


Okénko starosty

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Vážení spoluobèané ! 

Èas plyne rychleji než voda ve Vltavì a máme 

zde opìt advent. Dobu shánìní, bilancování, 

plánù. I zastupitelsvo obce mùže bilancovat. 

A mohu konstatovat, že rok byl dobrý. 

Sice jsme neinvestovali jako v roce 2015, kdy  

byly zrealizovány a profinancovány akce za 

více než 14 milionù korun. V letošním roce 

došlo k rekonstrukci komunikace v Újezdì

a Albrechticích (smìrem na Kouta), byly posta-

veny chodníky v Albrechticích a Chøeš�ovicích, 

provedeno zatrubnìní stoky v Jehnìdnì a vy-

èištìní stok v Údraži, vybudovány a opraveny 

propustky v Chøeš�ovicích. Dopravní technikou 

byly vybaveny zásahové jednotky dobrovolných 

hasièù v Jehnìdnì a Chøeš�ovicích.

Vyšší investièní aktivita nás èeká v roce pøíštím. 

Na nìkteré akce jsme již získali pøíslib dotace 

(svahová nestabilita a rekonstrukce lesní cesty 

v Jehnìdnì), na nìkteré máme požádáno 

(rybník Valenta), ale hodnì žádostí musíme 

stihnout do konce roku. Jedná se o sbìrný 

dvùr, sekaèku, opravy sakrálních památek, 

vodovod v Albrechticích, dostavbu hasièské 

zbrojnice v Albrechticích, rekonstrukci budovy 

bývalé školy v Chøeš�ovicích a další.

Co se v letošním roce hodnì daøilo, byla práce 

a èinnost spolkù. Mùžeme mít radost z kultur-

ních, sportovních i spoleèenských akcí, které 

naše spolky poøádají. A také z takových akcí,

které si dìlají víceménì pro sebe. Vždy� je dù-

ležité, aby se lidé mìli dùvod setkávat a spo-

leènì se vìnovat svým koníèkùm a zábavám. 

A pokud dìlají èinnost, která je nad rámec 

samotného spolku, tak je dobré se pochlubit. 

A naše spolky se mají èím. A� jsou to hasièi 

(jak zásahovou, tak sportovní a spoleèenskou 

èinností), myslivci (úrovní péèe o pøírodní pod-

mínky, chov zvìøe, zkoušky loveckých psù, 

støelecké sout ìže,  dodr žování  historickýc h 

tradic, úrovní loveckých akcí), ochotníci 

(parádní koncert v kostele, další nová pohádka), 

zahrádkáøi, kteøí chytli nový dech, tak i všichni 

ostatní. Dohromady zaslouží všichni pochvalu 

a podporu nás ostatních.

Na závìr Vám, vážení spoluobèané, 

pøeji jménem zastupitelstva obce Albrechtice 

nad Vltavou mnoho krásných zážitkù 

z letošních Vánoc, bohatého Ježíška, 

š�astné vykroèení do roku 2017 

a po celý následující rok 

mnoho štìstí, zdraví a životní pohody.



Od ledna 2017 dochází ke zmìnì v poskytování zápùjèek z Fondu 
rozvoje bydlení. Žádosti o zápùjèku budou pøijímány celoroènì na
tiskopise, který je zveøejnìn na stránkách obce 
www.albrechticenadvltavou.cz v sekci „ke stažení“.

O poskytnutí zápùjèky bude rozhodovat rada obce na svém zase-
dání, které se koná každý mìsíc. Zápùjèka se bude moci èerpat po 
dobu 6ti mìsícù od data, kdy byla uzavøena smlouva s obcí. Jistina 
a úroky se budou splácet rovnomìrnì mìsíèními splátkami poèínaje 
sedmým mìsícem od data uzavøení smlouvy o zápùjèce.  



Myslivecký spolek „Vltava“ Albrechtice nad Vltavou mìl možnost, 
poprvé ve své historii, uspoøádat dne 15.10.2016 „2. podzimní zkoušky 
lovecké upotøebitelnosti velkých a malých plemen“. Zkoušky se usku-
teènily nejen na území MS Albrechtice nad Vltavou, ale i v honitbách 
MS Údraž a MS Jehnìdno.  Bylo pøihlášeno celkem 21 psù rùzných 
plemen (napø. Èeský fousek, Nìmecký krátkosrstý ohaø, Irský setr, 
Nìmecký køepelák atd.), kteøí byli rozdìleni do nìkolika skupin. Po 
slavnostním zahájení se psi se svými vùdci odebrali k plnìní pøede-
psaných disciplín (spoleèný hon, poslušnost, vleèka srstnaté a pernaté 
zvìøe a další). Ne všichni však byli úspìšní. Nìkteøí budou muset své 
dovednosti opakovat. Vítìzem skupiny ohaøù se stala fena Nìmeckého 
krátkosrstého ohaøe – Orka od Borovanské tùnì vedená Bohumilem 
Turkem s celkovým poètem bodu 289 v první cenì. V malých pleme-
nech pak zvítìzila fena Nìmeckého køepeláka  - Fany z Kublovské vsi, 
kterou vedl Karel Müller s celkovým poètem bodu 218 v první cenì. Po 
celou dobu zkoušek bylo pøíjemné poèasí a panovala dobrá nálada.
Velký dík za uspoøádání a prùbìh celé akce patøí všem èlenùm našeho 
mysliveckého spolku, èlenùm Mysliveckých spolkù Údraž a Jehnìdno. 
Zároveò bychom chtìli podìkovat i hospodì U Králù za pøípravu 
obèerstvení. Jaroslav Sládek, pøedseda MS „Vltava“ Albrechtice nad Vltavou

2. podzimní zkoušky lovecké upotøebitelnosti 
velkých a malých plemen



Spolek Rybáøských veteránù, spoleènì s rodinou Pizingerových 
a se spoustou ochotných dobrovolníkù, si udìlali po pár letech 
radost. Nejen však sobì, ale hlavnì tìm, kteøí pøišli. 
Po loòském nekonaném výlovu (díky odpornému suchu), jsme se 
opìt doèkali. Na rybníce Vápeòském zaèal od èasných ranních 
hodin, v sobotu 22.10., výlov. 
Pro všechny, kteøí milují pøírodu, vodu, ale hlavnì co se tìší na -
halení útrob každého rybníka, v oèekávání, co v sobì skrývá, nastal 
ten pravý èas. A podívaná to byla opravdu nádherná. Poèasí snad 
ani nemohlo být lepší. A když se v brodišti zaèalo vše mlít a vaøit, 
bylo jasné, že svatý Petr tomu pøál. 

od

Mladí hoši, rybáøi, vynášeli na bøeh nespoèet boubelatých kaprù, 
protáhlých šupinatých amurù a lesknoucích se zelenohnìdých línù. 
V kádích se tøpytily zubaté štiky a ostrobøití candáti. 
Oèi všech, od mladých po dospìláky, prožívaly rybí žnì. 

Chudáci kapøíci, nìkteøí skonèili v rukou nelítostných zabijákù 
a rybích vrahù, aby se vzápìtí za umu kuchaèù, porcovaèù, žen 
ochucovaèek, smažièek, promìnili ve voòavé, køupavé a lahodné 
kapøí hranolky. Nebylo to však jediné co potìšilo naše chu�ové 
buòky. V hrnci se høály vídeòské párky, podávala se vynikající 
polévka a z rozpálené udírny vykraèovala do zlatava uzená kuøecí 
stehýnka. Ke všemu tomu pivo dobré, koøalka a víno chlazené, 
nálada výborná a lida hojnosti.
 To� a� pokraèuje. 



V sobotu 3. prosince navštívil Chøeš�ovice všem dìtem dobøe známý 
Mikuláš se svým neménì slavným doprovodem. 
mají obèané Chøeš�ovic možnost opìt využívat prostory bývalé školy 
ke kulturním akcím. A takovou malou premiérovou akcí byla právì l
etošní Mikulášská. Do bývalé chøeš�ovické školy pøišla asi ètyøicítka 
dìtí. Dìti si èekání na hlavní bod veèera krátily nìkolika soutìžemi 
a zároveò napínaly ouška, kdy koneènì zaslechnou zvonec ohla-
šující pøíchod Mikuláše. Než se však nadály, najednou se všude
 

Po nìkolika letech 
mezi nimi zaèali objevovat èerti. Nakonec se jich tam vyrojilo rovnou 
pìt. Ihned ta èertovská cháska zaèala na dìti drze dorážet. Naštìstí 
pro nì, se brzy ukázal andílek a za ním hned Mikuláš, který èerty 
rychle zkrotil. Po sjednání poøádku si vyzkoušel dítka z básnièek 
a všechna je obdaroval nadílkou. Èertùm ještì zabránil v únosu 
nìkterých vìèných zlobidel a pak se s dìtmi na rok zase rozlouèil. 
Po jeho odchodu se dìti ještì chvilku vesele bavily a pozdìji je 
vystøídali dospìlí, pro které byla pøipravena Mikulašská zábava. 

Vezmeme-li to kol kolem, tak tento rok probìhl jako roky minulé. 
Nic tak zvláštního, ba ni mimoøádného se nestalo. Pøišel k nám do 
souboru nový èlen a jeden nás opustil. Zahráli jsme jedenkrát starší 
hru a párkrát hru novou. Naposledy 28.10. v Tálínì. Po novém roce 
snad ještì v Klukách. Udìlali jsme nìkolik brigád kapitalistické 
práce, ku prospìchu a blahu naší obce. Podíleli jsme se na zisku 
"Zelené stuhy" pro obec a tím i nemalého finanèního pøínosu. Opìt 
jsme uspoøádali pro obèany našich dìdin koncert souboru Chairé. 
Dítka naše jsme postrašili na táboøe a tradiènì pro nì uspoøádali 
Mikulášskou nadílku. Bylo to, opìt díky naší paní režisérce, nìco 
jiného. Dìti chudinky šly tam, kam si zasloužily.

Rodièové si sami pøedem rozhodli, kam to jejich dítko patøí. Takže 
nebeskopekelná váha byla už pouhá formalita.
Zvláštní podìkování, za konání této akce, bychom chtìli vìnovat 
panu Františku Královi, hospodskému, který nám opìt ve všem 
vyšel vstøíc, poskytl nám zázemí a ve všem nám vyhovìl. Nejen 
letos, ale i léta minulá. Jen kdyby nebyl tak hubatej. A ještì jedno 
podìkování, panu Nikolaji Angelovi, který každý rok dìtem vìnuje 
spoustu vitamínù, ve formì èerstvých mandarinek a pomeranèù. 





Za výbor zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt. bych v krátkosti zhodnotil   
Podzimní výstavu kvìtin, ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových 
produktù, fotografií, ruèních prací a prací školních dìtí, která se 
konala  ve dnech 15. až 17. øíjna 2016 v budovì OÚ. Tuto výstavu 
jsme plánovali již vloni, ale vzhledem k suchému létu nemohla být 
uskuteènìna, nebylo totiž co vystavovat. Poslední zahrádkáøská 
výstava byla poøádána v Albrechticích n/Vlt. pøed více než 20-ti léty.
Když jsme výstavu pøipravovali, mìli jsme obavy, abychom zaplnili 
výstavními vzorky stoly a místnosti. Potom jsme se obávali, bude-li 
dost místa, aby se nám do vymezených prostor všechny exponáty 
vešly. Celkem 23 vystavovatelù nás zásobilo opravdu velmi poctivì. 
Kromì ovoce, zeleniny a kvìtin, pøinášeli rùzné figurky z papíru, 
ozdoby z èajových sáèkù, šité ruèní práce s podzimní inspirací, 
gobelínové vyšívání, levandulové panenky,  vysoké boty z mechu...
A nejen to. Na výstavì mìl každý možnost ochutnat marmelády, 
zavaøeniny a sušené ovoce. Návštìvníky zaujala i naložená rajèata 
podle receptu z Ukrajiny a další recepty na zpracování zeleniny 
a ovoce. Mezi vystavovanými vzorky byla rovnìž odrùda jablka 
Vanda pøedsedy spolku p. Františka Kurfûrsta, za které získal 
v letošním roce diplom a 1. místo v soutìži ÚS ÈZS Písek „O nej-
krásnìjší jablko Písecka“. Jako velmi pìkné a zdaøilé hodnotili 
návštìvníci výtvory dìtí z mateøské a základní školy. Nádherný byl 
i soubor fotografií rozkvetlých zahrad a oken.

Návštìvnost výstavy byla pomìrnì veliká, byli jsme mile pøekvapeni. 
Navštívilo ji kolem 150 osob, z toho více jak polovina dospìlých. 
Nejvìtší zážitky z výstavy jsme mìli z dìtí, ty byly nejvíc zvìdavé. 
Ochutnávaly marmelády a vystavené ovoce, které jsme jim krájeli na 
plátky.  Poznávaly svoje výtvory, které vyrobily pøi školních hodinách 
kreslení a výtvarných pracích. Ty nejmenší hádaly jednotlivé druhy 
zeleniny, které paní uèitelky vybíraly a ukazovaly. Rovnìž si mnohé 
z nich chtìly potìžkat kedlubnu Gigant, dýni nebo hlávku zelí. Pro 
školu byl na prohlídku vyèlenìn èas v pondìlí dopoledne. 

Chtìl bych proto jménem výboru ZO ÈZS v Albrechticích n/Vlt. 
podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì a vlastním chodu 
výstavy, a to nejen zahrádkáøùm, ale všem obèanùm, kteøí mìli 
odvahu a poskytli svoje výpìstky ovoce a zeleniny nebo výtvory 
ruèních prací. A ty byly vskutku pozoruhodné! Dále bych chtìl 
podìkovat OÚ za poskytnuté výstavní prostory, paní Petružálkové 
a panu Ing. Dostálovi za velmi krásné vystavené fotografie zahrad, 
pøedzahrádek a rozkvetých oken vašich domovù. Paní Petružálkové 
rovnìž dìkujeme za fotodokumentaci v prùbìhu celé výstavy, 
a velké díky patøí i skupinì dìvèat, která vše krásnì pøipravila 
a naaranžovala. 

Výstavu proto hodnotíme jako velmi úspìšnou, a to i vzhledem ke 
kladnému vyjádøení a odezvì všech návštìvníkù. Na základì toho 
bychom rádi v podobných akcích pokraèovali.

Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František

Spolek „Náš Újezd" uspoøádal v pátek 5. listopadu tradièní sousedské posezení s peèenými 
svatomartinskými husami. Zájem obèanù byl letos znaèný, a proto byly tentokráte zakoupe-
ny ètyøi husy. Jejich upeèení, jakož i uvaøení zelí a dvou druhù knedlíkù mìly na starosti 
místní ženy, na které samozøejmì zùstal i závìreèný úklid a mytí nádobí. Vzhledem k nízké 
kapacitì klubovny bylo pøikroèeno k nouzovému øešení s využitím pøístøešku, který byl pro-
vizornì zateplen a vytopen plynovým teplometem, takže i posezení zde bylo pøíjemné. Jen 
škoda, že èást z 24 úèastníkù sedìla v klubovnì a zbytek pod pøístøeškem. 

P.S.

Na si lvestra bude u klubovny 
pøiv í tání nového roku 2017 s malým ohòostrojem. 
Všechny obèany srdeènì zveme.

Veríme, že pøíští rok se podaøí propojit klubovnu s bývalým prodejním stánkem a kapacita 
již bude dostateèná. Bylo to v letošním roce poslední vìtší setkání obèanù, protože èást 
chalupáøù se vrací do mìst a klubovna pøechází na  „z i m n í 
p r o v o z".  Závìrem je potøeba podìkovat všem, kteøí se na 
pøípravì této zdaøilé akci a závìreèném úklidu podíleli.

Text: J. Procházka, foto: F. Štípek



2. listopad je dnem, kdy lidé prokazují úctu a vìnují vzpomínku 
lidem, kteøí už zemøeli. Nemusí to být jen pøíbuzní té èi oné rodiny. 
Tichou vzpomínku lze vìnovat komukoliv ze zesnulých.
Poèátky, kdy se Dušièky jako takové zaèaly slavit spadají do 10. 
století. Ještì pøed tím Keltové a Slované, v období na pøelomu 
øíjna a listopadu, oslavovali konec roku. Vìøili, že v tomto èase se 
lze  setkávat se zemøelými. Zapalovali oheò, aby je chránil pøed 
zlými duchy a také vìøili, že je oèiš�uje. Tento zvyk Keltové nazývali 
Samhain, pozdìji byl s rozšíøením køes�anství nahrazen svátkem 
Všech svatých a Dušièkami.
Zapalování svíèek je tedy už staletí starý zvyk, který jsme pøevzali 
od Keltù a Slovanù. Zdobení hrobù vìnci nebo kvìtinovými dary je 
v souèasné dobì nejbìžnìjší zpùsob k uctìní památky. U vìøících 
je to též modlitba. Druhý listopadový den je sice svátkem køes�an-
ským, ale s potìšením lze konstatovat, že nejen vìøící mají touhu 
zavzpomínat na své zesnulé. Dùkazem je každoroèní objíždìní 
høbitovù a nádherná výzdoba hrobù. Ten kdo o Dušièkách, nejlépe 
v pozdním odpoledni, zavítá na kterýkoliv høbitov, rozprostøe se 
pøed ním záplava barev a svìtýlek. Najednou se èlovìku mùže 
zdát, jak tomu vìøili právì Keltové, že milovaní jsou zase s námi. 

Text a foto: R. Lacinová





Ubìhla další závodní sezona a proto je èas ji zhodnotit. Jsme rádi, že ji 
hodnotit jako velice úspìšnou. Vstupovali jsme do sezony plni oèekávání, jestli 
koleno vydrží po problémech z konce minulého roku. Vydrželo a dostalo zabrat. 
Ale pìknì od zaèátku.

mùžeme 

Zaèalo to národním pohárem v Ústí nad Orlicí 10.4.2016 – 3.místo kata 
a páté v kata muži. 

junioøi 

16.4.2016 Wakizaši Cup v Nymburce a další dvì medaile v kata junioøi 
muži.

 – a kata 

28.5.2016 2.kolo Národního poháru v Havíøovì a opìt 2 medaile 
junioøi a muži.

 – v kategoriích 

O prázdninách zaèala pøíprava na podzimní èást sezony soustøedìním 
ho oddílu na Nové louce. Následovalo soustøedìní reprezentace v Drahonínì 
u Brna, zamìøené hlavnì na fyzickou kondici. 

mateøské-

Další soustøedìní probìhlo na Špièáku na Šumavì. Po nároèných soustøe
Dominik absolvoval, pøed komisí složenou z trenérù reprezentace ÈR, zkoušky 
na 1. Dan (èerný pás) v karate. Uspìl na výbornou. 

dìních 

Máme radost. Je to další krok na jeho cestì.
Na konci srpna se konalo soustøedìní užší reprezentace na Jizerce. To je 
nároèné na fyzièku (bìhání, kolo, posilovna, kruhový trenink, atletika, protaho-
vání a samozøejmì procvièování technik karate).

velice 

Následovala krátká regenerace a poté cesta na závody do Budapešti. Na 
kvalitnì obsazeném turnaji vybojoval Dominik pìkné 5.místo v kategorii juniorù. 
Ve svých 17-ti letech závodil i v kategorii do 21 let, kde se umístil na krásném 
7.místì.

velmi 

9.10.2016 – 3.kolo Národního poháru v Èeské Lípì – 2x 3.místo                                                                            
15.10.2016 – GP Ústí nad Labem – 2.místo v juniorech a 3. v mužích.
Od konce záøí zaèala pøíprava na Mistrovství ÈR. Každé úterý jezdíme do Prahy 
na treninky do SCM (sportovní centrum mládeže) kam je Dominik zaøazen. 
Také byl vybrán do novì složeného kata týmu reprezentace ÈR.
3.12.2016 se konalo MÈR 2016 v Praze. Dominik v kategorii kata junioøi vybojoval 
3.místo a v kategorii kata tým vybojoval titul MISTR ÈESKÉ REPUBLIKY. 
S tímto titulem pøichází veliká šance na nominaci na Mistrovství Evropy 2017.

Krátké prosincové ohlédnutí za odehranou polovinou soutìžního 
roèníku 2017/2018 nechybí ani tentokrát. Oba naše týmy mužù 
pøezimují v druhé polovinì tabulek ve svých soutìžích OFS Písek, 
takže na jaøe bude opìt o co hrát.

Brigádu a dokopnou již máme za sebou, sportovní 
areál jsme zazimovali a teï už jen napéct nìjaké 
to cukroví a užít si Vánoèní pohodu vèetnì oslav 
pøíchodu Nového Roku. Zbavování se o Vánocích 
nabraných „gramù“ zaène už na konci starého roku, 
kdy nás nemine tradièní silvestrovský bìh na Kamýk 
a hned na zaèátku toho nového nás èeká opìt slušná porce nabì-
haných kilometrù v okolí Albrechtic nad Vltavou a na soustøedìní. 
Oblíbené Jizerky se tentokrát nekonají, tak pojedeme v pùlce února 
ladit formu do Hnaèova, kam se vracíme po dlouhých letech. Po 
návratu bude následovat ještì pár pøípravných zápasù na umìlce 
a 25. bøezna zaèneme jaro prvním mistrákem Áèka v Bernarticích 
a hned další den hraje Béèko v Záhoøí. 

pøejeme všem svým pøíznivcùm 
i ostatním obèanùm krásné prožití 

Vánoèních svátkù, v novém roce 2017 
pevné zdraví a mnoho sportovních 

a životních úspìchù!

Jelikož v souèasné dobì bohužel není v Albrechticích ani
v nejbližším okolí k dispozici vyhovující a fungující kulturní 

Ani tuto zimu jsme nezapomnìli na náš   SPORTOVNÍ PLES

zaøízení, dovolujeme si Vás pozvat   21.1.2017 do TÁLÍNA



Za Václavem Adamcem z Údraže
30. øíjna 2016 zemøel po dlouhé nemoci Václav Adamec z Údraže, 
náš soused a skvìlý chlap. Už ani nevím, kolikrát mi posekal 
zahradu, když se nemohl dívat, co to vyvádím s kosou, kterou jsem 
neumìl ani naklepat, natož s ní sekat. Pøijel s bubnovou sekaèkou, 
bez øeèí mi to posekal a odjel. Nezapomenu na povodnì v roce 
2002, kdy jsme mìli v bytì po kolena vody a sousedé nám pøišli 
pomoct uklízet. Václav pøivezl na koleèku naštípané døevo, abychom 
mohli zatopit a sušit, protože moje døevo ploulo po dvoøe a bylo 
mokré. V prázdném koleèku odvezl naše rozmoèené knihy a tak to 
nìkolikrát otoèil. Doma potom s Jarkou knížky sušili u kamen list 
po listu.  
Pùjèil mi svoji míchaèku na celé léto a mìl ze mne takovou radost, 
že taky koneènì nìco dìlám, že si pro ni nepøišel, ani když u Aleny 
stavìli nový komín. Míchali maltu ruènì a mnì to došlo, až když 
nový komín zaèal vykukovat nad støechu. 
Odvdìèil jsem se mu stržením plotu. Kácel jsem vzadu na zahradì 
pøerostlou borovici a pøivázal ji lanem, aby se pìknì stoèila a lehla 
podél. Ale lano se pøetrhlo, švihlo vzduchem jako biè a tìžká 
koruna borovice strhla tøi pole Václavova plotu. Jenom pletivo, 
sloupky zùstaly stát. Strašnì jsem se stydìl. Hned jsem tu spouš� 
poøezal, uklidil, shrabal. Ale narovnat plot se mi nepodaøilo. 

Staré dùkladné pletivo bylo tvrdé a nešlo natáhnout, prostì jsem 
s tím nehnul. Chtìl jsem koupit kus nového pletiva a pøeplést to, 
ale pøíští den to bylo spravený. Natažený, vyztužený, bez øeèí ho-
tový. Tehdy mne napadlo, že Václav má nìco zvláštního s rukama. 
Na co sáhnul, to se povedlo a drželo. 
Jednou postavil lešení u štítu stodoly, vzadu smìrem k 
do polí. Štít mìl dlouhou trhlinu a Václav ho zaèal omítat. Nic jsem 
neøíkal, ale moc šancí jsem tomu nedával. Trhlina je statická po-
rucha a omítkou se nespraví. Ale Václav se s tím nepáral. Naházel 
celý štít za dva dny a mìl to spravený. A ono je to spravený dodnes. 
Už roky. Prostì neuvìøitelný. Jako by to nebylo jenom rukama, 
ale i srdcem. 

Hluboèici, 

Až pùjdu na štìdrý veèer po veèeøi do zahrady dát ovocnému 
stromoví od veèeøe kosti, koukat na hvìzdy, poslouchat to sváteèní 
ticho a vnímat vùni noci, budu k Tobì, Václave, mít poslední pros-
bu. Za nás za všechny. Pomoz jim tam nahoøe, když už si tì zavo-
lali, co budeš moct, ale nebuï tam dlouho. Naroï se zase mezi nás 
zpátky. Protože tenhle svìt a naše zemì právì takové lidi, jako jsi 
Ty, moc potøebuje. Chybíš tu, a nejen nám. 

Za všechny Vláïa, Vlastièka a Noemi od Brabencù, 
Tvoji oudražští sousedi.

V sobotu 22. øíjna jsme slavnostnì pøivítali 
úøadu v Albrechticích nad Vltavou nové èlovíèky mezi obèany naší 
obce. Promluvil k nim pan starosta Miroslav Ušatý. Krásnì zazpívaly 
a zaveršovaly dìti naší základní školy s kytarovým doprovodem 
paní družináøky Boženky Milotové. Následovalo zapsání rodièù do 
pamìtní knihy, gratulace, kvìtiny pro maminky. Rodièùm pøedala 
paní Milada Švehlová doklad k penìžnímu daru naší obce. Došlo 
i na fotografování dìtí v malované kolébce s rodièi i prarodièi a také 
na èokoládové bombóny a kvìtiny pro “malé herce a zpìváky“. 
Slovem obøad provázela Karolína Procházková, a hudbou usmìvavá 
Marie Kaiferová. 

v obøadní síni obecního 

Vìøíme, že se sobotní dopoledne všem líbilo.
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