme prožili pod heslem 
„pøíroda všemi smysly“. Celý den jsme se uèili v pøírodì a zároveò 
jsme si vyzkoušeli, jak funguje náš zrak, hmat i sluch. Druhý den byl 
ve znamení sportu. Bìh, hod na cíl, hod do dálky, skok a závodìní, 
to nám šlo úplnì všem. Tøetí den byl ve znamení spolupráce a bu-
dování dobrých vztahù formou her. 
Nakonec jsme vytvoøili spoleèné výtvarné dílo. Z otisku našich rukou 
jsme sestavili Strom poznání a vìdìní, který je mottem našeho škol-
ního vzdìlávacího programu.
Ve ètvrtek 14. 9. 2017 byl v naší škole vyhlášený požární poplach. 
Naštìstí jen cvièný. Vyzkoušeli jsme si, jak rychle a s rozvahou do-
kážeme jednat pøi nenadálé události. Ve spolupráci s jednotkou 
albrechtických hasièù se podaøilo opustit školu a sejít se na urèeném 
místì za necelých 6 minut. Cvièení ukázalo i nìjaké nedostatky, kte-
ré by pøi skuteèné krizové situaci mohly komplikovat evakuaci dìtí. 
Po ukonèení poplachu nám pøedvedli hasièi svá zásahová vozidla, 
výstroj a výzbroj hasièe. Dìti si mohly vše vyzkoušet. 

Nezapomnìli jsme ani na rodièe, 26. záøí odpoledne jsme otevøeli 
1. rodièovskou kavárnu, na téma „Co je Hejného matematika“. 

2. rodièovská kavárna bude o rozvoji dìtského ètenáøství. 

27. záøí k nám do školky pøijelo divadélko „Bambiny“ s pohádkou 
„Zpíváme si se zvíøátky“. Zpìv se školou nesl až do odpoledne.

Od øíjna jsou ve škole pro školní dìti odpolední kroužky:
informatika, dovedné ruce, myslivecký a rybáøský kroužek, sportovní 
kroužek, kroužek anglického jazyka, pìvecký kroužek nebyl otevøen 
pro nezájem dìtí. V mateøské škole je kroužek anglického jazyka.

30. øíjna - 3. listopadu: sbìr starého papíru, èasopisù a novin
Vybírat se bude ve škole, vchodem od kotelny. 

! Potìší nás každý kilogram ! 

  3. listopadu – divadélko Zvoneèek – pohádka pro MŠ a 1. tøídu
14. listopadu – exkurze do muzea v Týnì n. Vlt., program pro dìti 
„Do muzea zvesela“ – historie již. Èech od pravìku až po 19. stol., 

spojené s návštìvou Galerie
18. listopadu – vystoupení dìtí pro seniory ve Žïáru.

Text: Mgr. Vìra Tichá, øeditelka školy

Otázka: Paní øeditelko se školou se teprve seznamujete, ale 
pøesto, máte už nìjaké pøedstavy o tom, co byste ráda pozmì-
nila na chodu školy? 
„Ano, mám vizi. Musíme zpracovat koncept na období 3-5 let. Ráda
b
Kdyby do MŠ nastoupilo více dìtí, mohli bychom otevøít druhé od-
dìlení. V souèasné dobì je práce s jedním pøeplnìným oddìlením 
velmi nároèná. Druhé oddìlení (tøeba pøedškolákù s odkladovými 
dìtmi) by nemuselo fungovat na plný úvazek celý den, ale na do-
bu, kterou mají pøedškoláci povinnou (od 8:00 - 12:00 hodin).”

ych, aby se škola jako celek (škola, školka a jídelna) rozrostla. 

A je Vaše vize reálná?
„Pùvodnì zamýšlená místnost pro tyto úèely je, ale slouží jako po-
èítaèová uèebna. Jsou to prostory pro dalších 15 dìtí. Existuje 
i sociální jádro nadimenzované na 50 dìtí, což jsou 2 oddìlení MŠ. 
Zbývá vyøešit, kam poèítaèovou uèebnu pøestìhujeme. Plán máme, 
otázkou bude, jak ho pokrýt finanènì. Hledáme možnosti v dotaè-
ních titulech a grantech.”
Co se Vám na škole líbí?
„Líbí se mi, že je to škola rodinného typu, všichni se znají a uèitelé 
si navzájem pomáhají.“
Jaké máte cíle s naší školou?
„Cílem je dobøe fungující škola a školka. 
víjet od plné kapacity školky. V náplni práce pak používání trochu 
jiných forem a metod výuky. Mezi ty hlavní patøí Hejného matema-
tika. Chtìla bych, aby se dìti s ní seznámily už ve školce a plynule 
navázaly v první tøídì.“

II. stupeò ZŠ se mùže od-

Tìšili jste se do školy?
Kristýnka Ano, tìšila.” Tomášek: Ne netìšil, ale už mì Bartuškù: „ „
to tu baví.” 
Vrátili byste se do školky? Kristýnka a Vašík : Ne.”Kuboušek „
Tomášek: Ne, tam jsou pr�ata. Musí spát a my prostì jdeme ven.” „
Máte tady už nìjaké kamarády? Všichni: Jo”. „
A co vás tady baví ? Tomášek: Baví mì se uèit.” nejvíc „
Kristýnka s Vašíkem: Mì taky.” Tomášek: A tìším se na úkoly „ „
z poèítání.”

Za sebe pøeji prvòáèkùm, aby mohli ukonèit základní devítiletou 
školu v Albrechticích a paní øeditelce hodnì sil a splnìné cíle. 
Za rozhovor a èas pro obecní zpravodaj dìkuje Hana Krippnerová

Strom

poznání

a

vìdìní
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V sobotu 5. srpna, opìt po roce, poøádal spolek Rybáøských vete-
ránù, rybáøské závody na Vápeòském rybníce. Zaèaly ve 13.00 hod. 
Do té doby bylo již vše pøipraveno, obèerstvení zajištìno. Pívo èe-
pované, dobøe ošetøené (což je nyní, oproti jiným obcím, na albrech-
ticku pøeveliká vzáctnost), kuøátka, klobásky, páreèky a samozøejmì 
také kapøíèci, se teplouèkem tetelili v udírnì. No toto vonìlo. Pro dìti 
limonádky, pro dospìláky i nìco ostøejšího. No toto chutnalo. Odha-
duji za odpoledne a veèer, se po hrázi prošlo a prosedìlo okolo sta 
lida. Èlovìk by pro samé dobroty a pitiny zapomnìl, proè že jsme
tam vlastnì byli. 
Takže k vlastnímu závodu. Celkem se zúèastnilo 28 soutìžících. 
13 v kategorii dìtské a 15 dospìlých. Ty nejvìtší rybáøské vydry se 
letos nedostavily. Asi dostaly strach z konkurence a nebo byly jinde 
neodkladnì. Pravidla byla jednoduchá. Hodnotila se délka ulovených 
ryb. Vše pod pøísnou kontrolou rozhodèích, mìøitelù, zapisovatelù, 
kontrolorù, kteøí kontrolovali ty, kteøí již byli kontrolováni a ti, kteøí 
kontrolovali ty kontrolované, kteøí kontrolovali je pøed nimi. Takže 
všichni byli zkontrolováni, zmìøeni a zapsáni. Sami vidíte, že chyba 
v žádnem pøípadì nemohla nastat a vše bylo pevnì pod kontrolou. 
A kontrola a poøádek musí by�. 

Nejvíce brali kapøi, amuøi, líni a plotice. Považte, že nejvìtšího 
kapra, 78 cm dlouhého, 12 kg vážícího, ulovila Tereza Svato-
òová z dìtské kategorie. Tak to se nedivím tìm sralbotkùm, 
kteøí se nedostavili. To víte, strach je strach, natož z dìtí, když 
pøekonají své uèitele. No jedeme dál. Poèasí bylo objednávkové, 
tak akorát pro všechny dobré. A nyní již nezbývá než vyhlásit 
vítìze. Takže takhle to tehdá dopadlo. 

Kategorie dìtí: Kategorie dospìlých: 
1. místo Tereza Svatoòová 205 cm 1. místo Jíøí Duchek 135 cm 
2. místo Nikola Lhotová 98 cm 2. místo Marti Müller 113 cm 
3. místo Mates Schánilec 39 cm 3. místo Petr Hanzlík 105 cm 
4. místo Vašík Krippner 22 cm 

Všichni tito nejlepší rybolovci byli ocenìni hodnotnými cenami. 
Velice blahopøejeme. A ti ostatní to zkusí jistì pøíštì. No a my 
se na to už tìšíme. 

Ještì bych podìkoval organizátorùm, rodinì Pizingerových, 
panu Miroslavu Bartuškovi za vzornou obsluhu a všem tìm 
kontrolorùm. Petrùv zdar, za veterány Mòouk. 

titulní foto

Ulovte si i Vy svou zlatou rybku.         Vítìzka rybáøských závodù.

I letošní rok uspoøádali jehnìdští hasièi v sobotu 1. èervence dechov-
kový festival, který byl již v poøadí desátý. Aè byli místní hasièi trochu 
skeptiètí kvùli loòské malé návštìvnosti tohoto festivalu, letos poslu-
chaèi pøekvapili a jejich poèet se oproti loòskému roku trochu navýšil. 
Dechovky si pøišlo poslechnout pøibližnì 250 posluchaèù a nìkteøí
z nich si vyzkoušeli i malý parket, který byl postavený pro náruživé 
taneèníky. I když bìhem festivalu párkrát zapršelo, divákùm to neva-
dilo, jelikož byly pøipraveny stany, pod kterými se všichni bìhem deš-
�ových pøehánìk vždy mohly schovat. Bìhem hudebního odpoledne 
se na pódiu vystøídaly dechové kapely Rožmitálská Venkovanka, 
Malá muzika Nauše Pepíka, Pernštejnka a Muzikanti z jižních Èech. 
V závìru festivalu se tøikrát o slovo pøihlásil Franta Uher, který svými 
vtipy a šprýmy pobavil obecenstvo natolik, že nìkteøí i smíchy plakali.
Na závìr bychom chtìli podìkovat všem našim sponzorùm, bez kte-
rých by se desátý roèník dechovkového festivalu neuskuteènil. 
Festival se uskuteènil za finanèní podpory nadace ÈEZ v rámci Oran-
žového roku, dále se finanènì podílela Obec Albrechtice nad Vltavou, 
Jihoèeský kraj, Rumpold Vodòany s.r.o., STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.

Text: Hana Jaèková
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Necelé tøi týdny po „tradièním opékání pašíka“ se v pátek 6. záøí 
konala beseda obèanù osady se starostou. Spolek „Náš Újezd“ 
zajistil pozvánku, pøipravil prostor místní klubovny a obèerstvení 
na tuto akci. Úvodem starosta seznámil pøítomné s tím, co se za 
poslední rok v obci podaøilo uskuteènit (investice, opravy, soutìž 
o titul Vesnice roku, odpadové hospodáøství, dotace na domovní 
ÈOV  aj.) a plánem na další období. V prùbìhu diskuze vznášeli 
obèané dotazy, návrhy a požadavky na zlepšení života v osadì.  
Jedná se pøedevším o rozšíøení místního osvìtlení, opravy komu-
nikací, realizace domovních ÈOV, odkliz snìhu v odlehlých èás-
tech osady, zlepšení autobusového spojení aj. Pak již beseda 
probíhala neformálnì a protáhla se do pozdních hodin (možná 
i proto, že bylo dostatek obèerstvení). Závìrem je nutno podìko-
vat panu starostovi za jeho aktivní pøístup k realizaci pøestavby 
klubovny vèetnì vodovodní pøípojky a za vstøícný postoj k dalším 
vzneseným požadavkùm. Do konce roku plánujeme tøi akce:

Podzimní sousedské posezení s peèenými husam    Rozsvícení vánoèního stromeèku    Silvestr s ohòostrojem. .
Text: Josef  Procházka

Tato akce se koná již patnáctý rok, a proto ji mùžeme bez nadsázky nazvat „tradièní“. 
Letos byla o to slavnostnìjší, nebo� se uskuteènila i jako znovu otevøení pøestavìné 
klubovny, o které jsme vás informovali v minulém Zpravodaji. Termín byl posunut až 
na 19. srpna, kdy již byla klubovna pøipojena na vodovodní øad, což výraznì zlepšilo 
hygienické podmínky.
Pøíprava a prùbìh opékání má již stabilní øád, proto bychom mohli jen opakovat, co 
už jsme prezentovali v loòském roce. Úplnì na zaèátku byl opìt výbìr pašíka, který 
byl tentokráte produktem šlechtìní masného plemene BO a jeho porážka vèetnì 
vychlazení v certifikovaných jatkách. Snad nejtìžší byla manipulace s témìø metrá-
kovým prasetem (pøivezení, naložení, uskladnìní ve sklepì, vynesení a napíchnutí 
na rožeò) a èasovì i odbornì nejnároènìjší pak opékání a postupné okrajování, kte-
ré probíhalo po celou dobu setkání. Již odpoledne pøicházeli první spoluobèané a po 
16. hodinì byly k dispozici první porce masa. Postupnì se sešlo pøes 80 lidí, pøe-
vážnì „místních“ a jejich rodinných pøíslušníkù, pro které byla konzumace masa ne-
omezená a zdarma. Nároèné bylo i zajištìní obèerstvení širokým sortimentem nápojù 
pro tak velký poèet návštìvníkù, aby netrpìli žízní. Setkání skonèilo až po pùlnoci 
a ještì zbylo dost masa na nedìlní polední hostinu spojenou s vyhodnocením setkání 
a závìreèným úklidem.  
Tato spoleèenská akce byla opìt pøíležitostí pro obèany a chalupáøe z rùzných èástí 
osady k setkání a popovídání, èehož vìtšina využila a podle jejich reakce byli velmi 
spokojeni. Jsme rádi, že se po dlouhé dobì zúèastnil i zástupce rady obce. Je jen 

škoda, že pro velké vytížení bìhem opékání jsme nestaèili vše více zdokumentovat.Na závìr je potøeba podìkovat všem obèanùm, kteøí 
se aktivnì zapojili do pøípravy, vlastní akce i úklidu po ní.

Poslední èást floristického kurzu se závìreènou zkoušku probìhla v 
mouci pondìlí 21. 8. 2017. Zkouška obsahovala písemný test a praktickou
èást. K praktické èásti nám posloužily kvìtiny z výstavy. Zde jsme uplatnily 
vìdomosti, které jsme se bìhem dvoudenního kurzu v Praze nauèily. Výs-
ledky nás všech, které si na chvíli “zahrály na floristky” byly originální 
a každá kytice byla nìèím výjimeèná a z našeho pohledu úžasná, bez
chybná … až do doby, než pøišla hodnotící komise v profesionálním slo-
žení.  Tyto dámy se floristikou živí, dìlají aranžování øadu let a není možné 
naše schopnosti srovnávat s tak vysoce nasazenou la�kou. Ale i za pomìr
nì krátký èas výuky máme plno získaných informací, rad, trikù a co je nej-
dùležitìjší - úspìšnì složené zkoušky. Doufáme, že èas strávený v tomto 
oboru bude ku prospìchu nejen zahrádkáøùm.                Hana Krippnerová

Olo-
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O víkendu 15. - 17. záøí se náš spolek albrechtický Vltavínek zúèastnil již 
posedmé minitábora v rekreaèním støedisku Nová louka, kde nás, jako 
každým rokem, èekalo milé pøijetí, úžasné zázemí a výborná kuchynì. 
Pro 37 dìtí a 10 vedoucích bylo tentokrát pøipraveno téma „Mùj styl...“. 
Nejprve na nás ale èekala páteèní stezka odvahy a hned po ní mezi nás 
zavítala trochu posmutnìlá víla „Modelína“.....
Sobota patøila pøedevším fantazii a kreativitì. Dìti si, rozdìleny do ètyø 
družstev, pomocí šablon a barvièek ozdobily pøipravená trika a vyzkoušely 
si výrobu botek - „žabek“. Nakonec byla každému družstvu pøidìlena 
krejèovská figurína, kterou bylo zapotøebí co nejoriginálnìji obléci a naz-
dobit. Celodenní práce vyvrcholila za soumraku velkolepou módní show. 
Na pøipraveném mole v rytmu hudby a záøi barevných reflektorù èekalo 
na porotu, složenou z vedoucích, dech beroucí pøedstavení, nebo� dìti se 
pøehlídky svých výrobkù v roli modelù a modelek zhostily profesionálnì. 
K dobré náladì navíc pøispìl vtipný a pohotový komentáø moderátora ce-
lého veèera „Maroše Lakeše“. Odmìnou byl pro všechny nejen dlouhý 
potlesk, ale každé z družstev získalo za odmìnu mìšec „drahokamù“. 
Ten byl dùležitý pro splnìní posledního, tentokrát už nedìlního úkolu. 
Krátce po snídani se jednotlivá družstva vydala po znaèené lesní stezce 
vyhledat tajemného lesního skøítka, aby s ním uzavøela pro obì strany 
výhodný obchod. Pátrání probìhlo úspìšnì a tak zatímco skøítek pøepo-
èítával blýskavé kamínky, dìti si odnášely na památku pøívìsek s vlastním 
znamením zvìrokruhu. 
A pak už jen balení, louèení a na další výlet tìšení.......Tímto bych, za nás 
všechny, chtìla podìkovat paní ing. Andìle Øeøichové za její mnohaletou 
podporu našeho spolku a finanèní dar ve výši 21.000,- Kè, který použijeme 
na další plánované akce Vltavínku!!
….....Vedoucím za pøípravu a prùbìh letošního tábora a èlenkám ochot-
nického spolku Brebta za milá „strašidla“ na stezce odvahy.
A velké podìkování patøí také JE Temelín za finanèní podporu nejen na-
šich minitáborù, ale i dalších akcí poøádaných naším spolkem pro dìti 
z Albrechtic a blízkého okolí! Za Vltavínek T. Zachová, foto: P. Hanzlík

V Albrechticích vznikl jaksi mimochodem další zajímavý koutek. 
Vizuální spouš� po zásahu pracovníkù EONu, kteøí uvolòovali  
elektrické vedení u silnice na Údraž, odstranil pan Jiøí Vachta 
s pomocí ochotných kamarádù. Využil pøíležitosti a volné místo 
po pokácených smrcích promìnil na zajímavý odpoèinkový kout 
se stojanem na kola, trojúhelníkovým posezením a odpadkovým 
košem. Od svahu k potoku je odpoèívadlo vymezeno lehkou zá-
branou ve formì silného námoøního lana na dubových sloupcích. 
Také blízké okolí se doèkalo terénních úprav. Dílo je okoøenìno 
špetkou recese a výzvy. Myslím tím volnì postavené nápadnì 
žluté kolo a deštník na stromì k pøíležitostnému použití. V plánu 
je jednoduchý gril se zásobou døeva. Koneèné provedení svìdèí 
o autorovì smyslu nápaditosti a precizního dokonèení práce.
Dùležitìjší je ale dùkaz, že se najdou spoluobèané, kteøí jsou 
ochotni pro ostatní investovat nápady, smysl pro legraci, finance 
a do detailu provedenou práci. Podìkování patøí i panu Nikolaji 
Angelovi za pomoc a nápad. Pøejme panu Vachtovi, vlastnì nám 
všem, aby jeho práce zùstala pro nás i procházející bez újmy po 
dlouhou dobu.
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Novou sezónu jsme pod staronovým trenérem a s opìt lehce 
omlazeným týmem zaèali skvìlými výsledky. Po tøech kolech 
jsme mìli na kontì devìt bodù a skóre 21:2. Vyhráli jsme 
v Krèi a doma porazili Borovany i Záhoøí. Pravdou je, že zá-
pas proti nekompletnímu mužstvu Borovan byl spíš lehký 
trénink než tuhý boj. Ve ètvrtém kole ovšem pøišel zápas ve 
Smetance a s ním rychlé vystøízlivìní z úvodní euforie.

Po naivním zpùsobu hry, špatném výkonu snad na všech postech a poøád-
ném výprasku od silného soupeøe jsme se vrátili zpìt kopaèkami na zem. 
Další dvì kola už šlo o pomìrnì vyrovnané výkony a takticky zvládnuté zá-
pasy, za které jsme si pøipsali tøi body za výhru proti do té doby neporažené 
Královce a bod za bezbrankovou remízu v Protivínì. V sedmém kole jsme 
doma nezvládli zápas proti Kestøanùm a to hlavnì díky nìkolika absencím, 
zranìním a nepromìnìným šancím. Zatím poslední utkání jsme odehráli 
u dosavadního lídra tabulky v Milenovicích. Tento zápas jsme mìli velmi 
dobøe rozehraný a poloèas jsme vyhráli 0:1. I po zmìnì stran jsme byli lep-
ším týmem. V 78. minutì už to bylo 0:2 a všechno se zdálo být jasné. O ètyøi 
minuty pozdìji však domácí po rohu snížili a v nastaveném èase se jim po-
daøilo ze standardky dokonce vyrovnat a poslat tím zápas do penalt. V pe-
naltách byli sice úspìšnìjší borci od Vltavy než od Blanice, ale ztráta bodu 
nás mrzela pøedevším proto, že jsme nepromìnili nìkolik vyložených šancí 
v závìru utkání a soupeøe vèas nedorazili. Na podzim je pro nás ve høe ještì 
dalších patnáct bodù, tak vìøíme, že se nám jich podaøí ještì vìtší èást urvat. 
Nejbližší zápas hrajeme doma s Hradištìm, o týden pozdìji jedeme do 
Bernartic, pak pøijede Èížová, pøedposlední utkání hrajeme v Kostelci a na 
Martina zatím nemáme potvrzeného bílého konì, ale podle rozlosování má 
dorazit Oslov. 

Albrechtická rezerva má dosud odehráno šest podzimních 
zápasù a z nich se podaøilo vytìžit zatím pìt bodù a to 
aktuálnì znamená desáté místo. Na programu jsou ještì 
ètyøi zápasy. Ten nejbližší bude doma s Kováøovem, dále 
se jede do Semic, pak pøijedou Božetice a poslední pod-
zimní zápas Béèka bude v Záhoøí. Naše mládež ve spolu-
práci s Bostonem Kluky hraje v kategorii mladší pøípravky 
s dosavadní bilancí pìti výher a jedné plichtièky…. 
„super kluci!“ Text: Dušan Hronek

V létì si obyvatelé Chøeš�ovic pøíliš klidu neužili. Uprostøed obce 
se pustila firma Stareko CZ Písek do odbahnìní návesního rybníku 
Kuchyòka. Po najetí bagru do vypuštìného rybníka se ukázalo, 
kolik bahna se na dnì uložilo. A to z nikterak vyvýšeného okolí. 
Velkoplošné hospodaøení svým zvýšeným splachem pùdy spolu 
s opadem listí okolních stromù vykonalo své. Dnes je bahno od-
vezeno, spolehlivì uloženo a rybník èeká na svou velkou vodu.

je novými vraty, které vyrobil truhláø p. Petr Veverka.
Vstup do kostela sv. Jana Køtitele na poušti v Chøeš�ovicích 



14

Tímto bych chtìla oslovit ètenáøe, 
kteøí si dosud ještì nenašli cestu 
do novì pøestìhované albrechtic-
ké knihovny, která má v souèasné 
dobì dvì místnosti a nachází se 
vedle pošty v 1. patøe. Díky nové-
mu výtahu mohou knihovnu snadno
navštívit i handicapovaní obèané. 

Obecní knihovna mùže všem obyvatelùm bez rozdílu vìku nabídnout rùzné 
žánry – vedle klasické beletrie i nauènou literaturu nejen pro dospìlé, ale i pro 
dìti a mládež. Vlastní knihovní fond je pravidelnì nìkolikrát do roka obnovován 
zakoupením nových knih a nejménì 4 krát za rok pøivážejí pracovnice regio-
nálního oddìlení Mìstské knihovny v Písku výmìnné soubory. Poslední jejich 
návštìva byla v mìsíci záøí. 
Další novinkou bude zpøíjemnìní interiéru zakoupením relaxaèního sedacího 
vaku a køesílek se stoleèkem pro ètenáøe, kteøí se budou chtít blíže seznámit 
s vybranými knihami. 
Snad jsem Vás alespoò trochu nalákala. Tìším se na spoleèné chvíle s knihou. 

Text a foto malých ètenáøù Dana Ryšlavá – knihovnice.

Amálka 
Sidumová 
– skládá 
obrázek 
puzzle

Matýsek Schánilec 

– zaèten do dìtské 
encyklopedie

Z kroniky obce Albrechtice:

Dne 14. øíjna 1918 pøichází z Písku zpráva, že tam oslavují samostatnost. 
V Albrechticích po pøíkladu v Písku také oslavují: obèané zpívají na návsi “Hej 
Slované”, “Kde domov mùj” aj. (Pak oslavují u Vodièkù pøi mizerném váleèném pivì).
Teprve 28. øíjna 1918 v 11 hodin pøichází poselství “Sokola” z Týna nad Vltavou: 
pan Øepiš na koni a pánové Švehla a Liška sdìlují všem Albrechtickým to, po èem 
toužili naši otcové a dìdové, že èeský národ dnešního dne roztrhl ta otrocká pouta, 
sdìlují, že jsme národem svobodným. Všude jásot. Všude radost. Jsme svobodni.

Nastal podzim a je èas se podívat zpátky. Bìhem letních 

prázdnin probíhal v rámci vzájemné spolupráce Domovy 

KLAS o. p. s. a Obecního úøadu Albrechtice nad Vltavou 

zatím první pøímìstský tábor. Byly urèeny tøi termíny, 

kterého se zúèastnilo 24 dìtí. Vìková kategorie byla od 

5 do 18 let, nejvíce zájemcù bylo z øad dìtí 1. stupnì 

místní základní školy i blízkého okolí. Dennì jsme se 

scházeli v dìtském klubu v prostorách 1. patra, který 

patøí obci. Spoleènì jsme si místnost vyzdobili a pøíjem-

nì trávili prázdninový èas hraním spoleèenských her, 

procházkami do okolí, koupáním v rybníku, stavìním do-

meèkù pro zvíøátka a mnoho jiných aktivit.  Sportovnì 

jsme se vyžili na dìtském høišti a hráli jsme fotbal a další 

míèové hry v tìlocviènì základní školy v Albrechticích 

nad Vltavou. Všichni si chválili obìdy od paní kuchaøek 

ze školní jídelny. Doufáme, že se i pøíští rok sejdeme ve 

vìtším poètu.

Text a foto: Lukáš Ryšlavý

sociální pracovník Domovy KLAS o. p. s



                                                                      Ing. Jiøí Øeøicha

Dobrý den, 
chtìl bych upozornit na takzvaný "PLÁCEK NA HLADNÉ”, ráj 
rybáøù a klidu, na kterém se (v dobì splavnìní Vltavy za 2 MILIAR-
DY) nedá zaparkovat, aby si rybáø neznièil automobil. Malé loïky 
se tahají ven všemožnými zpùsoby. Toto místo, které je vlastnictvím, 
povodí Vltavy a rybáøským svazem, je oznaèováno jako místo pro 
rybáøe s TÌLESNÝM POSTIŽENÍM. Nedovedu si ani pøedstavit 
jako postižený, že s autem pøijedu na Hladnou, vyndám náèiní 
a nezraním se ještì víc, natož abych zaèal chytat ryby nebo abych 
dokázal dát èlun èi pramici na vodu, kdyby tam nìjaká byla.

Pøíbìh albrechtické pošty nebyl vùbec snadný a jen díky 

místních se obèané 14. prosince 1947 doèkali cíle. Dle práva mìly

 Albrechtice na poštu nárok od roku 1911, ale toto povolení bylo 

oddáleno pro vypuknutí války na neurèito. Další opìtovná žádost 

r. 1924 byla zamítnuta. Vyjádøení ze strany vlády bylo nekompro-

misní. Hlavním problémem byl strach z nepøátelství mezi obyva-

telstvem z Neznašova. Zøízením pošty u nás by neznašovská pošta 

musela zaniknout, èemuž se poštovní správa ráèila vyhnout. Takový 

výsledek jednání neèekal nikdo. (Kdo by v té dobì tušil, že o sedm-

desát let pozdìji budou v Albrechticích pošty dvì.) Píše se rok 1947 

a zástupci naší obce jezdili na ministerstvo pošt, aby leštili kliky, 

prosili a mazali, by dosáhli toho, èeho bylo od roku 1911 odpíráno. 

Komise jezdily k nám, od nás deputace do Prahy. O pomoc byly 

požádány všechny ètyøi politické strany. Když už se zdálo, že je 

poštovní úøad takøka jistý, zase se našel nebezpeèný soused 

(Neznašov). Tentokrát však Albrechtice vyhrály. Slavnostní otevøení 

pošty bylo konáno 14. prosince 1947 za úèasti zástupcù táborské-

ho øeditelství, èlenù O.N.V v Týnì s pøedsedou Pilátem a širokých 

vrstev domácího i pøespolního obèanstva. Jako první pøednosta 

úøadu nastoupila sl. J. Kalkušová z Prachatic a prvním listonošem 

byl V. Hrneèek z Neznašova. Díky poštì nesou Albrechtice úplný 

název Albrechtice nad Vltavou, aby nedocházelo mezi ostatními 

Albrechticemi k zámìnì. Vzhledem k otevøení pošty, byla zøízena 

i telefonní ústøedna.

vytrvalosti 

Jelikož se mì pošta tak trochu týká, chtìla bych poštì popøát další 

léta, spokojené zákazníky a podìkovat souèasnému vedení obce 

za zájem o udržení tìchto služeb. Díky podpoøe obce mohou 

obèané využívat dvì pošty, by� soukromého typu.  

 Za infocentrum Hana Krippnerová

Vachta Jiøí
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v sobotu 

na albrechtické 
návsi 

v øíjnu slaví

65  Bartuška Václav, Albrechtice n/Vlt.
65  Klasová Bohumíra, Chøeš�ovice
92  Koláøová Vìra, Údraž
80  Kurfürst František, Albrechtice n/Vlt.
55  Lipèák František, Albrechtice n/Vlt.

Máme tu èest,
jim do dalších spoleèných let popøát 

hodnì štìstí a životní pohody.

Už je to 55 let, 
kdy si øekli své " ANO " manželé 

Marie a Jaroslav Kováøíkovi z Jehnìdna.

Vychovali spolu dvì dcery, Marii a Jarku.

v listopadu slaví

70  Kòourková Marie, Albrechtice n/Vlt.
70  Klement Jan, Albrechtice n/Vlt.
70  Vorlíèek Petr, Hladná
55  Klùfa Milan, Albrechtice n/Vlt.
70  Kozáková Marie, Jehnìdno
60  Petr Luboš, Albrechtice n/Vlt.
65  Novák Zdenìk, Újezd
85  Král František, Albrechtice n/Vlt.
70  Vorlíèek Karel, Hladná

Zahrádkáøi v Albrechticích n. Vlt.

poøádají pro rodièe, 
dìti a širokou veøejnost

od 14:00 v tìlocviènì ZŠ

vlastní tavící pistole výhodou
materiál na pøízdobu mùžete 
zakoupit na místì

Podrobnosti najdete v pravý èas na plakátech.

24.7.2017 - Vìra Sárköziová, Albrechtice n/Vlt.
2.10.2017 - Beáta Volfíková, Albrechtice n/Vlt.

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

4.8.2017
Vlasta Radášová, Chøeš�ovice

10.8.2017
Rùžena Humpálová, Údraž

4.9.2017
František Smolaø, Chøeš�ovice

12.9.2017
Jitka Kothánková, Chøeš�ovice

9.9.2017 
Barbora Hortová a Michal Opekar, Újezd

7.10.2017 
Eliška Kotálová a Fr. Andìl,  Albrechtice n/Vlt.  

Miluji život, protože mi dal Tebe, 
miluji Tebe, protože jsi mùj život.

Žádná moudrost, které se mùžeme na svìtì nauèit,
nám nemùže dát to, co matèino slovo a pohled.

Je èas skliznì i když nìkteøí namítnou, že letos "nebylo celkem 

co". I když ne na všech zahrádkách, tak v pøírodì se urèitì nìco 

našlo a ještì najde. Houby (zdroj betaglukanù na imunitu), šípky 

(vitamín C + karotenoidy), listové zeleniny (vitamíny vèetnì kyse-

liny listové, minerály a chlorofyl), med, bylinky... "Sklízet" ovšem 

lze i vybudovanou vitalitu, poznání, nové zkušenosti. Se zkracují-

cím se dnem si mùžeme udìlat èas na bilancování, oèiš�ování se 

od starého, nefunkèního a zatìžujícího, abychom snáze pøeèkali 

nastávající období zimy a voleb :) a využili naše pøíležitosti na 

maximum. Mìli jsme šanci si vychutnat krásné "babí" léto se ze-

mitými høejivými barvami všech odstínù a nastává èas myslet na 

budoucí. Podle principù východní medicíny je souèasné období 

pod vládou prvku KOVu. 

Pøedstavte si statného bojovníka v lesklém brnìní na hrudi s -ba
revnými pery na helmici. Rozvážného, neuspìchaného, s velkou 
vnitøní silou, odhodlaného k boji se všemi nepøáteli, s "hroší" kùží 
v boji a velkým srdcem v hrudi, hájícího svoji matku Zemi. Takhle 
lze pøipodobnit podle èínské tradice pøedzimní období. Ti, jejichž 
rytíø není dost silný se už zaèínají potýkat s nejrùznìjšími deficity 
imunity a oslabení plic, ale to už je jiná "pohádka". Nic však ne-
brání tomu, abychom se v prevenci obrátili na pøírodu a její zdroje 
stejnì, jako to dìlaly babky bylinkáøky a pak už se tìšili na odmìnu: 
Krásné Vánoce prožité ve ZDRAVÍ.  
P.S.: Pokud vás trápí deštivé poèasí, vhodnì se obleète a pama-
tujte, že voda nám dává život. Máme jí v sobì nejvìtší podíl ze 
všech látek a pøíroda si také potøebuje doplnit svoje vnit øní zásoby.                                                      
Milena Soudná

Srdeènì Vás zvou albrechtiètí zahrádkáøi 
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