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2 A Ú J CH celk.

1 Sidum 33 1 8 8

2 Kolpa 28 2

3 Musil 22 1

4 Sidumová 14 1

5 Kurfurstová 15 1

6 Šajben 13 1

7 Malana 13

8 Dvorák 12

9 Bohác 17

10 Kolpová 18

11 Císarovský 19

12 Švehla 13 1 1

13 Pruchová 11

14 Pozdenová 11

15 Korecký 18 1

257 7 9 10

50

30

23

15

16

14

13

12

17

18

19

15

11

11

19

283

1 Hronková 24 32 37 60 153

2 Kothánek 15 20 41 72 148

3 Kozák 5 14 27 60 106

4 Bláha 3 20 10 2 35

5 Zachová 3 1 12 53 69

6 Jícha 2 0 11 3 16

7 Pavlátová 10 20 14 2 46

8 Kuželka 2 0 3 28 33

9 Kuboušek 3 0 10 5 18

10 Vcelicka 4 10 3 2 19

11 Šrutová 2 0 3 5 10

12 Levaudel 2 0 13 2 17

13 Hosnedlová 3 3 3 1 10

14 Zach 2 0 5 17 24

15 Solfronk 9 1 15 3 28

89 121 207 315 732

A Ú J CH celk.

2AÚJCHcelkem 1Sidum 33 18 850 2Kolpa 28 230 3Musil 22 123 4Sidumová 14 115 5Kurfurstová 15 116 6Šajben 13 114 7Malana 1313 8Dvoøák 1212 9Boháè 171710Kolpová 18 18 11Císaøovský 191912Švehla 13 111513Prùchová 111114Pozdìnová 111115Korecký 18 119257 7910283

A Ú J CH celk.

1 Procházka 75 5 2 4 86

2 Lidová 45 3 1 1 50

3 Milota 53 3 56

4 Pešout 42 3 45

5 Prucha 40 4 44

6 Kalinová 43 3 46

7 Lid 46 3 2 51

8 Vorlícková 44 3 47

9 Káca 45 3 48

10 Bartušková 45 3 48

11 Nováková 45 4 49

12 Bartuška 40 4 44

13 Pohnán 43 5 2 1 51

14 Mikolajczyková 40 3 43

15 Šabatka 44 3 47

690 52 5 8 755

4 A Ú J CH celk.

1 Krippnerová 119 26 26 203

2 Štípek 98 19 30 155

3 Mikolášek 103 2 1 115

4 Švehlová 112 10 16 152

5 Pizinger 94 3 109

6 Petružálková 88 1 95

7 Kostohryzová 81 1 87

8 Schánilec P 95 98

9 Kovarík 85 88

10 Schánilec M 74 77

11 Milotová 80 1 85

12 Vorlícek 73 1 77

13 Homola 73 1 76

14 Vachta 74 80

15 Mikšíková 35 35

1284

32

8

9

14

12

6

5

3

3

3

4

3

2

6

110 60 78 1532

5 A Ú J CH celk.

1 Lacina 15 26 40 73 154

2 Jacková 16 22 45 61 144

3 Hronek Josef 7 29 24 52 112

4 Kuželková 5 6 11 52 74

5 Hošek 5 1 29 9 44

6 Schánilec Jan 12 27 12 2 53

7 Mareš Luboš 3 3 23 29

8 Malkus 25 1 26

9 Velek 4 12 2 5 23

10 Stropnická K. 1 2 14 17

11 Ušatý Z. 3 23 5 31

12 Kolarík 3 8 1 0 12

13 Lechnýr 4 11 15

14 Kozák Jinr. 18 9 27

15 Procházková 1 2 1 4

75 133 240 317 765

A Ú J CH celk.

1 51 3 0 4 58

2 56 2 4 8 70

3 43 5 48

4 34 2 1 10 47

5 37 2 1 40

6 31 2 33

7 40 4 2 46

8 32 2 1 35

9 36 2 6 44

10 29 2 31

11 41 2 3 46

12 42 4 4 50

13 29 2 31

14 29 2 2 33

15

Hájek

Kaifer F

Zachová

Kunt

Hájková

Kozmová

Bartuška

Víšková

Kolárová

Suda

Marková

Lidinská

Schánilec

Bartuška

Slepicková 37 2 39

567 38 5 41 651
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Výsledky voleb do zastupitelstva
obce v Albrechticích nad Vltavou,
které probíhaly 5. a 6. øíjna 2018.
Úèast volièù pøesáhla 70%.

A Ú J CH celk.

7 A Ú J CH celk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

103

26

25

27

40

27

21

21

22
31
23

21

26

21

Ušatý

Mauer

Stropnický F

Rerábek

Klimeš

Kothánková

Kokaislová

Hájková

Lacinová

Rericha
Kozáková K

Míšek

Bartuška

Pozdena

Kautzký 19
453

49

37

30

15

41

17

15

25

16
23
14

13

15

16

12
338

55

36

49

36

32

25

35

12

19
15
32

19

9

11

8
393

71

48

74

23

24

46

2

56
2
7

4

2

5
364

278

147

178

101

137

115

73

58

113

71
76

57

50

50

44
1548

A Ú J CH celk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

75

73

48

59

52

63

44

41

42
40
39

50

41

37

Vlk
Kaifer
Prùcha

Kanìra

Král

Jaroš

Kurfurst

Š�ástková

Marek

Hanzlík
Hronek

Hanzlíková

Kolpa

Michalec

Sládek 55
759
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7

6

6

6

6

4

4

5

4
8

6

4

4

7
86

10

5

3

11

4

4

3

4

3
3
8

3

4

3

4
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10

2

10

4

6

2

2
2
6

2

2

6
70
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95

59

86

66

79

53

51

52
49
61

61

51

46
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2

2

1 Jihoceši 2012 89 121 207 315 732

2 Jihoceští hasici 257 7 9 10 283

3 SNK -pro lidi 690 52 5 8 755

4 SNK: Pro náš venkov 1284 110 60 78 1532

5 SNK Patrioti 75 133 240 317 765

6 CSSD 567 38 5 41 651

7 SNK Zmena 453 338 393 364 1548

8 SNK Jistoty a prosperita 759 86 72 70 987

celkem hlasu 4174 885 991 1203 7253

celkem volicu 296 63 69 88 516

Kaifer František 70 5615 2 4 8

86 7514 5 2 4Procházka Jan

95 7313 7 5 10Kaifer  Václav

106 7512 9 10 12Vlk Miroslav

115 10311 9 2 1Mikolášek David

137 4010 41 32 24Klimeš Václav

144 169 22 45 61Jacková Hana

147 268 37 36 48Mauer Robert

152 1127 14 10 16Švehlová Milada

153 246 32 37 60Hronková Lenka

154 155 26 40 73Lacina Petr

155 984 8 19 30Štípek  František

Stropnický 178 253 30 49 74František

Krippnerová 203 119 322 26 26Hana

Ušatý 278 103 491 55 71Miroslav

Poradí zvolených kandidátu celkem A Ú J CH

Výsledky jednotlivých stran a hnutí

8

Voleb se zúcastnil rekordní poèet stran a hnutí - celkem 8.



zasnít nejen pøi pohledu na vrcholky zasnìžených hor. 
byla také prohlídka mìsta Bern. Jeho impozantní historická èást deko-
rovaná neodmyslitelnými národními vlajkami pùsobila velmi klidným         
a vyrovnaným dojmem. Živí medvìdi v ohradách nad øekou Aara 
zosobòovali znak celého kantonu Bern, jehož staré mìsto je zaøazeno na 

Poslední den jsme mìli možnost projít obec Siselen, dozvìdìt se spoustu 
informaci o plánovaných a realizovaných projektech, jak ve výstavì 
bytových jednotek, podpoøe podnikání v obci a pøedevším chovu dobytka   
a pìstování plodin. Místní raritou je chov exotických želv. Nejstarší 
zástupce - obrovský želvák Gándí - se dokonce nechal podrbat                  
a pohladit. Rádi bychom touto cestou podìkovali zástupcùm Siselenu       
za neuvìøitelnì vøelé pøijetí, zajímavý program, péèi o naše chu�ové buòky 
a celkovou spokojenost naší výpravy.          Lenka Hronková a Jitka Pavlátová
¨  

Úžasným zážitkem 

seznam svìtového dìdictví UNESCO.

tématem.

mìsteèka Murten.

Zaèátkem roku 2018 obdržela obec Albrechtice pozvání od 
spøátelené obce Siselen. Tématem pravidelného setkávání 
byl tentokrát dlouhodobý a i u nás èasto skloòovaný problém 
nakládání s energiemi, vodohospodáøská situace a proti-
povodòová opatøení v obcích. Výprava cca 20 zástupcù         
a obyvatel obce Albrechtice nad Vltavou se rozjela dne 
07.09.2018 autobusem do obce Siselen. Po dlouhé cestì 
jsme byli pøivítáni zástupci Siselenu a navzájem jsme 
pøedstavili úèastníky zájezdu. Velmi zajímavá byla návštìva 
místní ZŠ, kde jsme se dozvìdìli, že mají podobný problém 
jako my, totiž nedostatek dìtí. Organizace tamní školy je 
postavena na mezi-obecní spolupráci s blízkými ZŠ. V Sise-
lenu je pouze 1. a 2. tøída a pak až 5. a 6. tøída. Chybìjící       
3. a 4. tøída sídlí v nedaleké obci. Vzhledem k tomu, že 
Albrechtice také bojují s nedostatkem dìtí v místní MŠ a ZŠ   
a souèasnì se snaží otevøít druhý stupeò, bylo toto dùležitým 

Další den jsme velmi vtipnou formou – cyklistická vyjížïkou   
v délce 5 km – navštívili vodní elektrárnu Hagneck, vybudo-
vanou právì jako reakci na problém vodohospodáøských 
aktivit sucha a následných povodní. Prohlídka technického 
zázemí i speciálnì vybudovaných tzv. „rybích pøechodù" byla 
pøedevším pro pánskou èást výpravy velmi zajímavá. 
Dámská èást naopak položila záludnou otázku místnímu 
prùvodci vodní elektrárny zda ví, že Kaplanova turbína 
použitá ve staré èásti elektrárny je ryze èeským vynálezem. 
Odpoledne a veèer jsme strávili prohlídkou malebného 

Dále byla na programu prohlídku tentokrát velké vodní 
elektrárny Grimsel pøímo v Alpách. Nádherná krajina s nìko-
lika ledovcovými jezery a horská stoupání až k impozant-
nímu hotelu Grimsel Hospiz nám doslova vyrazily dech. Mimo 
zajímavou prohlídku nás oslnila parta „corve�ákù" - cca 20 
nádhernì naleštìných, nadupaných automobil ù znaèky 
Corvetta, která si prostì stoupla vedle našeho autobusu 
znaèky Karosa. Takže opìt pánská èást naší výpravy byla 
rázem bez dechu  technickou dokonalostí a dámská se mohla

4
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V úterý 2. øíjna 2018 se v Hlavním sále Valdštejnského paláce v sídle 
Senátu Parlamentu Èeské republiky konalo vyhlášení a pøedání ocenìní 
Oranžová a Zelená stuha v rámci soutìže Vesnice roku 2018. Starosta 
obce Albrechtice nad Vltavou Ing. Miroslav Ušatý spoleènì s paní Hanou 
Krippnerovou pøevzali na slavnostním aktu šek na 600.000 Kè, diplom, 
pamìtní list, dárkový koš a pøekrásnou kytici. 

Prezentace obce v celostátním kole Vesnice roku byla zahájena 4. záøí v zátiší u Èerveného køíže 
v Jehnìdnì. Po splnìní všech formalit nabídly dìti v prácheòských krojích - Verunka Schánilcová 
a Ondra Hronek komisi tradièní chléb se solí a jihoèeské hnìtynky. Poté myslivecké troubení žákù 
Lesnické školy Písek zahájilo dvouhodinovou prezentaci. Bylo nutné neustále sledovat èas. Po 
zahájení byla pøedvedena ukázka techniky podrývání pracovníkem ZD Kluky a potom se slova ujal 
øeditel spoleènosti Lesy mìsta Písku s.r.o. Ing Václav Zámeèník. O lese by se dalo poslouchat 
hodiny, ale na jeho okraji už netrpìlivì cekali myslivci. Opìt se ozývalo troubení a pøedseda MS 
Jehnìdno L. Kostohryz pozdravil komisi a koronu. Všem zúèastnìným bylo ctí shlédnout pasování 
na myslivce, kterého se zúèastnili i èlenové MS Albrechtice a Údraž. V mysliveckém stylu jsme se 
rozlouèili a pokraèovali do Újezda. Díky p. Danì Kováèové nám stáj Gabreta pod vedením Zdenka 
Hrušky pøedvedla høíbì se vzácným rodokmenem a ukázku parkuru, obojí sklidilo velký aplaus.  
Poté jsme se pøesunuli do prostor, které slouží pro výcvik koní, ale pro tuto vzácnou pøíležitost byly 
pøetvoøeny šikovnými zamìstnanci obce a lidmi z Újezda, hlavnì Zdeòkem Hruškou a Petrem 
Veverkou k nepoznání. Prostor získal novou tváø i díky aranžérské zruènosti Jaroslavy Vorlíèkové 
a Jany Hoškové, a tak obklopeni senem, zemìdìlskou výzdobou a technikou se komise seznámila 
s našimi brownfieldy. Pamatováno bylo i na malé jihoèeské obèerstvení. Po naèerpání energie 
vedla naše cesta k Jirkovi Jarošù - jeho výborné Albrechtické zelí urèitì každý zná. P. Jaroš ukázal 
komisi svou kruhárnu na zelí a zodpovídal na zvídavé otázky. Poslední minuty prezentace naší 
obce patøily vášnivému holubáøi Milanu Milotovi. Vše zde bylo peèlivì pøichystáno, a tak se komise 
se zájmem zaposlouchala do jeho výkladu o holubech, závodech, krmení, líhnutí... Každé z jedno-
tlivých zastavení, by si zasloužilo více èasu. Rozlouèení a podìkování hodnotitelské komisi se ujal 
starosta obce. Z našeho pohledu jsme dùstojnì pøedvedli naši obec a milá atmosféra této akce 
zùstane v srdcích lidí. 

Dìkuji všem, kteøí si udìlali èas, zapojili se do pøíprav 
prezentace a pomohli tím vytvoøit nezapomenutelnou 
atmosféru nejen pro hodnotící komisi. H. Krippnerová
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Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Tak máme po volbách. Po volbách, které dlouho 
zùstanou v pamìti pøímých úèastníkù, v pamìti 
volièù, ale i v pamìti širokého okolí. Zaznamenali
jsme vysokou angažovanost našich spoluobèanù 
o správu vìcí veøejných, kdy každý 6 obèan obce 
kandidoval do zastupitelstva. Celkovì to bylo 120 
obèanù ze 720, což je asi národní rekord. 
Zaznamenali jsme i hodnì vysokou úèast volièù. 
První den navštívilo volební místnosti více než 50% 
volièù a celkovì jsme mìli historicky nejvyšší úèast, 
která pøesáhla 70%. 
A také jsme mìli pøedvolební kampaò. Takovou, 
jakou jsme zde ještì nemìli. Z jedné strany pozi-
tivní, kde politická uskupení slibují, jakým zpùso-
bem budou spravovat obec, jak se budou peèlivì 
starat o majetek, finance, služby pro obyvatele
a další. Ale také jsme mìli poprvé v historii ne-
gativní kampaò, která byla špinavá, pomlouvaèná, 
plná lží, polopravd a zcestných myšlenek. Kampaò, 
pøi které vznikly hluboké rány, které se èasem za-
hojí, ale jizvy zùstanou. Volièi vystavìli všem zú-
èastnìným stranám vysvìdèení za jejich práci a do 
zastupitelstva se dostalo sedm z osmi zúèastnì-
ných stran a hnutí. 
Po zvolení nového vedení obce budeme muset plnit 
volební sliby všech stran. A mìlo by být umožnìno 
každému zastupiteli, aby svou konkrétní prací splnil 
to, co v pøedvolební kampani slíbil. 

V nedìli 26. srpna jsme se opìt sešli na krásném setkání se souborem Chairé. 
Co 
pro nás posluchaèe, pro hudebníky, tak pro našeho hosta. Jsem pøesvìdèen, že 
paní Carmen Mayerová vás nezklamala a mohu vám øíct, pøi veèerním posezení 
s ní, byla námi úplnì nadšená. Nedivím se jí, takové publikum by si pøál každý. 

o tom psát? Je to jako každý rok, opravdu nádherné a oèis�ující setkání. Jak 

Pøi pøípravì tohoto koncertu jsme dali hlavy dohromady (chøeš�oviètí obèané, 
hasièi, pøedstavitelé obce a spolek rybáøských veteránù) a popøemýšleli, jak 
bychom se tomuto krásnému, a tak trochu opomenutému kostelu, mohli ale-
spoò trochu odvdìèit a pomoci. Dohodli jsme se, že bychom založili obèanské 
sdružení na pomoc této historické perle. Jako první na rozjezd tohoto smyslu-
plného èinu, vìnovala obec 5000 Kè a spolek Rybáøských veteránù 1000 Kè. 
Do tohoto sdružení mùže pøispìt každý. Vše bude transparentnì a prùhlednì 
ošetøeno. Je to na delší èas a èástka, která se vybere, bude použita buïto na 
odlití nového zvonu, èi na to, co bude potøebnìjší a prospìšnìjší.

Vím, je zde dost obèanù, kteøí jsou proti tomu, co je zde hezké a tento koncert 
je jim trnem v oku. Chápu je, jsou to tací škarohlídi a je mi jich i trochu líto. Ale 
dokud to jen pùjde, budeme se snažit, aby tento koncert nás pøíští rok mohl 
opìt zahøát na duši. Závìrem bych chtìl opìt podìkovat všem, kdož se na 
pøípravì, uskuteènìní i následném úklidu koncertu podíleli. Rodinì Kothánkù 
z Chøeš�ovic, hasièùm z Chøeš�ovic, panu Marešovi a jeho paní, Hanì Kripp-
nerové, panu starostovi a zamìstnancùm obce, panu Vladimíru Dìrdovi, mé 
ženì a èlenùm našeho spolku. Paní Vlastì Petružálkové bych chtìl zvláš� 
podìkovat, za to, jak se celá leta starala o náš zpravodaj. Tento byl celé ètyøi 
roky chloubou naší obce. Je mi jen líto, že nìkteøí, co se cítí jaksi ukøivdìni
(neberte dìtem hraèky), že nejsou ti nejvyšší, se o tento zpravodaj nevkusnì 
otírají, èi si na tom stavìli volební program. Jak podlé. Tito lidé, kteøí žili s cen-
zurou celá dlouhá léta, nikdy jim nevadila ani proti ní nic nedìlali, se nyní s ní 
ohánìjí. Jak ubohé a mrzké. Pøeji všem, kdož se na vydávání zpravodaje po-
dílejí, a� se tìmito plašany nedají znechutit a pokraèují dál. Už jsme si zvykli, 
že je u nás nedobrým zvykem, místo podìkování, pomluva. Kdyby se v tomto 
poøádalo mistrovství svìta, byli bychom nejlepší.   Za Rybáøské veterány Mòouk 

Chtìl bych vám za spolek rybáøských veteránù sdìlit, 
že VÝLOV VÁPEÒSKÉHO 

nedostatku vody. Pøesouvá se tento na jaro roku pøíštího. 
RYBNÍKA, se nemohl uskuteènit z dùvodu 

P.S.
Když jsem psal tento pøíspìvek, nemohl jsem tušit, kterak dopadnou naše 
volby. Ale a� tak, nebo tak, popøál bych novému vedení obce hodnì sil do 
jejich práce. Také však uspokojení. Hlavnì, pro nás obèany, bych si pøál, aby 
se toto naše vedení (doufám a vìøím, že dobrou cestou) snažilo domluvit, 
pochopit jeden druhého, chápat, co je dùležité pro naše obce, osady, samoty. 
I zde žijí naši sousedé. By pøestali vést zákopové války, házet si klacky pod 
nohy, pomlouvali se navzájem a zastrašovali nás, jak vše špatnì dopadne. 
Snažte se, a� v našich obcích pulsuje život, lidé sem rádi jezdí, žijí a vrací se. 
A my, co tu žijeme, a� jsme spokojeni. Poté bude dobøe. Mòouk 
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. Fotografie albrechtických ochotníkù a Sokolù - nejstarší z r.1917

. Historické pohlednice p. Brùhy, p. Svobody, p. Novákové a p. Havlátka 
  (vèetnì Hlavatiš�at, Žižkova brodu, domu Votických, statku pana Øíhy...)
. Nádherné pozvánky albrechtických hasièù na ples z let 1925 - 1939
  zapùjèili Maøíkovi z Albrechtic
. Historické fotografie z osvobození Amerièany i Krasnoarmìjci 
. Fotografie poslední doškových chalup na Hladné a v Údraži
. Údražská kronika (1924 - 1960)
. Pamìtní kniha oudražských hasièù (1899 - 1944)
. Protokoly albrechtických hasièù od r. 1900
. Fotografie z divadelního pøedstavení NAŠI FURIANTI, Údraž 1947
. Z historie myslivosti v Jehnìdnì i s návodem na domácí výrobu 
  brokových nábojù a jezevcem
. Památní kniha Jehnìdna 1902 - 2015 a Album jehnìdských hasièù
. Kniha zápisù JZD 1957 - 58 Albrechtice
. Panel z bohaté historie Chøeš�ovic
. Staré nápisy na náhrobních kaplièkách z r. 1927 dodala Laïka Schánilcù
. Historické fotografie z Újezda vèetnì té s Bìtuškou Procházkovou
  a Káèou Venušù (jak je na fotografii oznaèili návštìvníci)
. Fotografie ze školních lavic a školky
. List výuèný a tovaryšský a školní sešit kováøe a podkováøe (1933) 
. 100letý ilustrovaný zpravodaj, který zachránil po prababièce p. Kaèírek 
  - zpravodaj mìl posloužit na podpal)
. Èasopisy Hvìzda èeskoslovenských paní a dívek
. Kvìty z roku 1908 a další historické èasopisy a noviny
. Pøírodní léèba a domácí lékaø z 1. republiky s ilustracemi
. Kroj Anny Husové st. z Hladné a kroj tatínka pana Klementa
. Hladná ve fotografiích a vzpomínkách Anny Husové a Petra Vorlíèka, 
  novì také rodiny Holšanù, plavecké patenty Františka Kurfürsta (z r.1904)
  a Václava Mlezivy (z r. 1935) a z Nìmecké Øíše
. Hmodíø z 1. sv. války zapùjèil p. Honza Dvoøák z Hladné
. Kuchaøka z r. 1921 a Kuchaøské recepty po babièce ze mlýna v Údraži
  zapùjèila Jindra Pizingrù
. Vyšívání Marie Kloudové z Rejzíkova (nar.1907) pøinesla Vìra Klimešová
  a vyšívané “kuchaøky” Anastázie Schánilcové z Albrechtic (nar.1905) 
  zapùjèila Mája Kostohryzová
. Mùžeme obdivovat i šicí stroj z Chøeš�ovic, kolovrátek, máselnici, 
  koòský chomout i pluh, sklo, porcelán, kuchyòské náèiní...
. Masážní pøístroj známý z Postøižin èi funkèní vysavaè z 1. republiky
. Zpìvník Karla Kryla ... a další
Pøíbìhy let minulých minulých:
. Prof. MVDr. František Král, fotografie z rodinného alba
. Anna Regina Husová (také její knížka Pohádky z naší chaloupky)
. Karel Pletka, kanadský legionáø
. Václav Stejskal, pìšák 91. regimentu, 1. sv. válka
  vèetnì publikace Koøeny 1914-2014 (o nalezení dìdova hrobu)
. Jan Vachta, pìšák 91. regimentu, legionáø a kováø z Údraže
. Poruèík Josef Adámek, tankista od Dunkerque (jeho uniforma 
  a vyznamenání)
. Zelenkovi z Údraže, Údražských Chalup a Rejzíkova
. Rodina Votických 
. Dopis od tety z Ameriky rodiny Švehlù z r. 1953
. Albrechtiètí muzikanti - Jan Bartuška, Jaroslav Sládek, Josef Kozelka 
  a jejich pøedchùdci a další...

V ý s t a v a 1 0 0 . v ý r o è í z a l o ž e n í È e s k o s l o v e n s k é r e p u b l i k y                              

Urèitì každý obèan naší republiky ví, že letos slavíme 100 let 
vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky a také další 
„osmièková“ výroèí. Mìsta, vesnice, instituce a média pøipo-
mínají tyto události rùzným zpùsobem. V Albrechticích, jsou 
tyto události pøipomínány velmi sympatickou formou a to 
výstavou, která by se dala nazvat „Obèané sobì“.
Obyvatelé byli obecním úøadem vyzváni, aby zapùjèili pøed-
mìty, fotografie a dokumenty, které pøipomínají tyto události, 
ale i bìžný život v minulosti, u nás a v blízkém okolí. Z tìchto 
opravdových artefaktù tvùrci vytvoøili velice hezkou expozici, 
která je umístìná v zasedací místnosti v budovì obecního 
úøadu.
Už samotné zahájení výstavy bylo pøíjemnou akcí a k její 
dokonalosti chybìlo jenom, aby hrálo Èeské filharmonické 
kvarteto nebo jemu podobnì významné tìleso. Pro výstavu 
mnozí lidé oprášili z pùd a hloubky skøíní doslova skvosty: 
krásné, ruènì vyrábìné pøedmìty denní potøeby, obleèení, 
noviny a èasopisy, uèebnice, fotografie, písemné doklady, 
kroniky vesnic a spolkù. Jak pøíjemné je listovat kronikami 
a najít pøíbìhy známé i neznámé, zmínky o narození, svat-
bách svých rodièù, pøíbuzných, sousedù…
Pøi úvodním projevu na vernisáži zaznìla prosba, aby obèa-
né ještì nosili pøedmìty, které mohou výstavu doplnit. A tak
zaèala další etapa výstavy - lidé pøinášejí další exponáty, 
doplòují jména lidí na fotografiích, vypráví pøíbìhy veselé, 
ale i smutné až tragické, které by byly jinak zapomenuty. 
Paní Petružálková – která je duší této akce – vše peèlivì 
eviduje, zapisuje a výstavu doplòuje. A tak ve skromných 
podmínkách bez obrovských poøizovacích nákladù existuje 
vpravdì „živá výstava“, dokladující doby dávné i nedávné.
Návštìvníci si též mohou odnést (zdarma) krásnou brožurku 
o historii Újezda, kterou zpracoval Ing. Josef Procházka. Je 
tøeba ocenit ty, kteøí po léta uchovávají památky a dokumenty 
na dobu minulou a dnes jsou naší pamìtí.
Mnoho lidí, kteøí výstavu navštívili, øíkají zhruba to samé: 
„Byl jsem na výstavì 2 hodiny a ještì tam zajdu, abych si 
to doprohlédl, doèetl...“ Jsem stejného názoru, a proto se 
pøimlouvám: Není škoda, takto unikátní sbírku všech tìch 
starých pokladù ukonèit 28.10.? Nebylo by dobré, prodloužit 
konec výstavy? Vždy� zasedání se dají konat i v jiných 
prostorách.
A na závìr: Nezapomínejme! i o nás si jednou budou èíst 
naši potomci v kronikách, tak a� na nás mohou být hrdí!  J.P.

Výstava o historii obce
prodloužena

do konce listopadu

každý všední den   16 - 18 hodin

~ ~Ze vzpomínek pana Antonína Fähnricha z Údraže 
V øeznictví a uzenáøství pana JOZY pod jeho karikaturou bývaly nápisy:

“Kdo chce dobré maso míti,
musí také kosti vzíti.”

“Dáti na dluh? Kam by to vedlo?
Tìžko se platí, co už se snìdlo.”
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Ke kuriozitám výstavy patøí rozhodnutí Okresního 
národního výboru v Týnì nad Vltavou (z roku 1951) 
potrestat pana Václava Holšana z Hladné èp. 15 
pokutou 200 Kè (což bylo tehdy jistì hodnì penìz)
a v pøípadì nedobytnosti pokuty odnìtím svobody 
v trvání 1 dne za to, že se nezúèastnil, jak mu bylo 
MNV v Albrechticích uloženo, hledací služby proti 
mandelince bramborové.
Zprávu o trestním øízení obdrželi:
Václav Holšan
MNV Albrechtice

ONV - finanèní referát, Týn n. Vlt.
ONV - trestní rejstøík, Týn n. Vlt.

Poèet návštìvníkù výstavy 743 ... zatím
... príští bude za 100 letpøijïte si výstavu užít, nebo� ta 

aneb jak hlásá jedna z vyšívaných "kucharek" 
Stázièky Schánilcové:

"Co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem.”

další z jejich doporuèuje:vyšívaných "kuchaøek" 

“Komu se u nás nelíbí, a� si to doma lépe zaøídí.”



malá fotoreportáž

A už jsme tu zase… Prázdniny utekly jako voda ve Vltavì a je tu školní 
rok 2018/2019. Nejvìtší slavnost se vždy dìje v 1. tøídì. Není divu, vždy� 
vstupem do školy, a� chceme nebo ne, pøeci jen nìco pøekrásného konèí 
a nìco pøekrásného zaèíná. Po pøivítání ve škole všechny prvòáèky 
i s rodièi pøijal na obecním úøadì pan starosta Ing. Miroslav Ušatý. Pøi 
slavnostním ceremoniálu v obøadní místnosti pak popøál dìtem i rodièùm 
hodnì úspìchù a pøedal jim malé dárky.
Po prázdninové akci typu“kulový blesk“ se nám podaøilo otevøít 2. tøídu 
mateøské školy pro 14 starších dìtí. Pøedcházelo tomu i pøestìhování 
poèítaèové uèebny a zøízení samostatné žákovské knihovny.  Mateøskou 
školu nyní navštìvuje 35 dìtí ve dvou tøídách, Berušky a Sovièky, pod 
vedením 3 pedagogù. Pedagogický sbor se rozrostl o paní uèitelku v ma-
teøské škole Mgr. Martinu Bicanovou a paní uèitelku v základní škole Mgr. 
Kateøinu Lososovou.
Do základní školy letos nastoupilo 38 žákù.  V I. tøídì (1. a 2.roèník) je 11 
žákù a tøídní uèitelkou je Mgr. Marcela Patková, ve II. tøídì (3. a 4.roèník) 
je 13 žákù a tøídní uèitelkou je Mgr. Vìra Tichá, ve III. tøídì (5. roèník) je 
14 žákù a tøídní uèitelkou je Mgr. Ivana Kohoutová. Za pomoci zøizovatele 
a z dotaèních titulù Jihoèeského kraje jsme poøídili novou interaktivní tabuli 
do II. tøídy. Vìøím, že pøispìje ke zpestøení výuky. Za dìti i uèitele moc 
dìkuji!
V záøí také pokraèoval projekt pod vedením organizace Portus Prachatice 
o kyberšikanì. Tentokrát jsme mysleli na pedagogy i rodièe, aby mohli lépe 
porozumìt výhodám i problémùm, které s sebou IT technologie nesou. Na 
poèátku øíjna projekt s podporou dotací z Jihoèeského kraje pokraèoval 
ještì pro žáky. Téma „Šikana nebo škádlení“ bylo zamìøeno na mezilidské 
vztahy a problémy, které v nich nìkdy vznikají. (Vìra Tichá)

Koulelo se, koulelo, èervené jablíèko….
Poslední záøijové pondìlí dostala již tradiènì naše škola pozvání

od „Zahrádkáøù“ z Albrechtic nad Vltavou na místní „Výstavu ovoce 
a zeleniny“. Nejdøíve jsme shlédli galerii fotografií ze soutìže

„O nejhezèí zahrádku“. A potom nastala nejhezèí èást výstavy: 
ochutnávka produktù místních zahrádkáøù. Mlsali jsme marmeládky, 
džemy, èatný, paprièky…Pøežili jsme i ochutnávku feferonek. Letošní 

úroda ovoce byla hojná i na naší školní zahradì.  Sklidili jsme jablíèka, 
máme z nich chutné svaèinky. Ve školní družinì jsme z nich 

vyrábìli výborné sladké toustíky a jiné speciality. 
Máme i nìkolik bedýnek jablek uskladnìných na zimní dny. 
Snad nìco vydrží a budou nás zásobovat vitamíny i v zimì. 

(Božena Milotová)

Od øíjna ve škole fungují kroužky informatiky, nìmeckého jazyka, 
rybáøský kroužek a kroužek aerobiku. Podaøilo zajistit kroužek 
„Vìda nás baví“. V jednání je kroužek Taekwonda. 
Cirkusové vystoupení v tìlocviènì s názvem „ Klaun a jeho kamarádi“ 
rozparádilo a vesele naladilo všechny dìti, žáky i paní uèitelky. 
Žákovská rada zaèala pracovat od záøí v novì zvoleném složení. 
Zatím pøipravují a pomáhají se zøízením školní knihobudky. Také si 
chtìjí zvolit školního maskota, nejspíš v podobì nìjakého plyšáka. 
Týden od 22. 10. vìnuje celá škola pøipomínce 100. výroèí založení 
Èeskoslovenské republiky. Výuka bude zamìøena v jednotlivých pøed-
mìtech k tomuto výroèí. Navštívíme také výstavu ke100 letùm republiky 
na úøadì obce

Na závìr vyslovuji velké „ DÌKUJI“ za nezištnou pomoc škole všem, 
kteøí jakkoli podali pomocnou ruku škole, dìtem.

PØEJI VŠEM KLIDNÝ A ÚSPÌŠNÝ ŠKOLNÍ ROK!  Vìra Tichá
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text: T. Zachová, foto: P. Fox Hanzlík

O víkendu 14. - 16. záøí hostilo rekreaèní 
støedisko Nová louka výbìr tøí elitních spor-
tovních družstev, která zde zúroèila celo-
roèní pot a døinu v pøátelských utkáních na 
zimních olympijských hrách. Slavnostní 
zahájení probìhlo v páteèní podveèer za-
pálením olympijského ohnì, vytažením 
vlajky s pìti kruhy a navázáním pøátelských 
vztahù jednotlivých sportovcù s budoucími 
soupeøi u táboráku a zpìvu celosvìtovì 
známých písní. Bìhem sobotního dopole-
dne si družstva vyrobila vlajky zemí, které 
pøijela reprezentovat, pøedstavila svou kul-
turu, známé osobnosti a na globusu ozna-
èila místo, kde se jejich stát nachází. 
Kapitáni rozdali rady a doladili taktiku boje, 
který vypukl po lehké polední pauze. Na 
závodníky èekalo krmení polárního med-
vìda, biatlon bìžkování, závod psích spøe-
žení, krasobruslení, slalom na bobech 
a hokej. Vše pod bedlivým dohledem ne-
úplatných rozhodèích. Prùbìžné výsledky 
jednotlivá družstva sledovala s velkým 
napìtím a využila i možnosti vsadit „žolíka" 
na tu disciplínu, ve které se cítila nejjistìjší 
a nejménì ohrožená. 

S pøicházejícím veèerem už se mohlo zdát, 
že letošní hry koneènì znají své vítìze. 
S celkovým poøadím však ještì mohla ne-
èekanì zamíchat poslední, zámìrnì utaje-
ná, noèní soutìž a poraženým tak svitla 
nová nadìje. Krátce po setmìní se tak jed-
notlivá družstva vydala do èernoèerného 
lesa, neb v nìm bìhem dne zabloudili zná-
mí èeští sportovci, kteøí mìli svou úèastí 
olympijské hry ozdobit a podpoøit. Bìhem 
nelehké pátrací akce bylo nutné najít nejen 
samotné osobnosti, urèit jejich identitu, ale 
objevit i jejich osobní vìci, které pøi celo-
denním bloudìní poztráceli. Bojový duch 
ustoupil do ústraní a z našich sportovcù se 
stali neohrožení detektivové - záchranáøi. 
Na seètení bodù a koneèné umístìní si však 
museli poèkat až do druhého dne. Napìtí 
tak uvolnili vtipem, zpìvem, relaxací u plá-
polajícího ohnì a zaslouženým spánkem.
Nedìlní ráno nás pøivítalo sluneèným poèa-
sím a dodalo tak zlatavou barvu celkovému 
zakonèení vyèerpávajících bojù. Do dìjin 
zimních olympijských her se na tøetím místì 
zapsalo družstvo malého støedomoøského 
státeèku „Spongebobing".

Následováno bylo støíbrným „Vltavským 
Altlethskem" s opravdu rozmanitou faunou 
a florou. A pøíèku nejvyšší pøekvapivì 
obsadil nenápadný a tajúplný „Bermùdský 
trojúhelník". Všem zúèastnìným byly slav-
nostnì pøedány diplomy, medaile, trocha 
cukrovinek na doplnìní energie a slušivé 
rukavice, které je jistì zahøejí pøi trénincích 
èi dalších sportovních kláních. Zvláštní cenu 
vytrvalosti a kreativity by ovšem zasloužil 
vedoucí Míra Kaiferù, jehož sportovní duch 
byl jednoznaènì nejèistší a nejsilnìjší.
Závìrem chci podìkovat všem dìtem a ve-
doucím za úèast a jedineèné rekordní vý-
kony, Máje a Mírovi Kaferù zvláštì, neb 
pøíprava letošního tábora zatížila nejvíce 
jejich bedra. Velký dík patøí také èlenkám 
albrechtického Brebty za pomoc pøi noèní 
soutìži a JE Temelín a obci Albrechtice za 
finanèní podporu. Nejvìtší podìkování však 
znovu patøí paní ing. Andìle Øeøichové za 
poskytnutí ubytování, výborné stravy a fi-
nanèní dar ve výši 16.200,- Kè, který bude
využit pøi platbì dopravy na zimní lyžaøsko-

                                                                                               
bobaøský zájezd. 
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Sbor dobrovolných hasièu v Albrechticích nad Vltavou Vás zve

na slavnostní rozsvícení 

spojené se zdobením stromeèku, 
rozdáváním dárkù a pøekvapením nejen pro dìti

Pøijïte naèerpat vánoèní atmosféru, zazpívat koledy, 
ochutnat svaøák a klobásky

albrechtické hasièské zbrojnice

nebo si jen tak užít 
a zpøíjemnit pøedvánoèní èas

1. Adventní nedìli 2. prosince od 15 hodin

Srdeènì Vás zvou 
a tìší se na Vás 
albrechtiètí hasièi

Tak jako každý zaèátek školního roku byl i tento ve znamení kurzu 
studentù a studentek veøejnoprávní školy Trivis z Vodòan v re-
kreaèním støedisku na Nové Louce. A stejnì tak je tomu již témìø 
deset let probíhající spolupráce, kdy jsou studenti seznámeni s ha-
sièskou zásahovou technikou a prací spojenou s výjezdy albrech-
tické hasièské jednotky. Ke zhlédnutí mìli pøipraveno i nìkolik 
ukázek hašení a mìli možnost si vyzkoušet nìkteré z hasièských 
èinností v plné výzbroji a výstroji, tak jako když jsou u skuteèného 
zásahu. Nemohla chybìt ani beseda o požární ochranì, do které 
se studenti aktivnì zapojili se svými dotazy. Zùèastnilo se jí témìø 
šedesát studentù se svými profesory. Byly zde zodpovìzeny i zví-
davé dotazy studentù, mezi kterými bylo již nìkolik hasièù a hasi-
èek zabývajících se požárním sportem ve svých obcích, který si 
formou odpolední soutìže vyzkoušeli i u nás.
Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou. Foto: Trivis

Pøibyslavské letištì na Vysoèinì hostilo o tøetím srpnovém víkendu 
5. jubilejní setkání požárních automobilù a hasièù v ÈR, kterého se 
zúèastnili i naši zástupci spolu s dalšími sbory z jihoèeského kraje. 
Na setkání se sjelo pøes 400 hasièských vozidel a Pyrocar vidìlo 
rekordních 40 000 lidí bìhem jednoho víkendu. Prezentovali se 
zde výrobci a prodejci hasièské výzbroje, výstroje a takéèeské 
i zahranièní automobilky, které spolupracují s hasièi. Letošní roèník 
se nesl v duchu oslav 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky. 
Hlavním dnem setkání byla sobota, kdy byl Pyrocar zahájen hou-
káním všech vozidel na povel starosty Sdružení hasièù Èech, 
Moravy a Slezska ing. Karla Richtera, který pøevzal od èlenù pro-
pagaèní jízdy slavnostní prapor, který byl pøedán do Centra ha-
sièského hnutí v Pøibyslavi. Za albrechtický sbor jsme pøevzali 
pamìtní plaketu, která už zdobí naši zbrojnici. Pro návštìvníky byl 
po oba dny pøipraven i bohatý kulturní a doprovodný program pro 
celou rodinu. Sobotní odpoledne bylo ve znamení dynamických 
ukázek všech složek integrovaného záchranného systému. Jako 
je hašení ze vzduchu nebo vyproš�ování z havarovaného automo-
bilu. O ukázky speciální zásahové techniky se postaral záchranný 
útvar z Hluèína. 

Pro dìti byla pøipravena velká dìtská zóna, kde mìly možnost se doslova 
vyøádit a na centrálním pódiu byl pokøtìn kalendáø soutìže Miss hasièka 
Èeské a Slovenské republiky. O návštìvníky se po celý víkend vzornì sta-
ralo 11 hasièských sborù z okolí Pøibyslavi se svými polními kuchynìmi 
a stánky. Žel, bìhem tohoto víkendu se v odpoledních hodinách právì na 
Pyrocaru v úmorném vedru zastavilo srdce starosty Sdružení hasièù Èech, 
Moravy a Slezska ing. Karla Richtera, i pøes okamžitou pomoc záchranáøù 
se nepodaøilo obnovit jeho životní funkce a bratr starosta zemøel mezi svými 
- hasièi. Text: Petr Sidum 

velitel SDH Albrechtice n/Vlt.
foto: Pyrocar
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Zájezd do vinného sklípku s hasici 
Hasièi z Chøeš�ovic poøádali zájezd na jih Moravy 
do vinného sklípku u Osièkù ve Velkých Bílovicích. Pøi 
sklence dobrého vína relaxovali po nároèné sezonì nejen 
chøeš�oviètí hasièi, ale i ostatní úèastníci zájezdu. 

6. øíjna 

Samozøejmì k dobrému vínu nechybìlo ani dobré jídlo 
a navrch ještì atmosféru zpøíjemòovala typická moravská 
cimbálovka. Bìhem cesty se ještì všichni zajeli podívat do 
brnìnského muzea traktorù Zetor, kde si mohli prohlédnout 
celou historii výroby. Zájezd byl i s noclehem a v nedìlním 
odpoledni se 35 odpoèatých úèastníkù navrátilo š�astnì 
domù.                              :Text  R.L.  Foto: V. Kothánek

Pro dìti
soutìže a rùzné hry

od 16:00 hod.
v KD (bývalá škola)

K poslechu a tanci hraje Talafous
Obèerstvení zajištìno

od 20:00 hod.

pokraèuje 
zábava pro 

dospìlé

M ilku lášs kou nadí lku

v sobotu 10.11. od 14:00
SDH Chøeš�ovice všechny malé i velké,
pojïte pouštìt draky na louce za Cheníèkù.

zve 

SDH Chøeš�ovice poøádá v sobotu 8.12. 

O poslední prázdninové sobotì 1.9. se nejen dìti louèily s 
opìt poøádali místní hasièi. Pùvodnì byla celá akce naplánovaná pod širým 
nebem u hasièské zbrojnice, ale kvùli dešti byla pøesunuta do místního kul-
turního sálu. Dìti se i tak bájeènì bavily soutìžemi a rodièe si v klidu mezi 
sebou pohovoøili. Po soutìžích byly dìti odmìnìny drobnou sladkostí a ještì 
si v tombole vylosovaly malý dáreèek. Touto dobou jsou již dìti zcela zapøa-
ženi do školních povinností a dvoumìsíèní volno je zdá se v nedohlednu. 
Tak všem školákùm popøejeme, a� si ten nový školní rok co nejlépe užijí 
a hlavnì a� jim rychle uteèe. 

prázdninami. Akci 

Text a foto: R.L.

Bylo krásné páteèní odpoledne 20. záøí. K bývalé škole 
v Chøeš�ovicích se scházejí nebo jsou dovezeni starší spolu-
obèané ze všech místních èástí Albrechtic. Vedení obce je 
totiž pozvalo na setkání seniorù do prostor novì pøebudo-
vaných bývalých tøíd. Schází se asi 60 lidí. Po zahájení 
a krátkém pøivítání panem starostou vystoupili žáci ZŠ. 
S paní vychovatelkou Boženkou Milotovou nacvièili pásmo 
scének, písní a recitací. Úsmìv na tváøi vyvolali u všech, 
nejvíc zjihli pøíbuzní dìtí. Potom jsme byli svìøeni do péèe 
místních hasièù. Byla to péèe laskavá a pohotová, nikomu 
nevyschlo v hrdle. Na posilnìní byl roznesen guláš s chle-
bem, talíøe se vracely vymetené. Ke kávì byly pøipraveny 
výteèné zákusky. Mezitím svou práci odvádìla i kapela 
p. Havlíka. Ta hrála k poslechu i tanci, obèas jsme si všichni 
spoleènì zanotovali. Odpoledne ubíhalo rychle v rytmu polky, 
sousedé a známí se vypovídali z novinek v rodinì, probrali 
rby, zdraví, poèasí a politiku. V pozdním odpoledni zaèíná 
sešlost øídnout, lidé se vracejí domù. Hasièské minibusy se 
plní spokojenými lidmi. Z jejich ohlasù je zøejmé, že se 
setkání podaøilo a že se tìší na další. Jejich podìkování 
patøí vedení obce, všem organizátorùm, obsluze, místním 
hasièùm, vystupujícím dìtem a všem ostatním, kteøí se na 
zdaøilé akci podíleli.                                           ing. Petr Dostál

Setkání seniorù
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Vážení spoluobèané,
Vzhledem k tomu, že se obcí šíøí nelichotivé zvìsti o našem krátkém provozo-
vání bufetu „Miláèek“, tak jsme nuceni na toto zareagovat. S odstupem èasu, 
kdy z nás vyprchal vztek a zklamání z celé této kauzy, se vám je v tomto èlánku 
pokusíme osvìtlit.
Na samém zaèátku byla podmínka výbìrového øízení, že do deseti dnù po 
pisu smlouvy musí provozovatel zahájit provoz. Ok, podmínky jasné, ale vize 
pana starosty byla jiná. Uskuteènit slavnostního otevøení již 29.12.2017 a ještì 
malé obèerstvení na 31.12 - Silvestrovský bìh! Nesmysl, se kterým jsme od sa-
mého zaèátku nesouhlasili! Tato celá komunikace se odehrávala od 20.12, tudíž 
tìsnì pøed Vánoèními svátky. Ano, akce v tak krátkém èase se nechá udìlat 
u provozovny, která funguje, ale ne u prostor, které jsou témìø tøi roky uzavøené 
a nikdo neví, v jakém stavu zaøízení provozovny je. Byli jsme ujiš�o-váni, že vše 
funguje, jen je potøeba dovést plyn do nádrže, aby mohlo bìžet topení. Po nìko-
lika vyjednáváních s panem starostou jsme se domluvili, že tedy akci na jeho 
naléhání udìláme, ale ne jako oficiální otevøení, nýbrž jako „starostovu akci“. 
Ujiš�ování a pøíslib, že se vším obec pomùže, zùstalo jen u slov. Pardon, pan 
starosta zajistil èlovìka, který pøišel zprovoznit topení (nefunkèní „vafky“ ve vý-
èepu) a èlovìka, který zapojí elektøinu (výrok elektrikáøe „bojlery nezapínejte, jsou 
životu nebezpeèné“). To bylo ze strany vedení obce vše, co se týká pøedání 
funkènosti provozovny. To, že nebylo funkèní výèepní zaøízení jsme už ani s ni-
kým neøešili a postarali se o zprovoznìní sami. Zbytek nefunkèních vìcí jsme 
pøed akcí neøešili, protože to nebylo pro samotnou akci až tak dùležité, ale vede-
ní obce jsme o tom informovali. Slovo dalo slovo, a my chtìli, aby nám byly pøe-
dány klíèe od provozovny co nejdøíve, abychom mohli prostory uvést do nìjakého 

pod-

pøijatelného stavu pøed akcí.
Témìø po každodenních telefonátech i bìhem svátkù a apelu na pana starostu, 
kdy nám pøedá klíè, jsme se doèkali až 27.12! Už toto jednání nás uvedlo do po-
zoru, že vše nebude, tak jak se øíká. Nicménì dva dny na pøípravu akce byly ši-
benièní, ale díky našemu slibu panu starostovi, že akci udìláme, a velkému úsilí 
moji rodiny jsme prostory pøipravili do pøijatelného stavu, aby se akce uskuteènila. 
Podpis smlouvy probìhl 27.12.2017 veèer, kdy po celodenní úklidu provozovny 
v totální zimì jsme se sešli s panem starostou v jeho kanceláøi a projednávali 
podpis smlouvy. Od samého zaèátku, co jsme se dozvìdìli, že jsme vyhráli vý-
bìrové øízení, jsme upozoròovali pana starostu na dvì vìci: 
1) vyøešit vytápìní celé provozovny, protože stávající zdroj je zcela neekonomic-
ký a pro chod provozovny zcela zásadní, 2) kompletní pøehled nákladovosti na 
provozování celého objektu (plyn, voda, energie apod.). Pøehled nákladù objektu, 
jsme považovali jako samozøejmost a souèástí smlouvy, abychom si mohli udìlat 
podnikatelský plán, který považujeme za zcela zásadní a nutný! Ani jedno jsme 
nedostali!!! Jediné, co bylo pro pana starostu dùležité, bylo uskuteènìní jeho 
akce. Teï si øíkáte, „tak proè jste podepisovali smlouvu“, odpovìï je velice prostá, 
protože jsme vìøili, že co se øekne, tak bude splnìno. Bohužel, opìt vedle. Než 
jsme do toho šli, tak jsem dostal rady, abych si nechal vše, na èem se domluvíme 
dát na papír a nechat podepsat panem starostou. Jsem ze staré školy a ctím 
gentlemanské dohody a vìøím, že to tak bude! Akce probìhla tak, jak probìhla, 
ale sami pøítomní se mohli pøesvìdèit, že objekt není zcela ok i díky výpadku 
elektøiny pøi proslovu pana starosty. Pøíèina? Banalita, spuštìní myèky v kuchyni! 
Tyto výpadky se dìly pøi každém spuštìní tohoto zaøízení. V prùbìhu této akce 
jsme mìli s manželkou možnost pohovoøit s panem starostou a obeznámit ho se 
stavem celé provozovny, který jsme mìli možnost poznat za dva dny dùkladného 
úklidu. Stav opravdu nelichotivý. Odpovìï pana starosty, to vyøešíme po Novém 
roce“. Obèerstvení po Silvestrovském bìhu nebudeme ani komentovat, jenom 
se nám potvrdilo to, co jsme øíkali na zaèátku, že to je celé nepøipravené a uspì-
chané! V prvním lednovém týdnu jsme vybìhali všechna potøebná povolení 
a ohlášení na pøíslušné úøady, a také jednotlivé dodavatele. 

Zaèali jsme dùkladnì uklízet zaøízení kuchynì a jeho pøilehlé prostory, než 
neme øádnì provozovat celou restauraci. Pøi této èinnosti, jsme naráželi na další 
a další závady, které nám bránily v øádném provozování celého objektu. Pøi urgo-
vání pana starosty na odstranìní zjištìných závad jsme byli odkázáni, že si to 
máme nechat opravit a následnì nám to bude proplaceno. Na základì tohoto 
vyjádøení pana starosty jsme pozvali opraváøe na zprovoznìní funkènosti kuchy-
nì, což jsme považovali za nejdùležitìjší. To, že jsme v danou chvíli odmítli 
opravu kávovaru a výrobníku ledu pod barem, bylo zcela logické. Na tìchto zaøí-
zeních guláš opravdu neuvaøíte. Už tento zpùsob nám pøišel hodnì divný, a tak 
jsme se odkazovali na podepsanou smlouvou, ve které se doslova píše, cituji:

zaè-

„Propachtovatel (obec) je povinen pøedat pachtýøi (nájemce) pøedmìt pachtu 
(objekt) ve stavu zpùsobilém k øádnému užívání a udržovat jej ve stavu umožòu-
jícím øádné užívání a požívání a zajistit nájemci nerušené užívání a požívání 
propachtovaných prostor. Propachtovatel je rovnìž povinen bez zbyteèného 
odkladu po nahlášení pachtýøem zajistit odstranìní vady pøedmìtu pronájmu, 
která brání nájemci v užívání èi požívání pøedmìtu pachtu“ konec citátu ze 
smlouvy. A dny bìžely, a stále se nic nedìlo. Dokonce jsme mìli pocit, že se nám 
pan starosta vyhýbá, aby nemusel s námi nic øešit. Po tøech týdnech víkendo-
vého provozování, a po tøech akcích jsme si spoèítali kolik jsme spotøebovali 
plynu na topení. Vážení, za tøi týdny víkendového provozu jsme spotøebovali 
polovinu celkového objemu nádrže tj. 20.833Kè! Kde máte elektøinu, vodu atd. 
A to podotýkám, že pøes týden v sále bìžely jedny „vafky“ ze tøech na pouhé 
temperování a ve výèepu temperovaly dvoje ze tøí (tøetí stále nefunkèní). Toto 
zjištìní nás zcela uvedlo do reality a pøesnì nám potvrdilo to, že topení je likvi-
daèní. Kontaktovali jsme pana starostu, že musíme vážnì probrat celé provozo-
vání a øíci si jak dál, a co je obec pro to ochotna udìlat, protože za tìchto pod-
mínek je to holý nesmysl pokraèovat dál. Reakce pana starosty na pøedložené 
finanèní náklady chodu provozovny, vlastnì pouze topení byla velice pøekvapivá.
“ Ale Václave, teï to nìjak pøeèkáte, a v létì vydìláte na zimu“??? Brali jsme to 
jako vtip, ale bylo to myšleno zcela vážnì. Další argument pana starosty na vý-
dìleènost podniku byl ten, že nám staèí vydìlat 1000Kè dennì!!! Toto již nebu-
deme komentovat! A mùžeme pokraèovat dál ve výètu nesplnìných vìcí. To vše 
rozhodlo, že k 31.1.2018 jsme odnesli na úøad výpovìï - odstoupení od smlouvy 
z dùvodu nesplnìní podmínek k provozování (nemluvì o tom, že do této chvíle 
nám stále nebyly pøedloženy požadované náklady na chod provozovny a provo-
zovna byla po celou dobu bez øádných revizí, které mìly být dle smlouvy zaøízeny 
ze strany obce). Výpovìï jsme ještì slovnì doplnili tím, že když do 15.2.2018 
pøijde s návrhem pro topení, tak jsme ochotni stáhnou výpovìï a pokraèovat dál. 
Bohužel, jediné, co se stalo, tak najednou byl èas na revize, opravy apod., o to-
pení ani zmínka. Jedinou odpovìdí, kterou jsme dostali bylo, že na øešení topení 
obec nemá peníze. A tak dále a tak dále. 
Komu z Vás by se chtìlo podnikat s pøedem jasným výsledkem prodìlku? Za 
sladké sliby faktury nezaplatíte, …a jen pro dokreslení celé této kauzy… MY jsme 
mìli zájem, chu� a elán ve spolupráci s vedením obce na pozvednutí kulturního 
života v obci, a za toto nás nìkterý dobrák nahlásil na živnostenský a finanèní 
úøad!!! Že bychom mu naèepovali špatnou míru? Nebo mu tam snad byla zima, 
to možná spíš, ale to mìl hlásit nìkam jinam! Musíme dotyèného zklamat, ale 
z naší strany bylo podnikání zcela legitimní a se všemi náležitostmi k této èinnosti. 
Tudíž, kontrola jak se øíká, bez ztráty kytièky!!! Co øíci závìrem k této promiòte 
nám tento výraz „taškaøici“? Je mám z toho upøímnì smutno, ale celou dobu jsme 
žili v domnìní, že jde vedení obce o to, aby opìt zaèala fungovat hospoda s pra-
videlnou otevírací dobou, lidé se mìli kde scházet, tøeba si jen pøeèíst noviny 
v pøíjemném prostøedí.
„ Každé dobro musí býti po zásluze potrestáno“
Milena a Václav Sudovi.

Majitelé pozemkù, 
kteøí je mají pronajaté 

v ZOD Kluky, 
mohou slevové poukázky 

využít k nákupu 
masa a uzenin 

v pojízdné farmáøské 
prodejnì v Klukách 

v úterý 13.11. 2018 
od 13 do 16 hodin 

u hasièské zbrojnice

EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

„Hledáte stabilní a dobøe placenou práci? 
Tak pojïte pracovat k nám. Nabízíme nejvyšší platy v okolí a nejvíce 

zamìstnaneckých benefitù v Písku.“ 

Adresa: Èížovská 456, 397 01 Písek, tel.: 606 609 192

Ráda bych touto cestou srdeènì podìkovala Vìøe a Václavovi Klimešovým z Údraže, 
za ochotu a velkou pomoc Vlaïka Koutníková, Údraž 53pøi mém úrazu.                     
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1. Pachtovní smlouva – pacht nebytových protor s vybavením 
k podnikání byla mezi obcí jako propachtovatelem na stranì jedné 
a pachtýøi Václavem Sudou a Milenou Sudovou na stranì druhé 
podepsána na základì schválení radou obce a na základì výbì-
rového øízení dne 27.12.2017.
2. V zámìru o pronájmu nebytových prostor bylo uvedeno jedno 
z kritérií: termín pro otevøení provozu – do 10-ti dnù od uzavøení 
smlouvy.
3. Výpis z pachtovní smlouvy.
Èlánek IV, odstavec 3.
V pachtovném nejsou zahrnuty úplaty za dodávky energie a služeb 
pro pøedmìt pachtu, kdy propachtované prostory mají samostatná 
odbìrná místa (elektrická energie, vodné, stoèné). 
Propachtovatel je povinen si sám dodávku tìchto služeb, 
jakož i jiných služeb (napø. internetový signál, odvoz odpadù, 
palivo, otop k vytápìní nebytových prostor a revize pøíslušných 
zaøízení potøebných dle obecnì závazných pøedpisù k øádnému 
provozování pøedmìtu pachtu podle této smlouvy jako restaurace 
– viz vymezení ve èl. V. odst. 3 písm. b) této smlouvy, atd.) 
zajistit svým jménem a na svùj úèet, 

Propachtovatel mu ke sjednání tìchto služeb s jejich dodavateli 
jako vlastník nemovité vìci – pøedmìtu pachtu poskytne potøebnou 
souèinnost.
4. Obec nabídla pachtýøùm a provedla zprovoznìní topného systé-
mu, pomohla v souèinnosti s pùvodní majitelkou ing. Øeøichovou 
zajištìní plynu na otop a vaøení, ing. Øeøichová mìla na sebe více 
jak celý mìsíc napsán odbìr elektrické energie (kdy pøepis odbìra-
tele je otázkou když ne hodin, tak dní), byla zajištìna servisní firma 
na zprovoznìní zaøízení v kuchyni (pachtýøi odmítli vìtšinu zaøízení 
zprovoznit s tím, že je nebudou používat – viz korespondence mezi 
obcí a servisní firmou).
5. Pachtýøùm bylo nabídnuto v prvních dnech uspoøádání dvou 
a to 29.12. zahajovacím veèerem s hudbou a celodenní provoz na 

akcí 

Silvestra. Pøi obou akcích byl Miláèek naplnìn k prasknutí. 
Co lepšího by si slušný podnikatel mohl pøát?      
Z výše uvedených skuteèností vyplývá, že ze strany obce ne
žádná pochybení. A co se týká podkladù pro podnikání? Pøece každý 
solidní podnikatel si svùj podnikatelský zámìr vytváøí pøed podniká-
ním sám a data si také zajiš�uje sám. A to ještì pøed podáním žádosti 
o pronájem.

vznikla 

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Celá smlouva je k nahlédnutí v kanceláøi OÚ.

Rozhodla jsem se reagovat na dopis pana Sudy, který prostøed-
nictvím pana Hájka rozeslal pøed volbami do obecního zastupi-
telstva urèitému seznamu uživatelù internetu.

Protože 18 rokù podnikám v gastronomii, tak se domnívám, že 
o podnikání jako takovém a o gastronomii nìco vím a nenechala 
mne klidnou jeho tvrzení, která v èlánku uvádí.

Kdo podnikal nebo podniká, tak ví, že každý podnikatel má mít 
zpracovaný podnikatelský zámìr a hlavnì musí mít spoèteny ná-
klady a výnosy. Jestliže na rozjezd podnikání nemá peníze, tak si
je musí pùjèit. Pan Suda si zøejmì pøedstavoval, že veškerou režii 
za nìho bude platit obec a on bude v bufetu Miláèek o víkendech  
prodávat pivo a alkohol. Tudíž zámìr obce, aby se pøedevším 
v bufetu vaøilo, nemìl v úmyslu asi vùbec plnit. Když jsem byla 
v lednu v bufetu, tak jsem byla hodnì pøekvapena. Nebylo mi 
jasné, co vlastnì tam chce pan Suda prodávat, když tam nebylo 
žádné zboží, kromì piva a alkoholu, byly porušovány základní
hygienické normy atd.

Bylo zcela evidentní, že pan Suda o podnikání a gastronomii neví 
vùbec nic.

Pokud se týká vnitøního vybavení kuchynì, splòuje všechny sou-
èasné požadavky na gastronomický provoz a je vybavena výkon-
ným zaøízením. Firma, která kuchyni zaøídila, také poskytuje
servis. Pøestože jsem panu Sudovi pøedala kontakty na všechny 
servisní firmy, nemìl zájem tyto firmy kontaktovat, zajímal se jen

o plynový sporák. Pokud vím, tak na nìm uvaøil jednou guláš 
se nabízí otázka, co tam vlastnì vaøil, když spotøeboval tolik plynu? 
Když jsem bufet provozovala, tak jsme spotøebovali v prùmìru 
2 nádrže plynu za rok.  

a tak 

Dále si stìžuje na výèepní zaøízení: výèepní zaøízení je majetkem 
pivovaru a pøíslušný pivovar jej zdarma servisuje. Asi nevìdìl, že 
se musí do pivovaru zavolat.

Ještì bych vás ráda seznámila s mojí zkušeností, jak si pan Suda 
pøedstavoval podnikání. Protože nemìl uzavøenou smlouvu s Pri-
magazem ani s jinou dodavatelskou firmou, tak mne pan starosta 
požádal, jestli bych plyn koupila já, protože mám platnou smlouvu. 
Plyn jsem koncem roku 2017 koupila, cena byla 41.000 Kè. Zapla-
tila jsem ho ze soukromého úètu, protože to samozøejmì nemùžu 
dát do nákladù. Dala jsem panu Sudovi fakturu, on mi ji podepsal, 
ale plyn mi ve lhùtì splatnosti nezaplatil. Asi za 2 mìsíce mi pøišla  
polovina èástky. V únoru mne kontaktoval e-on, že s nimi p. Suda 
neuzavøel smlouvu, pøestože byl k 31.12.2017 proveden za úèasti 
úøednic z OÚ øádný odeèet stavu elektromìru a poslána zmìna 
uživatele na e-on (kterou pan Suda podepsal) tak že bych elektøinu 
mìla zaplatit já, jako poslední uživatel, tak jsem požádala e-on, aby 
elektromìr odpojil. Potom už to øešil OÚ.

Kdybychom všichni, kteøí podnikáme, si jenom na vše, s èím se 
setkáváme, stìžovali a neøešili záležitosti sami, tak bychom už 
dávno skonèili.                                            S pozdravem Ing. Andìla Øeøichová                                  

Dobrý den, 

zasílám dvì fotografie z letošních voleb. 
1. Pohled na volební komisi 

    v Albrechticích nad Vltavou. 

2. Volièi, kteøí volí své zástupce do Zastupi-
telstva Obce v Albrechticích nad Vltavou.

Opravdu rekordní poèet stran - celkem 8
- hovoøí celkem jasnì. Situace a dìní v obci 
není nikomu z místních obyvatel lhostejná. 
I vysoký poèet volièù pøedèil léta minulá. 

Srdeènì zdraví Dana Ryšlavá
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31.12. Náš Újezd z.s. 

Náš Újezd z.s. 

Rybáøští veteráni

SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice
SDH Údraž

Rybáøští veteráni
MS Údraž
MS Albrechtice
MS Jehnìdno
ZO ÈZS Albrechtice

SDH Albrechtice
Obec Albrechtice

DS Brebta
SDH Chøeš�ovice
Obec Albrechtice

Pavel Kolda

28.10.
 až 30.11.

Obec AlbrechticeVýstava ke 100. výroèí 
ÈSR aneb dìjiny naší obce

Drakiáda s hasièi
Drakiáda
Výlov rybníka údražského
od 18:00 posezení s hudbou
v hospodì v Údraži

Výlov rybníka Vápeòského
Poslední leè
Poslední leè
Poslední leè
Vánoèní dílna

Advent s hasièi
Rozsvícení vánoè. stromu

Zahájení Adventu
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Adventní koncert v kostele
sv. Jana - Chøeš�ovice

Silvestrovský bìh na Kamýk
Rybáøský candrbál

Silvestr

DATUM AKCE POØADATEL

Myslivecký spolek Údraž 
zve všechny obèany na

 Poslední leè
v sobotu 1 .12.2018 

v hospodì v Údraži
K poslechu a tanci hraje V+ J DUO BAND

Pro všechny bude p ø ip ravena 
bohatá zvìø inová tombola a obèerstvení .   

 „ Lovu zdar “

24.11.2018
od 14:00

Mikulášská nadílkaMikulášská nadílka
na albrechtické návsi

malé i velké 
zve Albrechtický Brebta

Ve dnech 22. a 23. záøí uspoøádal spolek zahrádkáøù Albrechtice 
n/Vlt. v budovì OÚ podzimní výstavu kvìtin, ovoce, zeleniny, 
ovocných a   zeleninových produktù, fotografií a ruèních prací. 
K vidìní byly i kuriozity, které se letos urodily na zahrádkách -  
mrkev ala Albrechtická (Mòoukova) Venuše, obøí rajèata (nejtìžší 
69 dkg) a sluneènice (výška 4m ) manželù Rieplových, oøechy 
p. H. Mattiussi, kalabasa (indická okurka) p. Ing. P. Dostála, obøí 
brambory p. Z. Škodové, melouny pìstované v kvìtináèi na bal-
konì a další. 
Celkem se  zúèastnilo 28 vystavovatelù. V loòském roce výstava 
probìhla o mìsíc pozdìji, ale letošní poèasí termín jejího konání 
uspíšilo. Úroda ovoce byla letos sice velká,  ale poznamenaly ji 
velké sucho a vysoké teploty v letních mìsících. A pøesto se letos
výstava  opìt vydaøila a hodnotíme ji jako úspìšnou akci spolku. 
Potvrdila to i vysoká úèast spokojených návštìvníkù, celkem asi
170 osob. V pondìlí 24. záøí dopoledne si výstavu ještì pøišly 
prohlédnout školní dìti. 
Souèástí výstavy bylo rovnìž vyhodnocení Kvìtinové soutìže
2018, které se v letošním roce zúèastnilo 11 soutìžících. Šesti-
èlenná komise tajným hlasováním vybrala z fotografií tøi nejlepší. 
Vítìzové obdrželi poukazy k nákupu zboží v OBI Písek. 1. místo 
a poukaz v hodnotì 500,- Kè  si odnesla p. Lucie Zgarbová 
z Újezda,  2. místo a poukaz v hodnotì 300,- Kè pøevzala p. Hana 
Mikolajczyková z Albrechtic n/Vlt. a 3. místo a poukaz v hodnotì 
200,- Kè získal Ing. Lukáš Mareš z Chøeš�ovic. Rozhodování 
komise pøi výbìru nejlepších fotografií bylo velice tìžké, nebo� 
i ostatních 8 soutìžících zasloužilo velký obdiv. Vítìzùm soutìže 
ještì jednou srdeènì blahopøejeme a všem soutìžícím dìkujeme 
za krásné fotografie rozkvetlých oken a zahrádek. Vzláš� letošní 
suché a horké léto vyžadovalo veliké úsilí, práci  a péèi všech 
úèastníkù soutìže, než docílili takové krásy. 
Na závìr výstavy navštívily výstavu dìti z místní mateøské a zá-
kladní školy. A jako v loòské roce, tak i letos, byl velký zájem 
o ochutnávky rajèat, oøechù, nakrájených jablek, hrušek, paprik, 
marmelád, medu a jiných dobrot.
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravì a vlastním chodu 
výstavy a také OÚ za poskytnuté výstavní prostory. A díky patøí 
i p. V. Petružálkové za fotodokumentaci v Kvìtinové soutìži, 
sestavení fotografií na nástìnky a fotodokumentaci výstavy. 

 
 

Tìšíme se na vaši návštìvu na Podzimní výstavì zahrádkáøù 2019. 
Za spolek zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František
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 Zatím pouze jediná prohra a to opìt ve Smetan-
ce, jinak šest výher a dvì remízy s následnou výhrou na penalty. Nejèerstvìjší 
body do podzimní sbírky jsme získali ze zápasu s Èížovou, kterou jsme doma 
po trochu nervózním prvním poloèase nakonec pøejeli 7:0. Z tohoto zápasu 
jsou i pøiložené fotky. Aktuálnì nám v tabulce patøí druhé místo se ztrátou 
pìti bodù na první Kestøany, které to s návratem do krajské soutìže nejspíš 
myslí vážnì a do teï jim nikdo nesebral ani bod. Tøetí jsou s devatenácti body 
Milenovice. V sestupových vodách zatím plave bez zisku bodu Krè a po èty-
øech bodech mají Borovany a Èížová. Podzim ještì zdaleka nekonèí a èekají 
nás ještì ètyøi zápasy, než sundáme sítì z branek a dáme høišti klid. 

Novou sezónu jsme s mírnì posíleným a opìt lehce omlazeným týmem 
rozjeli výsledkovì skvìle.

Nejbližší zápas hrajeme na Hradišti, pak máme doma 
Skály, první sobotu v listopadu hrajeme v Kestøanech 
a k poslednímu zápasu podzimu k nám pøijede Záhoøí. 

Albrechtické béèko má už odehráno sedm podzimních 
zápasù se ziskem devíti bodù a to zatím staèí na osmé 
místo. Na programu jsou ještì tøi zápasy. Nejdøíve pøije-
dou Mirotice, pak se jede do Sepekova a nakonec dorazí 
Hrazánky. Dušan Hronek

Cykloturistika prospívá zdraví i životnímu prostøedí, a navíc i lidi baví. 
V našem regionu je opomínána, a právì proto má obec zájem na návrat 
cykloturistù a turistù do našich èástí. Vùbec poprvé se v Albrechticích nad 
Vltavou konalo symbolické cyklistické rozlouèení s létem. Organizovala 
ho v nedìli 16. záøí obec  Albrechticích nad Vltavou s podporou Nadace 
Jihoèeské cyklostezky, destinace Píseckem, Reno Šumava a cyklo Švec. 
Tato akce se každoroènì poøádá pro všechny pøíznivce cyklistiky 
a cykloturistiky. Cílem je nejen protáhnout svá tìla na kole a poznat další 
kousek z nabídky jihoèeských cyklotras, ale také se potkat se zajímavými 
lidmi a spoleènì se pobavit. Pár minut pøed startem Velocipedisté 
z Písku ukázali svou spanilou jízdu a o pìknou podívanou se pos-
taral spolek mažoretek Písek se svým vystoupením. Symbolickou 
startovní èárou projelo necelých 200 cyklistù. Pro úèastníky byly pøi-
praveny 2 cyklotrasy. Kratší trasa (15 km) byla urèena pro rodièe s dìtmi, 
delší (35 km) vedla nároènìjším terénem pro zdatnìjší cyklisty. Kromì 
jízdy na kole èekala cyklisty na jednotlivých stanovištích i pøekvapení 
v podobì doprovodného programu. Na první spoleèné zastávce u rybníka 
Valenta èekalo obèerstvení od albrechtických hasièù a na hrázi probìhl 
pro dìti i dospìlé veselý a atraktivní sázkový závod laboratorních myší, 
tzv. Myší steeplechase. Smìrem na Mlackou boudu urèitì nikdo neminul 
vùni klobás, která se linula z dalšího stanovištì. Tam už se na cyklisty 
tìšili hasièi z Chøeš�ovic s dalším programem. Delší trasa vedla do kopcù 
k rozhlednì Vysoký Kamýk, kde se cyklistù ujal správce rozhledny Vladi-
mír Voneš. V cíli èekala úèastníky nejen drobná odmìna, ale také mož-
nost komentované prohlídky unikátního kaplièkového høbitova, kterou 
vedl Petr Veverka z Újezda. Poslední za to bohatý program se odehrával 
na parketu, kde se o cyklisty postarala obsluha bufetu Miláèek, vyhrávaly 
country kapely a na památku akce byl pøipraven pro všechny originální 
a zábavný foto koutek.

Podìkování patøí všem pøátelùm, kteøí mi v prùbìhu roku pomáhali s vý-
bìrem tras. Všem, kteøí stáli u pøíprav pøed startem a organizátorùm, kteøí 
se po celý den starali o cyklisty.

Díky této akci se obec zapsala do podvìdomí cyklistù, kteøí projevili 
zájem pro poøádání dalších cyklo-akcí v naší obci. Povedlo se odstar-
tovat a ukázat, že stojí za to nezapomínat na cyklisty.

 Za obec Albrechtice Hana Krippnerová 

Oficiální ukonèen? cykloturistické sezóny v jiþn?ch Èech?ch
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50  Vitouš František, Albrechtice n. Vlt.
60  Slepièka Stanislav
65  Vachtová Marie

, Albrechtice n. Vlt.
, Albrechtice n. Vlt.

93  Koláøová Vìra, Údraž
81  Kurfürst František, Albrechtice n. Vlt.
55  Frycová Vladimíra, Albrechtice n. Vlt.
70  Hrubec Jiøí, Chøeš�ovice
80  Bicanová Marie, Chøeš�ovice
55  Kováøíková Svìtlana, Albrechtice n. Vlt.

70  Klimeš Václav, Údraž
70  Øíha Stanislav, Chøeš�ovice
60  Novák Josef, Albrechtice n. Vlt.
86  Král František, Albrechtice n. Vlt.

75  Schánilec Václav, Albrechtice n. Vlt.
70  Bartuška Karel, Albrechtice n. Vlt.
55  Malana Alois, Albrechtice n. Vlt.

29.8. 2018          Antonín Maøánek, 
Milan Lhota, 

Albrechtice n. Vlt.
Albrechtice n. Vlt.27.9. 2018

Já jdu tam, kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou dále v slunci snít

a vody døímat v lesku bílých hvìzd.

V sobotu jsme 
pøivítali 8 novì narozených dìtí. Velký podíl na milé atmosféøe mìlo vystou-
pení žákù základní školy, které s nimi skvìle secvièila paní Boženka Milotová 
a dìti byly odmìnìny zaslouženým potleskem. Následovalo slavnostní pøiví-
tání obèánkù starostou obce ing. Miroslavem Ušatým, podpis rodièù 

15. záøí v zasedací místnosti Obecního úøadu v Albrechticích 

do knihy 
narozených dìtí, gratulace od vedení obce, pøedání pamìtního listu, finanèního 
daru pro miminko, kytièek maminkám a na závìr tradièní fotografování dìtí 
v malované kolébce.Narození dítìte patøí mezi nejkrásnìjší životní okamžiky.

v záøí se narodil:

Šimon Souhrada, Albrechtice nad Vltavou

~ ~  rodièe  
Šárka Bartušková a Jindøich Souhrada

To je skvìlá novina, 
že narodil se kluèina. 

A� má život š�astný a dlouhý, 
a� naplní si všechny touhy. 

vidìli jsme Veèerníèka, 
jak se uklání ...
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