
obce Albrechtice nad Vltavou      obce Albrechtice nad Vltavou      

èíslo 2  /  roèník 12  /  zdarmaèíslo 2  /  roèník 12  /  zdarma

Hladná / Údraž Újezd / Jehnìdno / Chøeš�ovice / 

duben 
2022

O hledání klidu v neklidné dobì

Slavnostní vítání obèánkù
V sobotu 2. dubna 2022 pøivítal v obøadní síni obecního úøadu 
v Albrechticích nad Vltavou starosta obce Ing. Miroslav Ušatý 
šest nových obèánkù: Martina Andìla, Miriam Havlíèkovou, 
Teodora Nováka, Karolínu Nechvátalovou, Rozálii Vaòkovou 
a Niku Míkovou. Více na str. 20

Projektový den Naše zahrada 
a výroba budek pro sýkorky
Jsme malotøídní škola s 2. stupnìm pod Píseckými 
v srdci krásné pøírody. Naši žáci, vaše dìti, tu mají vše, co 
potøebují ke spokojenému dìtství. Právì proto je vedeme
k lásce k pøírodì, která slouží k odpoèinku, relaxaci, ale také
k obživì a práci. Naše školní zahrada vydala mnoho svých 
plodù, které jsme zužitkovali. A tak vlastní vypìstovanou 
kedlubnu, øedkvièku, jahodu, rajèe už ochutnali mnohdy i ti, 
kteøí tvrdí, že „to“ nejí. Letos bylo nutné se pustit do velkého 
proøezu jabloní. A proto jsme v pátek 18.3. všichni vyrazili na 
zahradu... Díky p. Petru Dostálovi, který vìdìl, jak koruny 
jabloní prosvìtlit, p. Miroslavu Bartuškovi s motorovou pilou 
a p. Františku Tichému, byly všechny jablonì proøezány. 

horami 

O likvidaci vìtví se starali žáci 2. stupnì a pan školník, kteøí
mìli také na starost zrytí záhonù a pøípravu na setí. Potom 
nastoupili za každou tøídu žáci odpovìdní za výsev a ozna-
èení výsevných øádkù. Mezitím mladší žáci shrabali starou 
trávu, ostøíhali staré stvoly bylinek a okrasných rostlin a pøi-
pravili skleník pro výsadbu. Na svaèinku si spoleènì opekli 
špekáèky a žáci 6. roèníku upekli pro všechny ještì jablkový 
koláè z našich loòských jablíèek. Na školní zahradì jsme tak 
prožili krásný proslunìný den a odvedli mnoho práce. 
Do obrazu péèe o naše životní prostøedí a velmi úzké sepìtí 
s pøírodou podnikáme i další aktivity. Musíme se starat nejen 
o rostliny, ale i naše pomocníky, ptáèky, vèelky a další hmyz. 
Bydlení pro brouèky už roky máme na enviro høišti. 
Pro jiøièky jsme letos pokusnì osadili nìkolik hnízd na budo-
vu školy, aby nenièily fasádu, ale zároveò se k nám mohly 
z dalekých krajù vrátit a vyvést mladé. 
Se spolkem vèelaøù se chystáme postavit na školní zahradì 
malý vèelí úl...  Vìra Tichá, øeditelka školy Více na str. 11

Jak se daøí pøipravovat investice?

–  dostavba základní školy
–  vodohospodáøské investice (VHI)
–  veøejné osvìtlení
–  bytové jednotky Údraž
O tom všem a také o možnosti položit telekomunikaèní sítì 
v podobì optického kabelu se doètete na str. 3.

Krásné jaro všem!

Dìti právì zasely na školní zahradì lichoøeøišnici, špenát a bazalku :-)

Beseda v albrechtické knihovnì
Ve støedu 30. bøezna se obecní knihovna témìø beze zbytku zaplnila 
žáky z místní školy, milým pøekvapením byla scénka paní knihovnice
pro ukrajinské dìti... Více na str. 17



Informace pro obèany 1. zasedání Zastupitelstva obce

Podrobné informace z jednání Zastupitelstva obce naleznete na
www.albrechticenadvltavou.cz

Ze zasedání ZO konaného dne  místostarostka H. Krippnerová, pøítomno: 15 obèanù, z toho 9 èlenù ZO17. 2. 2022, zasedání øídila:

Okénko starosty
Celá spoleènost proplouvá jednou krizí za druhou. 
V loòském roce jsme si mysleli, že nás nemùže potkat 
nic horšího, než byla koronavirová krize. Vedle zdravot-
ního a ekonomického hlediska se propadla i do krize 
psychické. Díky celosvìtovým vlivùm jsme plynule došli 
ke krizi finanèní a ekonomické. Prudké nárùsty cen ener-
gií, potravin, surovin a další enormnì zvyšují inflaci, 
která negativnì dopadá na každého z nás, ale i na obec 
samotnou a její rozpoèet.

V období, kdy se naše obec pøipravuje na velké investice, 
se témìø každý týden mìní ceny. Samozøejmì smìrem 
vzhùru. S tím musí docházet i k cenovým úpravám roz-
poètù jednotlivých investic. Zatím to dle našich propoètù 
a kalkulací ještì vychází. Ale je otázkou, jak dlouho. 

Dalším významným problémem je také vyhlašování výzev 
konkrétních dotaèních titulù. Jenom na vodohospodáøské 
investice mìla být vyhlášena výzva na podzim loòského 
roku, pak v lednu, následnì v bøeznu nebo dubnu a pos-
lední známý termín je èervenec letošního roku. 

Obdobné je to i s výzvami v rámci IROPu. Bez zajištìní 
dotací nelze v naší obci realizovat plánované investice. 
Mùžeme provést pouze dílèí a nezbytné investice, které 
nelze v souvislosti s následnými stavbami zastavit.

A tak budeme trpìlivì pracovat, jednat a shánìt 
a snad se na nás štìstí v létì usmìje.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Kontrola plnìní usnesení zastupitelstva obce 
a zpráva o èinnosti rady obce
ZO schvaluje plnìní usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
a èinnost rady obce.

Vodohospodáøská infrastruktura (VHI)
Starosta obce prostøednictvím videokonference seznámil pøítomné 
zastupitele s Vodohospodáøskou infrastrukturou:
– do konce února by mìla být stavební povolení v právní moci
– probíhají jednání s poskytovateli dotací (SFŽP, JèK)
– seznámil s možnostmi financování
– probíhá jednání s Komerèní bankou ohlednì poskytnutí úvìru
– 11.1.2021 probìhlo vyhodnocení veøejné soutìže na zhotovitele 
akce „VHI obce Albrechtice nad Vltavou“. 
Jediným pøihlášeným byla spoleènost STRABAG. Celá soutìž 
byla zaslána ke zhodnocení na SFŽP. Po kontrole nám SFŽP 
oznámil, že pokud by obec takto podala žádost o dotaci, tak s nej-
vìtší pravdìpodobností by byla snížena o 25%, tj. cca 26 mil. Kè.
 
Z tohoto dùvodu rada obce doporuèuje zrušit zadávací øízení 
a doporuèuje rozdìlit veøejnou zakázku na 2 etapy, jedna se bude 
týkat pouze deš�ové a splaškové kanalizace vèetnì pøípojek 
a uložení vodovod. pøípojek v èásti Úvoz (realizována spoleènì 
s SÚS). Druhá etapa bude realizována v pøípadì, že obec obdrží 
pøíslušnou dotaci

– pokud by bylo pøihlášeno k trvalému pobytu více obèanù, bylo 
by možné lepší financování, v Albrechticích nad Vltavou by se to 
týkalo cca 30 obyvatel, v ostatních èástech pøibližnì také tak. 
Obèané zde žijí, ale bohužel nejsou pøihlášeni k trvalému pobytu.  
– podle srovnání jiných obcí by stoèné bylo mezi 70 - 140 Kè/m3

Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu pana starosty.

Návrh usnesení è. 3/2022-ZO:
1.) Zastupitelstvo obce ruší zadávací øízení na zadání veøejné 
zakázky „VHI obce Albrechtice nad Vltavou“ z dùvodu uvedené-
ho v §127 odst. 2 pís. h zákona o zadávání veøejných zakázek, 
nebo� v zadávacím øízení je jediný úèastník zadávacího øízení.

2.) Zastupitelstvo obce ukládá radì obce vypsat zadání veøejné 
zakázky „VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa“ dle zákona 
o zadávání veøejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimit-
ního øízení.

3.) Zastupitelstvo obce ukládá radì obce vypsat zadání veøejné 
zakázky „VHI obce Albrechtice nad Vltavou – II. etapa“ dle zákona 
o zadávání veøejných zakázek v rámci nadlimitního otevøeného 
øízení.
Usnesení è. 3/2022-ZO bylo pøijato.

Prodej èásti pozemku parc.è. 228/6 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.
Spoleènost E.GD požádala obec o odprodej èásti pozemku 
parc. è. 228/6 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou, kde by mìla být 
v budoucnu postavená nová trafostanice v souvislosti s novým 
pøipojením stavebních parcel na pozemku parc. è. 248/1 a èásteè-
nou rekonstrukcí distribuèní sítì v obci. Tato trafostanice nahradí 
stávající TS Víceúèelové zaøízení a distribuèní èást TS ZD, které 
budou demontovány. Jedná se cca o 20 m2 pozemku, který bude 
pøesnì odmìøen geometrickým plánem, který nechá vypracovat 
na své náklady spoleènost E.GD. Zároveò obec obdržela návrh 
Smlouvy o smlouvì budoucí kupní. 
p. Klimeš – mìly by skonèit odprodeje pozemkù za 35,- Kè/m2

ZO schvaluje uzavøít Smlouvu o smlouvì budoucí kupní na prodej 
èásti pozemku parc.è. 228/6 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou v pøedpokládaném rozsahu cca 20 m2 
urèeného pro vybudování trafostanice, když pøesná výmìra a nové
parcelní èíslo pozemku budou zamìøeny geometrickým plánem za 
kupní cenu 35,- Kè/m2 + DPH. 
Usnesení è. 4/2022-ZO bylo pøijato.

Narovnání majetkoprávních vztahù k pozemkùm v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou
V rámci provedené obnovy katastrálního operátu v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou zmapovala paní M. Švehlová pozemky, 
které jsou ve vlastnictví obce a užívají je fyzické osoby a naopak. 
Z tohoto dùvodu by bylo vhodné pøistoupit k majetkoprávnímu 
vypoøádání tìchto pozemkù. Zastupitelé se dohodli, že budou 
pozemky nabídnuty k odprodeji uživatelùm a zároveò, že obec 
požádá o odkoupení pozemkù, které užívá, vše za cenu v místì 
a èase obvyklou. 

Bc. Hronková – bude toto majetkoprávní uspoøádání probíhat 
i v jiných katastrech?
pí. Švehlová – ano, ale až po provedení obnovy katastrálního 
operátu
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí.

Vybudování vìtrolamu v rámci KoPÚ Chøeš�ovice
V katastrálním území Chøeš�ovice probìhla pozemková úprava, 
která byla v loòském roce zapsána do KN. Souèástí plánu 
spoleèných zaøízení byl v lokalitì U svaté Anny navržen vìtrolam 
TEO1. Obec má možnost požádat o jeho vybudování v rámci 
realizace prvkù Plánu spoleèných zaøízení. Zároveò má možnost 
požádat o rekonstrukci cesty HC6-R.

ZO schvaluje realizaci vìtrolamu TEO1 a rekonstrukci cesty 
HC6-R v rámci realizace prvkù Plánu spoleèných zaøízení KoPÚ 
Chøeš�ovice a podání žádosti o provedení této realizace na Státní 
pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Jihoèeský kraj, 
poboèku Písek.
Usnesení è. 7/2022-ZO bylo pøijato.

Pøísedící Okresního soudu v Písku
Okresní soud v Písku požádal o doplnìní pøísedících. 
Poèet pøísedících, kteøí mají být zvoleni pro OS Písek, je stanoven 
na tøicet. Pøísedící navrhují èlenové zastupitelstva.

Ing. Procházka – navrhuje dát tuto informaci do Zpravodaje obce, 
aby se mohli pøípadní zájemci o pøísedící okres. soudu pøihlásit.
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1. Dostavba základní školy
Byla vypracována projektová dokumentace s rozpoètem, 
bylo získáno stavební povolení, probìhla veøejná soutìž 
na zhotovitele stavby a byla podána žádost o poskytnutí 
dotaèních prostøedkù z fondù národních dotací ministerstva 
pro místní rozvoj. Pokud budeme úspìšní, tak samotná 
stavba zaène o prázdninách.

2. Vodohospodáøské investice (VHI)
V souèasné dobì máme vydaná všechna stavební povole-
ní. Na pøelomu roku probìhla veøejná soutìž na zhotovitele. 
Bohužel po posouzení u poskytovatele dotace jsme museli 
soutìž zrušit. Následovalo vyhlášení 1. etapy, známe zho-
tovitele, do poloviny kvìtna probìhnou poslední potøebná 
administrativní opatøení a samotná stavba bude zahájena. 
Financovat jí budeme zatím z vlastních prostøedkù a nás-
lednì bude zaøazena do celkové žádosti o dotaci na VHI.

V souvislosti s touto investicí se vyskytla možnost ještì 
položit telekomunikaèní sítì v podobì optického kabelu. 
Díky tomu bude obèanùm a podnikatelùm nabídnut vyso-
korychlostní internet a optický pøenos televizního signálu. 
Na tomto místì prosím obèany, aby sledovali dostupné 
obecní informaèní zdroje, protože budeme muset rychle 
jednat se zájemci o toto pøipojení. 
Jedná se o mimoøádnou akci.

3. Veøejné osvìtlení
V souvislosti s VHI bude provádìt spoleènost E.ON uklá-
dání sítí elektrického vedení do zemì. Z naší obce zmizí 
dráty elektrického vedení, sloupy a tzv. nástøešáky. A samo-
zøejmì i svìtla. V souèasné dobì byla vypracována projek-
tová dokumentace pro osvìtlení v Albrechticích n. Vltavou, 
Údraži, Jehnìdnì a Chøeš�ovicích, je podána žádost o sta-
vební povolení a je vyhlášená veøejná zakázka na hotovení 
veøejného osvìtlení v èásti Úvoz v Albrechticích n. Vltavou. 
Na tyto investice v minulosti nebyl žádný dotaèní titul, ale 
snad se, podle našich informací, zaèíná blýskat na lepší 
èasy a na veøejné osvìtlení se najde dotaèní titul.

4. Bytové jednotky Údraž
Je zhotovena projektová dokumentace a rozpoèet, nyní 
probíhá vyjadøovací øízení a do konce dubna bude podána 
žádost o stavební povolení. Soubìžnì s tím jsou pøipravo-
vány materiály k vypsání veøejné soutìže na zhotovení 
stavby. Pokud vše pùjde podle plánu, tak na pøelomu èervna 
a èervence budeme podávat žádost o dotace a investièní 
úvìr na Státní fond podpory investic.

A co na závìr?
Touto cestou chci požádat obèany, kteøí žijí v èásti Úvoz 
v Albrechticích nad Vltavou, aby sledovali informace z obce 
a v prùbìhu samotné stavby se obrnili trpìlivostí a shoví-
vavostí. Zaèátek stavby je naplánován na konec kvìtna.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Ukliïme Èesko !
Na sobotní akci 2. dubna 2022 jsme si nemohli 
pøát horší poèasí. To, spolu s pozdním oznámením 
o konání akce, bylo asi pøíèinou toho, proè se sešli 
jen 4 dobrovolníci. Jedna skupinka se vydala kolem 
silnice k Újezdu, druhá smìrem ke Všeteèi. Ta do-
konce odkryla vodárenskou šachtu u televizního 
pøevadìèe na Výrovì, vlezla dovnitø a vytáhla letitý 
nepoøádek ze dna. Nehledì na to, že polovinou 
této skupinky byl asi 6letý kluèík. V 11 hodin dopo-
ledne nám snìhová pøeháòka zakryla terén a bylo 
po akci. Neslavným výsledkem bylo 5 plných pytlù 
odpadkù, které jsme u sbìrného dvora pøetøídili do 
kontejnerù. 
Dìkuji zúèastìným za odvahu do neèasu vystrèit 
nos z domova a doufám, že na podzim èi pøíští rok 
se sejdeme ve vìtším poètu.                 P.D.

SDH v Albrechticích nad Vltavou
vyhlašuje akci na 

Svoz železného odpadu
a vysloužilých elektrospotøebièù

v Albrechticích, Újezdì a na Hladné

Svoz bude probíhat
v sobotu 14. kvìtna 2022

I tento rok jsme se zapojili do akce T-MOBILE OLYMPIJSKÝ 
BÌH. Akce se uskuteèní ve støedu 22. èervna 2022 se 
spoleèným startem v 18 hodin. Všichni, kteøí se chtìjí do 
akce zapojit, se mohou pøihlásit na www.olympijskybeh.cz 
- ukonèení registrace je do 12.6.2022 (v pøípadì naplnìní 
kapacity i døíve) a je možné pouze on-line. Èást ze startov-
ného jde na podporu charitativní èinnosti Èeské olympijské 
nadace, jež umožòuje sportovat dìtem ze sociálnì znevý-
hodnìných rodin. V roce 2021 vybrali bìžci spoleènì témìø 
530 tisíc Kè. Všechny bìhy se konají jako oslava celosvìto-
vého Olympijského dne, který je zároveò výroèím založení 
Mezinárodního olympijského výboru.

Kontakt na lokálního poøadatele:  Renáta Havlová  /  tel.: 604 334 601

Informace pro obèanyJak se daøí pøipravovat investice ?

Napsali jste námT-Mobile Olympijský bìh - støeda 22.6.2022

MÍSTO PREZENCE A CÍL: sportovní areál TJ Albrechtice nad Vltavou. MÍSTO STARTU: Údraž - u rybníka (závodníci 
budou na start pøevezeni). START: 18:00 hod. (závod bude odstartován z éteru Èeského rozhlasu). DÉLKA TRATI: 4,6 km.



Z farní kroniky  – na pokraèování IX –  za faráøe Jana Talicha„A léta bìží vážení…“

Pater Vítìzslav Holý

Rok 1940 ...
28. záøí 1941 odvolán p. øíšský protektor svobodný pán von 
Neurath a na jeho místo poslán exc. gen. policie Reinhard 
Heydrich jako zástupce øíšského protektora, jenž vyhlašuje 
stanné právo nad Prahou a mnohými okresy. 
Mnoho našich 

du, mnoho obìšeno za sabotáže – pokoutní 
obchod, až po delší dobì nastal jakýsi klid.

lidí bylo na základì stanného práva zastøe-
leno za velezra

22. èervna roku 1941 pøekroèila øíšská braná moc hranice 
Sovìtského Ruska a dobývá mìsto za mìstem, kraj za 
krajem až zastavuje se pøed Petrohradem a Moskvou, 
zabírá Ukrajinu až k øece Donu – na hranice Kavkazu, kde 
jsou mocné prameny nafty, pohonné látky. 

Vánoce – svátky radosti a pokoje – probíhají ve znamení 
urputných bojù na východì, kde se již ohlásila tuhá zima, 
která operace ztìžuje. A tak za velkých bojù v dálce u nás 
nastupuje nový rok.

 Rok 1942
Pøijde v tomto roce pokoj a mír, na nìjž èekáme?

A v novém roce již hlásí se sbírka pro zimní pomoc vojákùm 
na frontì. 
Kromì toho jest soupis zvonù, u nás:

1. zvon 113 kg, š. 58 cm, v. 42 cm, z r. 1922, ke kostelní- – 
mu vyzvánìní ve zvonici. Poøízen nákladem osadníkù léta 
Pánì 1922 ke cti a chvále sv. Petra a Pavla, ulit Rudolfem 
Pernerem v Èeských Budìjovicích.

2. 54 kg, š. 46 cm, 33 cm, zvon – v. ke kostelnímu vyzvánì-
ní ve zvonici. Poøízen nákladem osadníkù léta Pánì 1922.

3. as 20 kg, neznámo, neznámo, neznámo, zvon – umírá-
èek na vížce nad oltáøem ponechán pro vyzvánìní a žádá 
se o ponechání zvonu k vyzvánìní.

Z naøízení okresního úøadu v Týnì nad Vlt. È. 8.800/42 
Sy-VIII.-23-a2 sòal jsem dne 10. dubna 1942 o 9 hod. do-
polední urèené zvony 113 kg a 54 kg tìžké. Jandík, stavitel

(Vidìl pøi kanonické vizitaci 19. 5. 1942 Fr. Janeèek, b.v. sekret.)

Zùstal nám jenom zvonek „umíráèek“. Též z vesnických 
kaplièek odvezeny zvonky – smutno jest po krajinì, když 
nezní hlas zvonù.

10. kvìtna 1940 bere Øíše pod ochranu Belgii, Holandsko 
a Lucembursko – nastává boj tuhý – statisíce mladých 
mužù kosí váleèná litice na obou stranách – a proè? 
Na stranì Belgie a Holandska stojí Anglie a Francie, které
nasazují všechny síly, aby se nìmecké vojsko nedostalo 
na jejich území. Nìmci pronikají hloubìji a hloubìji po 
hrozných bojích do obou zemí – 14. kvìtna 1940 kapitu-
luje Holandsko a za nìkolik dní obsazena Belgie a vojsko 
vniká na území Francie a k moøi naproti Angli (40 km). 

V 6 týdnech Francie žádá o pøímìøí, ponìvadž nemùže 
vydržeti prudký nápor – a tak ze všech zbývá už jen Anglie 
sama – aspoò nyní na sobì pozná, co je to válka, jež se 
stále vede se vší prudkostí èastými nálety a potápìním lodí.

Maïarsko, Slovensko a Rumunsko pøistupují k Ose Berlín 
– Øím.

Øecko podporované Anglií bojuje v Albánii s Itálií, jež také
v Africe obsadila Britské Somálsko a z Libye se tlaèí na 
Egypt.

Do kostela zakoupen bílý ornát za 660 K, alba za 335 K, 
cingulum za 15 K, opraven bílý ornát (190 K), opraven 
èervený ornát (120 K), 2 korporály (38 K), 2 paly (15 K) 
– vše ze sbírek. Dostali jsme od Eucharistické Jednoty 
èervený ornát a od Monsignora Karla Rebana, rektora 
knìžského Semináøe starší fialový ornát.

Rok 1941
Kostel náš obdržel novou monstranci. 6. dubna – o Kvìtné 
nedìli ráno vtrhlo nìmecké vojsko do Jugoslávie, jež po 
12 dnech kapitulovalo a válka pøenesena do Øecka, které 
nìkolik dní vydrželo nápor vojsk nìmeckých a italských,
až koneènì zdoláno. Obsazeny ostrovy v Egejském moøi 
a na konec i Kréta.

Náboženský život na osadì jest slabý, všechny práce 
a snahy obráceny jsou k opatøení tìlesných potøeb, chti-
vost penìz veliká – mamonov. Jest s politováním v dobì,
kdy mìli bychom býti všichni jako jeden, hledíme na sebe 
okem závistivým i nenávistným. Životní potøeby pod rukou 
prodávány a kupovány za horentní ceny a bude prý ještì 
hùøe. Kam se podìla ta slavená staroèeská poctivost 
a pohostinnost? Není soucitu ani lásky mezi lidmi – mezi 
mými osadníky – jen prospìcháøství a mamonismus.

(Vidìl pøi kanonické vizitaci 18. 6. 1941. Fr. Janeèek, b.v. sekret.)

1.) p. Hanus, 2.) V. Lejèar, 3.) p. Karlíková (Voldøichová), 4.) p. Koutníková 
(Koldová - Vaška Koldy z Londýna), 5.) Marie Kozáková (Údr. Chalupy), 
6.) p. Švehlová (Procházková), 7.) p. Koutníková (Rybová) 
8.) Fr. Koláø (Údr. Chalupy), 9. Husová (Košatková)
Foto a popisky poskytla paní Rùžena Košatková - údražská rodaèka. 

~ ~Údražské holky 
Sv. pøijímání: zleva Zdena Lejèarová, Maruška Procházkù, 
Miluška Hronkù, Maruška Hanusù, Maruška Košatková, 
Jana Stará (Antošù)
Foto z rodinného archivu Hronkù

1 2
3

Sv. pøijímání r. 1958
s panem faráøem Kofronìm

4 5 6 7 8
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Informace pro obèany

N OC KOSTEL Ù
10. èervna 2022 / Chøeš�ovice

Kostel sv. Jana Køtitele
18.30   ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELÙ - ZVONÌNÍM

18:33   ÚVOD - PØIVÍTÁNÍ NÁVŠTÌVNÍKÙ

19:00   HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
             kytara - J. Jaroš, klávesy - P. Kunt, fagot - Š. Kurz  

AMATÉRSKÝ MINISBOREÈEK
            B. Zachová, Š. Lacinová, J. Marková, M. Zachová, 
            Z. Marková, V. Lacina     

20:00   PROHLÍDKY VŠECH PROSTOR KOSTELA 
            (na požádání s výkladem o historii kostela)

22:05   UKONÈENÍ

V kostele bude možné zhlédnout unikátní rozsvícený 
Boží hrob a malou výstavu starých fotografií kostela i okolí. 

Atmosféru dokreslí dobové osvìtlení v podobì svící.  

Na prostranství pøed kostelem volnìjší program
HRY PRO DÌTI A POSEZENÍ U OHNÌ

Na místì možno zakoupit obèerstvení: 
káva, èaj, toèené pivo, limonáda, sladké i slané dobroty, 

špekáèky + peèivo

Na Vaši návštìvu se Spolek památky Chøeš�ovicka  tìší 
(www.sdh-chrestovice.eu)

Kostel sv. Petra a Pavla
v Albrechticích nad Vltavou

18.30  VŠE O MEŠNÍM VÍNÌ
Pøednáška s degustací mešního vína 
– p. Pavel Josef Svoboda z Hladné

19:00  VARHANNÍ SKLADBY  
– v podání p. Štìpána Svobody

19:30  VÝSTAVA A VÝZNAM BOHOSLUŽEBNÝCH 
(LITURGICKÝCH) ROUCH  
– s výkladem p. Petra Veverky

20:00  PROHLÍDKA MÁRNICE

18.00  ZAHÁJENÍ se zvonìním kostelních zvonù
Úvod – pan faráø Vítìzslav Holý
Zdravice – Andrea Brotánková

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ  

– možnost prohlédnout si zvony a varhany –

– krmení oveèek u fary – 
– obèerstvení a drobné suvenýry pøed kostelem – 

N OC KOSTEL Ù
10. èervna 2022

Obec Albrechtice nad Vltavou 
Vás zve na

Noc kostelù
14. roèník celorepublikové akce probìhne v pátek 10. èervna. Celkem je pøihlášeno 
1144 kostelù a modliteben z celé ÈR. Naše kostely se zapojí letos podruhé. Tímto si 
Vás dovolujeme pozvat na veèerní prohlídky kostelù sv. Petra a Pavla v Albrechticích 
nad Vltavou a sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích. Je pøipraven bohatý doprovodný 
program. Akce je urèena pro širokou veøejnost. Vstup je zdarma.
Obec Albrechtice n. Vlt. se obrací s prosbou na majitele historických fotografií, které 
se vztahují ke kostelu sv. Petra a Pavla èi kaplièkovému høbitovu, aby pøispìli jejich 
zapùjèením k ofocení.

 

Okresní soud v Písku požádal, vzhledem k nutnosti doplnìní poètu 
pøísedících okresního soudu, o navržení nových kandidátù na tuto funkci. 
Zájemci z øad našich obèanù se mohou pøihlásit v kanceláøi obecního 
úøadu v Albrechticích nad Vltavou nebo na tel. è. 382 288 103.

Pøísedící u Okresního soudu v Písku 

Sbìrné místo
Od 1. dubna 2022 je opìt v provozu sbìrné místo v Albrechticích nad Vltavou 

každou 1. a 3. sobotu v mìsíci vždy od 8 do 12 hodin



Datum Název akce Poøadatel

Spolek Náš Újezd

SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno

SDH Jehnìdno

SDH Albrechtice

SDH Jehnìdno

obec Albrechtice

Památky Chøeš�ovicka

SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno

ÈZS Albrechtice

SDH Chøeš�ovice

Oudraž z.s.

Rybáøští veteráni

SDH Chøeš�ovice

Spolek Náš Újezd

SDH Chøeš�ovice

ÈZS Albrechtice

SDH Albrechtice

SRPŠ

Rybáøští veteráni

SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno

obec Albrechtice

ÈZS Albrechtice

SDH Chøeš�ovice

Bufet Miláèek

SDH Chøeš�ovice

Bufet Miláèek

ÈZS Albrechtice

Rybáøští veteráni

SDH Albrechtice

Spolek Náš Újezd

ÈZS Albrechtice

ÈZS Albrechtice

SRPŠ

obec Albrechtice

MS Jehnìdno

SDH Albrechtice

MS Údraž

SDH Chøeš�ovice

Spolek Náš Újezd

Spolek Náš Újezd

Památky Chøeš�ovicka

Spolek Náš Újezd

Pavel Kolda

Pálení èarodìjnic a stavìní májky

Májka

Májka

Turnaj dvojic v Petanque

Svoz železného odpadu

Mezinárodní den dìtí

Noc kostelù

Noc kostelù

Vítání prázdnin

Dechovkový festival

Zájezd do Blatné

Rodáci

Letní hry

Rybáøské závody na rybníku Vápeòák

Pou�ová zábava

Letní sousedské setkání

Louèení s prázdninami

Šipkovaná nejen pro dìti

Výšlap k rybníku Valenta

Slavnostní pøivítání prvòáèkù

Koncert Chairé v Chøeš�ovicích

Rybáøské závody

Memoriál Jana Kukrála

Cykloakce

Podzimní výstava zahrádkáøù

Drakiáda

Zabijaèkové hody

Výlov Kuchyòky

Halloween párty

Posvícenská zábava

Zájezd na Moravu

Drakiáda s hasièi

Svatomartinské hody

Vánoèní dílny

Soutìž o nejlepší bramborový salát

Rozsvícení vánoèního stromu

Setkání seniorù

Poslední leè

Advent s hasièi

Poslední leè

Mikulášská besídka

Zahájení adventu

Pøíchod èertù s nadílkou

Adventní koncert

Silvestr a vítání nového roku

Silvestrovský bìh na Kamýk

30. duben

30. duben

30. duben

7. kvìten

14. kvìten

28. kvìten

10. èerven

10. èerven

2. èervenec

2. èervenec

2. èervenec

9. èervenec

9. èervenec

16. èervenec

23. èervenec

èervenec-srpen

27. srpen

srpen

srpen

1. záøí

11. záøí

24. záøí

24. záøí

záøí

záøí

8. øíjna

22. øíjna

22. øíjna

29. øíjna

øíjen

øíjen

øíjen

12. listopad

19. listopad

19. listopad

27. listopad

listopad

listopad

listopad

2. prosinec

2. prosinec

3. prosinec

5. prosinec

17. prosinec

31. prosinec

31. prosinec

0

0

0

0

0

0

0

0

V sobotu 26. ?nora jsme za podpory obce 
uspoøádali karneval nejen pro nejmenší.
Odpolední karneval navštívilo mnoho dìtí 
s krásnými maskami za doprovodu mami-
nek, tatínkù, babièek a dìdeèkù. O pestrý 
program se staral animátor Pavel Justich
a dìti si užily spousty legrace a zábavy. 
Samozøejmì nechybìla velká promenáda 
masek a také vypeèené soutìže o sladké 
odmìny. Veèer pak pokraèoval maškarním 
plesem pro dospìlé. Tady už to s úèastí 
bylo slabší. Ale ani to tým Bufetu Miláèek 
neodradí organizovat další akce, na které 
se mùžete tìšit. Od zaèátku roku již máme 
za sebou pár akcí, které obohatily kulturní 
vyžití nejen pro albrechtické obèany. Vidìt 
na akcích lidi z rùzných èástí naší obce, 
je tou nejvìtší odmìnou.  Vlastimil  Krippner 

Pøehled kulturních akcí pro rok 2022Informace pro obèany

V pøíštím Zpravodaji bude pøehled doplnìn o spolky, které ještì svùj program upøesní. 
Postupnì budou aktualizované konkrétní termíny u akcí, kde zatím není pøesné datum.
Za infocentrum Andrea Brotánková
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Maškarní s Miláèkem



Chtìl bych podìkovat všem, kteøí pøispìli v této sbírce 
Ukrajinì a ukrajinským uprchlíkùm.

pomoci 

Text a foto: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù

SDH Albrechtice nad Vltavou

Tvoøivá dílna   nejen pro dìti z Ukrajiny
Ve støedu 6.4. v bufetu Miláèek v Albrechticích 
na døevìný výøez a pøívìsky na krk. S nápadem pøišel chøeš�ovický malíø
Vladimír Svozil a jeho paní - ilustrátorka Kateøina Svozilová. Pod jejich vede-
ním se dìtem malování daøilo a z povedených magnetek a pøívìskù mìly
radost. Akce i obèerstvení byla pro dìti zdarma. Text a foto: V. Petružálková

si mohly dìti nakreslit obrázky 

Máme èím dál tím ménì dùvodù 
ke klidu a radosti?
Vyhlídky do budoucna nemusí vypadat dobøe.
A� jsou èasy jakkoli nároèné, zdrojem mnoha 
negativních vlivù na psychiku jsou hlavnì lidé,
jejich chování a jednání. Je normální, že se 
v lidských spoleènostech objevuje celá škála 
charakterù od tìch „nejspravedlivìjších“ po ty 
nejodpudivìjší. Kritické doby dávají vyniknout 
všem tìmto charakterùm a my poznáváme, 
kdo je kdo a mùžeme si utøídit lidi kolem sebe.
Moderní doba využívá øady technik k ovládání
lidí ve velkém. Mezi nejúèinnìjší patøí rùzné 
techniky manipulací a ovládání strachem. 

Napsali jste nám

V této smutné a zoufalé dobì bych chtìla jménem  pøátel studánek  
a troufám si øíci jménem všech zúèastnìných, vyjádøit obrovské díky, 
obdiv a podìkování dynastii Krippnerù pøi organizování M D Ž v bufetu
Miláèek. Celá rodina byla dobøe sehraná, vše bylo víc než bájeèné, 
speciálnì pohoštìní bylo na vysoké úrovni a velmi chutné. Strávili nad 
tím neuvìøitelné množství hodin ze svého èasu a pøi tom mají všichni 
také své rodinné povinnosti. Díky ním „ Miláèek “ opìt žije a je v dobrých 
rukách. Doba znovu nepøeje a je horší než kdy byla, tak buïme vdìèní 
za to, že se máme kde potkávat. 

„ “

Ze srdce dìkujeme a Míru zdar  ?   H.M.„ “
Stalo se módou „jen“ neøíkat všechno, zatajo-
vat souvislosti, zneužívat pøirozené autority... 
Pravda se èasto skrývá pod nánosem balastu 
nebo lží. A je tøeba k odhalení pravdy opravdu 
hodnì úsilí nebo èasový odstup. Chcete-li si
dopøát klid na duši, mùžete buï pravdu hledat 
èi se odstøihnout od lidí a zpráv, kteøí a které 
vám klid berou. 

M. Soudná

Jarní období je lékem na tìlo 
i duši. Pøíliv svìtla a energie (i z jarní stravy) 
pomáhá zbavit se zimních „usazenin“, rozhý-
bat metabolismus i mysl. Pøíroda ale i my jako 
její souèást dostáváme „novou krev“. Je jen 
na nás, zda toto vše využijeme ve prospìch 
sebe a dobra èi se necháme svést na cestu 
negace. Tìm nerezignujícím a pøipraveným 
zužitkovat nároèné èasy k èemukoli dobrému, 
pøeji hodnì sil a štìstí.  
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Ty ženy s dìtmi, které mohly a dorazily do zbrojnice, si vybírají 
pøímo na místì, co potøebují. Ostatním jsme pomoc pøivezli do 
jejich provizorních domovù, vždy� pøed válkou utekly v lepším 
pøípadì s jednou taškou. Také spolupracujeme s Èeským Èer-
veným køížem, který dál distribuuje právì tuto materiální pomoc 
na potøebná místa.

Sbírka na pomoc Ukrajinì

Už nìkolik dní po zaèátku války na Ukrajinì uspoøádal 
Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou 
humanitární sbírku materiální pomoci Ukrajinì a ukra-
jinským uprchlíkùm. Tøi dny v týdnu pravidelnì shromaž-
ïujeme a tøídíme rùzné druhy potøebných vìcí a trvan-
livých potravin nejen od našich spoluobèanù, kterým 
není lhostejný osud ukrajinských uprchlíkù a to pøede-
vším žen s dìtmi. Místem kde vìci shromažïujeme se
stala albrechtická hasièská zbrojnice, která je zároveò 
i místem výdejním.



Èlenská schùze s pøáním všeho dobréhoAlbrechtiètí zahrádkáøi
V nedìli 3. dubna 2022 se konala po dvou letech v restauraci Miláèek 
ská schùze spolku zahrádkáøù Albrechtice nad Vltavou. V loòském roce 
nám to kvùli opatøením proti Covidu-19 umožnìno nebylo. A tak program 
èlenské schùze zahrnoval mimo bìžných bodù i informace a vyhodnocení 
jednotlivých akcí spolku konaných i nekonaných v r. 2020 a 2021. Úspìšné 
akce zahrádkáøù byly zaøazeny i do plánu pro letošní rok. Na úvod diskuse 
byli jmenováni ti, kteøí dosáhli v uplynulých dvou letech kulatého životního 
jubilea. Bylo jim podìkováno za jejich práci ve spolku. Vìcný dar jim byl již 
pøedán zástupci výboru spolu s pøáním na den jejich narozenin. 

èlen-

Novým oslavencem, který dovršil letos koncem bøezna 80-ti let, byl 
pan Josef Maøík, dlouholetý èlen našeho spolku. Mezi albrechtickými 
zahrádkáøi je organizován od roku 1961, tedy 61 let. I jemu podìkovali 
za práci zástupci výboru a s pøáním všeho nejlepšího a pevného zdraví do 
dalších let mu pøedali malou pozornost. 

Závìrem bylo podáváno obèerstvení a pokraèovala volná zábava mezi 
váno 48 èlenù. Výbor ÈZS Albrechtice n/Vlt. se sešel následnì po èlenské schùzi, aby mimo jiné pøipravil a sestavil pøedbìžný plán 
plánovaných akcí na rok 2022.  Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František

pøítomnými. V souèasnosti je ve spolku zahrádkáøù organizo-

Jedna vlaštovièka jaro nedìlá.... ale bude jich dost, aby jaro pøišlo? 

Ano i tyto ptáky, 
vlaštovek, rorýsù a jiøièek. Dùvody jsou u všech tøí druhù stejné. Snížila se nabídka 
potravy a ubylo hnízdních možností. Že není tolik hmyzu jako kdysi, jistì potvrdí 
starší motoristé, kteøí za jízdy v létì museli zastavit a èistit pøední sklo auta od nale-
peného mrtvého hmyzu. Hmyz chybí proto, že se zmìnila okolní krajina, zmizela 
pestrá smìs rùzných zemìdìlských plodin, úhorù, mezí, skupin keøù, vlhkých míst 
a byla nahrazena obrovskými lány jedné plodiny, hojnì skrápìnými chemickými in-
sekticidy a herbicidy. 

tak jako jiné, postihnul v celé Evropì znaèný úbytek. Citelnì ubylo 

Chov dobytka se pøestìhoval z jednotlivých venkovských chalup do velkokapacitních 
kravínù. Døíve vlaštovky hnízdily témìø v každém prùjezdu domu, kde chovali doby-
tek. Dnes je dobytek v kravínì, z otevøeného prùjezdu se stala uzavøená garáž. Snaha 
ptákù o vystavìní náhradního hnízda je maøena s poukazem, že po ptácích je tøeba 
èistit trus. 

Rorýsi po hnízdìní ve skalách našli náhradu ve spárách betonových panelù novodo-
bých sídliš� a stali se prosperující ptaèí skupinou. Bohužel, se zateplováním budov 
se zakryly hnízdní dutiny, èasto i s mláïaty.

Proto obec Albrechtice nad Vltavou nabízí na obecních budovách zatím jiøièkám 
hnízda umìlá s deskou na zachycení trusu. Pokud budou hnízda obsazena, mohou 
být nefunkèní a poškozená pøírodní hnízda, nalepená v kdejakém výklenku, odstra-
nìna. Letos jsou nainstalovány dvì desky s tøemi hnízdy vedle sebe a to ve školním 
dvoøe a ve vchodì do bytovky è.p. 156 a dvì samostatná hnízda do lodžie v témže 
domì.

A proè pomáháme jiøièkám?  Oproti vlaštovkám jsou to spoleèenští ptáci, jejich 
hnízda lze spojovat, hnízdí na vnìjším plášti budov a jsou tišší. Jsou to pùvabní 
poslové jara, a prý dobrým znamením pro dùm. Abychom jejich prostøednictvím pøi-
vítali jaro, musí jiøièky o váze asi 20g, uletìt 2000 km z Afriky, kam za hmyzem na 
podzim odletìli. Za sezonu u nás uloví kolem pùl milionu much a komárù. Jiøièky, 
jejich vejce a hnízda jsou chránìny zákonem. Je zakázáno celoroènì shazovat hníz-
da, pro odstranìní starých hnízd je zapotøebí souhlasu obce s rozšíøenou pùsobností. 
Pøi dodržení základních hygienických pravidel je úklid trusu bezpeèný.

Uvedu ještì rozpoznávací znaky mezi jiøièkami a vlaštovkami. Spodek tìla u jiøièky 
je bílý až po zobák. U vlaštovky je spodek hrdla èervený, ocas má vlaštovka vykrojen 
do dlouhé, úzké vidlice, jiøièka má bílou skvrnu shora nad ocasem, na tzv. kostrèi.
Pokud máte chu� také pomoci ohroženému ptaèímu druhu, na internetu je mnoho 
nabídek na umìlá hnízda jiøièek, vlaštovek, rorýsù, ale také tøeba netopýrù.  

Pøeji Vám rychlé rozhodování, jaro již je tu!   P. D.

Hnízda pro ptákyJedna vlaštovièka jaro nedìlá ...
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Letošní tradièní Velikonoèní dílny poøádané Svazem zahrádkáøù 
se opìt vydaøily. V Bufetu Miláèek se setkalo mnoho pøíznivcù 
jarních a velikonoèních dekorací a dobrého jídla, to vše bylo ova-
nuto milou a sluneènou atmosférou. Tìší nás, že zájem tvoøit je 
neomezený vìkem ani pohlavím. Nejkreativnìjší pøi vyrábìní byly 
dìti, které popustily uzdu fantazii bìhem vytváøení jarního hnízda, 
domeèku s vysetou zahrádkou a dalších krásných výrobkù. 
A kolik se za odpoledne napletlo pomlázek? 18 ! 
Ruce Franty Škodù, který uèil dìti splétat velikonoèní pomlázku 
z 8 vrbových proutkù, by mohly vyprávìt. 

A uèil dobøe, nebo� po pøíchodu domù si syn 
Na ostatní èekaly rùzné pøízdoby, z kterých si mohl kdokoliv vyèa-
rovat jarní výzdobu. Na letošních dílnách byla možnost se nauèit 
techniku drátkování vajíèek pod vedením paní Heleny Novotné 

sám upletl pomlázku. 

a její dcery. Pro toto stanovištì byly pøipraveny výfuky slepièí i husí. 
Díky podpoøe ze strany obce byla Velikonoèní dílna obohacena
o nové prvky, které patøí k tradicím Velikonoc. 

Podìkování patøí všem, kteøí se podíleli na pøípravì 
a realizaci dílen. Tìšíme se zase za rok.

Za albrechtické zahrádkáøe  – Hana Krippnerová, pøedseda spolku 

Velikonoèní dílna pro dìti i dospìlé              Albrechtiètí zahrádkáøi

Zápis v kronice zahrádkáøù
ze dne 10.4.2022

„Až z Dìèína jsem vèera

za dcerou Ivou Hájkovou pøijela,

velikonoèní dílnu jsem s ní dnes vidìla!

Bylo to milé pøekvapení, co je možné

z proutkù, vajíèek, peøíèek i drátkù

k velikonoènímu vyzdobení!

K obèerstvení byl moc dobrý dortík

a kafíèko - dìkuji Vám, paní Hanièko!

A� se sejdem zase po roce

 - pøeji všem “krásné Velikonoce!

Pøíjezd do Albrechtic nad Vlt. cca 16:00 hod. 

Exkurze s degustací v lihovaru Blatná

Výstava rùží na téma Ave Maria 
(vstupné bude organizátorem upøesnìno v èervnu)

Prohlídka muzea 
(vstup 30 Kè/osoba; dìti do 6 let zdarma)

Exkurze zámku Blatná 
(vstup 50 Kè/osoba; dìti, studenti, senioøi 25 Kè)

Prohlídka zámecké zahrady (zdarma)

Cena zá jezdu: 

Èlenové ÈZS Albrechtice n. Vlt. 400 Kè, neèlenové 500 Kè
V cenì je zahrnuta:
Doprava + exkurze s degustací v lihovaru Blatná (200 Kè/os)

V Blatné bude individuální program. V dobì výstavy budou
doprovodné akce, které organizátor upøesnìní.

Zá jemci se mohou nahlás i t :

A. Brotánková, tel.: 601 503 396,  F. Škoda, tel.: 607 911 617 
H. Krippnerová, tel.: 721  941 229

Záloha 300 Kè

Odjezd 7.30 hod. z albrechtické návsi

. .2022

A r c t tlb e h iè í 
e n z  

Vás srd è ì vou na
z h á ia r dkáø  

P
ro

g
ra

m
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Pamì� národa Post Bellum    – – PØÍBÌHY HRDINÙ 20. STOLETÍ (Celoroèní práce žákù 8. roèníku a paní uèitelky Zdeòky Pirglové)
Stejnì tak, jako mnoho èeských škol, jsme se i my zúèastnili celorepublikové akce Pøíbìhy hrdinù 20. století - Post Bellum.
Fascinující pøíbìhy obìtí totalitní zvùle v Èeskoslovensku pøináší pestrou mozaiku toho, co obyvatelé této zemì ve 20. století prožili: 
války, nacistickou a sovìtskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzepjetí proti totalitì. Skupina 5 žákù z 8. roèníku 
navštívila pamìtnici této doby a natáèí s ní rozhovory, video a reportáž v èeském rozhlase. Tato èinnost je doslova polapila. Tìšíme na 
prezentaci jejich práce. Prezentace videí žákù všech zúèastnìných škol se odehraje 18. kvìtna v písecké knihovnì na Alšovì námìstí. 

~ ~Srdeèná pozvánka   18. kvìtna 
místním rozhlasem) pro zájemce o shlédnutí prezentace videí o pohnutém životì našich spoluobèanù. Akci v písecké knihovnì si
nenechte ujít! Bude to stát za to! Zveme rodièe i prarodièe a další zájemce do poètu 29 míst v autobusu.  Vìra Tichá

odpoledne bude vypraven z Albrechtic školní autobus (informace budou zveøejnìny a vyhlášeny 

J a k s e s t a r á m e o n a š e ž á k y ?
Tak jako náš pozemský život ovlivòuje polarita, dobro a zlo, èerná
a bílá, tak i do školy chodí žáci pilní i ti ménì pilní. Aktivní a slušní 
i žáci s výchovnými problémy. A protože naše od pohledu pozitivní 
škola je souèástí tohoto systému, jsou i u nás všichni tito žáci. 
Tìm s problémy výukovými pomáháme konzultacemi, douèováním 
hlavních pøedmìtù, systémem dopøedu známých okruhù výuky
i termínù testování znalostí. Pak už je na každém žáku, jak se ke 
svému vzdìlávání postaví. V dobì „pocovidové“ se velmi zhoršilo 
chování žákù jednoho k druhému, vymizela vlastní odpovìdnost 
a pøijetí pøirozených následkù. Spolupracujeme s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Písku. Na naší škole funguje výchovný 
poradce a metodik prevence.  

Žáky nadané podporujeme v úèasti na olympiádách, 
a individuálním pøístupem k výbìru uèiva. Letos jsme ve spolupráci 
s píseckým MAP II a výtvarným oborem ZUŠ umožnili 4 žákùm 
zdarma výuku v umìlecké škole - výtvarném oboru v Písku. 

soutìžích 

Jejich práce budou k vidìní na vernisáži v písecké knihovnì 
23. kvìtna v 16:30. Udìlejte si èas a urèitì pøijïte.
Bližší informace budou vyhlášené obecním rozhlasem. 

Ètenáøská (ne)gramotnost, to že dìti neètou a nerozumí bohatosti
èeského jazyka, že znají pouze SMSky, je pravda stejnì tak, jako 
že máme mnoho žákù, kteøí ètou rádi. Nìkteøí jsou doslova kniho-
molové. Nejmladší knihomol chodí do 2. tøídy a jmenuje se Vojta. 
Na škole funguje Ètenáøský klub pro starší žáky (vede pí. uèitelka 
Pirglová), kteøí se úèastní Minifestivalu ètení - ètenáøských dílen
se žáky ze všech okresních ètenáøských klubù v knihovnì v Písku.

Nezapomínáme na pøípravu budoucích prvòáèkù. 
že máme mateøskou školu pøímo v budovì, mají dìti z mateøinky 
pøirozený pøechod do 1. tøídy zajištìn. Mnoho školních dìtí potká-
vají, znají se, nebojí. Obrovské plus, které hned tak nìkdo nemá! 
A toto plus mají i rodièe, protože jejich prvòáèek se školní výuce 
pøizpùsobí velmi rychle a pøirozenì. 

Díky tomu, 

Aby to tak bylo, o to se stará zejména vedoucí uèitelka školky Jitka 
Chrdlová, která zajiš�uje každodenní „školièku“ pro pøedškolní dìti. 
Velmi úzce spolupracuje s øeditelkou školy a od 2. pololetí pøed-
školáci s paní uèitelkou navštìvují 1. tøídu a zapojují se do výuky 
èeštiny a matematiky. 
Budoucím šes�ákùm s
tuto zkušenost zažít také. Ve 2. pololetí mohou navštìvovat výuku 
v 6. roèníku. Chceme jim tím usnadnit plynulý a pøirozený pøechod 
z 5. roèníku na druhý stupeò. Toto období je i vzhledem k vìku 
a vývoji žáka pro žáka samotného velmi tìžké. Vìtšinou dochází 
k propadu –  zhoršení hodnocení, známek. Souvisí to i s mnoha 
novými pøedmìty, jako je fyzika, dìjepis, zemìpis, pøírodopis 
a s nárùstem poètu vyuèovacích hodin. 

tejnì tak jako prvòáèkùm umožòujeme 

Od spoleèné výuky oèekáváme, že se žáci nebudou bát šestky 
a budou se k nám tìšit :-)

Slovo øeditelky na závìr 
- Podìkování rodièùm za zájem o vzdìlávání svých dìtí 

Kavárna s Hejného matematikou. 2 roky se tato akce nemohla 
konat z covidových dùvodù. Jsem si vìdoma, že kdo se s prvky 
výuky touto metodou nepotkal, mùže mít obavy, že svému dítìti 
nebude umìt s výukou èi domácím úkolem pomoci. Po ukonèení
opatøení a na pøání rodièù pøedškolákù a prvòáèkù se konala 31.3. 
letošní 1. kavárna, vìnovaná právì Hejného matematice. 
Dìkuji zúèastnìným rodièùm za pøíjemnì strávené odpoledne 
i s kávou a zákuskem :-) A tìším se na další Kavárnu.

Tradiènì jsme mìli Dny otevøených dveøí od 29.3. - 1.4. 
do 15.30. Rodièe mohli vidìt své dìti „v akci“. A žáci se mohli tìšit, 
že rodièùm ukáží to nejlepší, co už se nauèili. Pochvala od rodièe 
má daleko vìtší cenu než nejvìtší jednièka v žákovské knížce. 
Dítì ví, že je o nìj zájem a patøiènì si toho cení. 

od 8.00 

Dìkuji touto cestou zúèastnìným rodièùm i za jejich dìti!

Mìsíc únor jsme zahájili maškarním karnevalem. Všechny dìti 
pøišly v originálních a krásných maskách. Spoleènì jsme si užili 
spoustu legrace pøi soutìžích a tanci. Naši nejstarší pøedškoláci 
zaèali navštìvovat ukázkové hodiny matematiky a èeského jazyka 
v první tøídì. Od poloviny února byly v naší škole týdenní jarní 
prázdniny, bìhem kterých spousta našich dìtí odjelo s rodièi na 
výlety a hory. Z tohoto dùvodu byl provoz mateøské školy omezen 
na jednu tøídu. Na konci února k nám do školky pøijelo divadlo Kos 
s pohádkou „Doktor Léèímrád.“ V mìsíci bøeznu nás provázelo 
v každé volné chvilce nacvièování písnièek, básnièek a taneèkù 
na vystoupení k MDŽ v „Bufetu Miláèek“. Na dìti tu èekala sladká 

odmìna. Vystoupení se uskuteènilo 12.3. od 17 hodin. V druhém 
týdnu mìsíce bøezna se dìti zúèastnily projektu „Zdraví dìtem“, 
kde se dozvìdìly mnoho zajímavostí o zdravém životním stylu. 
15.3. pøijelo do školky divadlo Bambiny s pohádkou „Zvídavá liška.“ 
V týdnu od 21.3. jsme mìli akci s názvem „Barevný týden v MŠ“, 
bìhem kterého jsme chodili každý den obleèeni v jiné barvì. 
22.3. nás navštívilo divadlo Z Bedny s pohádkou „O Otesánkovi.“ 
Tento mìsíc jsme zakonèili pøíjemným setkáním rodièù s dìtmi, 
kde si spoleènì vyrobili velikonoèní výzdobu, a odnesli si ji domù. 
Zároveò jsme mìli možnost si vzájemnì popovídat.
Všem zúèastnìným dìkujeme.

Barevný týden ve školceMŠ Albrechtice nad Vltavou



Ochutnávka z našich školních akcí

NOC S ANDERSENEM 1. dubna   Ne, to není vtip ! Letošní celosvìtová Noc s Andersenem se opravdu konala v pátek 1. dubna 2022. 
Po dvouleté pauze, jsme se doèkali. Sešlo se 27 žákù se spacáky a dobrou náladou, natìšených na neznámé dobrodružství. 
Po úvodu o pohádkáøi H. CH. Andersenovi a ètení pohádky, jsme se vrhli na pohádkové luštìní, doplòovaèky a skládání puzzle loga 

Noci s Andersenem, za úèelem získání bodù do týmové soutìže. Poté jsme se dovìdìli o nelehkém životì 
pana Andersena. Spoleènì jsme si èetli jeho pohádku „Mrzáèek“ o š�astném uzdravení, podpoøe a lidském 
pochopení. Velmi nás, vedoucí „nocovnice“, potìšil zájem dìtí o ètení. Zájem mìli všichni i prvòáèci, i šes�áci. 
Po pohádce jsme kreslili ilustraci. A pak si vlastnoruènì pøipravili veèeøi. Zapeèené toasty se šunkou a sýrem 
byly úžasné. :-) Následovala èást vìnovaná spisovateli Eduardu Štorchovi a knize Lovci mamutù. Dìti se pøi 
ètení støídaly, dokonce i prvòáèci. Vyprávìli jsme si o pravìkých lidech, o jejich tìžkém životì, o dovednos-
tech pravìkých lovcù. Následující aktivity mìly probíhat venku, ale aprílové poèasí nás pøekvapilo snìžením, 
tak jsme se pøesunuli do tìlocvièny. Zde se týmy snažily zdokonalovat v loveckých dovednostech: postøehu, 
spolupráci, hbitosti a lovu na mamuta. Dìti bìhaly, šplhaly, „lovily mamuta“ a vše završily stavbou pravìké 
chýše. Veèer jsme ukonèili procházkou noèními Albrechticemi, cestou odvahy na školní zahradì a ètenou
pohádkou na dobrou noc. 
V sobotu jsme snídali dobrùtky od 
našich maminek, za které jim moc 
dìkujeme, èaj a kakao. Dìti se jen 
nerady louèily a už se tìší na další 
roèník této akce.   Vìra a Boženka 

~  ~ JARNÍ TVOØENÍ S RODIÈI

Jsme opravdu rádi, že po 2 letech 
školního „ covidového živoøení “ 
jsme se mohli vrátit k oblíbeným 
školním akcím. K tìm urèitì patøí 
chvíle strávené s rodièi a dìtmi 
pøi tematickém tvoøení, tentokrát 
k Velikonocím. Pod vedením paní
Helenky Novotné si dìti vyrobily 
moc hezké velikonoèní dekorace, 
ozdobené kvìtníky èi proutìné 
vìneèky. Dìkujeme za pøíjemnì 
strávené odpoledne a za výborné 
obèerstvení od Boženky. 

Už teï se tìšíme na další rok!  :-) 

  9. února se rozeznìla tìlocvièna hudebními peckami v produkci 
DJ Fíly. V karnevalovém reji tanèily princezny, zvíøátka, vojáci... Tanec støídaly 
soutìže o malé ceny, kterých se dìti nadšenì úèastnily.

KARNEVAL

VYRÁBÍME Z OVÈÍ VLNY  Zajímavé dopoledne prožili žáci 1. stupnì 2.února, 
kdy do školy zavítala odbornice, která je seznámila s pøírodními materiály, 
které se využívají k výrobì obleèení. Dìti si nadšenì vyrobily ze surové ovèí 
vlny drobné výrobky a vyzkoušeli si, jak je nároèné ruènì ovèí vlnu zpracovat.

PROJEKTOVÉ DNY 4. a 5. roèníku  Žáci 4. a 5. roèníku si vyzkoušeli zásady 
první pomoci a seznámili se s evropskými státy a jejich kulturou.

EXKURZE KARLÙV HRÁDEK  22.3. se žáci 2. stupnì se vydali za poznáním 
zøíceniny Karlova hrádku u obce Purkarec. Byla to již druhá výprava, první 
výpravu za poznáním opevnìných sídelních areálù z období pravìku podnikli 
na Holý kopec u Újezda a na svatou Annu v Neznašovì. Dìti vìdí, že jižní 
Èechy, a pro okolí Albrechtic to platí v prvé øadì, jsou poseté pravìkými kul-
turními památkami. Èasto to jsou krásná místa v pøírodì, která mají navíc 
génia loci. Spojili jsme tak procházku s poznáváním i prožitkem.

pokraèování z titulní strany

PROJEKTOVÝ DEN NAŠE ZAHRADA
A VÝROBA BUDEK  

O ubytování malých opeøencù, zejména 
sýkorek, jsme se postarali po vedením pana
Dostála. Pro naše žáky pøipravil døevìné 
stavebnice 10 ptaèích budek. Mladší žáci je 
pak ve školních dílnách obrousili a pøipravili 
ke smontování. V pøímé režii a za jeho velmi
trpìlivého vedení žáci 6. a 7. roèníku budky 
smontovali. Nìkteré budky již pan školník 
s p. Dostálem povìsili na školní zahradu. 
Mnoho budek si odnesli žáci domù a povìsí 
je na svých zahradách. První foto o splnìní 
úkolu pro malé sýkorky poslal žák 6. roèníku 
Štìpán Jaroš. 
Velké díky všem zúèastnìným !  Vìra Tichá

VÝZVA NA NÁVRH LOGA ŠKOLY
Bìhem února jsem podala výzvu na ztvárnìní, návrh loga 
naší školy. Autor vítìzného loga obdrží odmìnu ve výši 
1000 Kè formou kreditní karty do oblíbeného obchodu. 
V bøeznu jsme získali asi 20 návrhù, nìkteré jsou opravdu 
velmi originální. Za velké pomoci paní Petružálkové jsme 
vybrali 4 návrhy na logo školy, které se ještì musí dopra-
covat. Návrhy lze vidìt v naší škole na nástìnce u šaten. 
Doufám, že v dalším Zpravodaji již budeme znát vítìzný 
návrh a jeho tvùrce. Vìra Tichá

U K R A J I N A  
A� si myslí, kdo co chce, co chce o souèasné situaci na 
ale jedno se nezmìní. Dìti za souèasnou situaci nemohou! 

Ukrajinì, 

Jsou to bytùstky, které se musí s touto situací vyrovnat a pøijmout ji. 

Žákynì 3. roèníku albrechtické základní školy Mia Kvasnièková 
napsala dne 17. bøezna 2022 následující slohovou práci:
I l j a a T i m
Dnes ráno k nám do školy pøišli dva chlapci z Ukrajiny. Jmenují se 
Ilja a Tim. Pocházejí z mìsta Charkova. Museli utíkat z Ukrajiny 
do Èeské republiky kvùli válce, která na Ukrajinì vypukla. Jsou to 
tøe�áci, je jim devìt let. Mají to tady tìžké, budeme jim pomáhat. 

Její spolužák Pavel Svoboda se k pøíchodu ukrajinských chlapcù 
také rozepsal:
K a m a r á d i z U k r a j i n y
Dnes k nám poprvé do albrechtické školy pøišli dva kluci z Ukrajiny. 
Jmenují se Ilja a Tim. Pøišli z Charkova, je to velké mìsto. Myslím, 
že je to pro nì tìžké. Museli utéct kvùli válce. Válka vznikla, protože 
Ukrajina byla souèástí velké zemì SSSR. Byla to jedna z nejmoc-
nìjších zemí na svìtì. Kluci si s námi hráli a nauèili nás trochu 
ukrajinsky a my je trochu èesky. Budeme na nì hodní. Doufejme, že 
válka brzy skonèí.

ZŠ Albrechtice nad Vltavou
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Dne 12. bøezna se v bufetu Miláèek v Albrechticích nad Vltavou uskuteènila, pod záštitou obecního úøadu, pro všechny ženy z obvodu 
obce, oslava Mezinárodního dne žen. Oslava svátku žen se v Albrechticích již velmi dlouho nekonala, a proto se tìšila velké úèasti žen 
z Albrechtic n. Vlt., Hladné, Újezda, Údraže, Jehnìdna a Chøeš�ovic. Do Albrechtic je svezl a zase rozvezl obecní autobus. Pouze ženy 
z Albrechtic mìly „smùlu“ a musely se dopravit pìšky. 

Kulturní program zajistily dìti z mateøské a základní školy v Albrechticích n. Vlt. a dìti z Chøeš�ovic. Program dìtí z mateøské školy 
byl nároèný – tìch básnièek co umìly – dík za to paním uèitelkám a velký obdiv dìtem! Program dìtí ze základní školy byl nacvièen 
s paní uèitelkou Boženkou Milotovou – a jako vždy byl bez chyby a moc pìkný. Dìti z Chøeš�ovic si samy nacvièily dvì velmi úsmìvná 
pøedstavení – „Uèitelka Lídleška“ a „Prodavaè vysavaèù“. Za svùj výkon sklidily od divákù velký potlesk.

Všechny ženy pøi pøíchodu obdržely od dìtí kytièku, bonbony a malou lahvièku vína (ještì jsem ji neotevøela). Obèerstvení bylo formou
bufetu – velký výbìr slaného i sladkého (nìco pøinesly i samy ženy). Veèer zahrál na klávesy nebo harmoniku p. Zach z Tálína.  
Zazpívaly jsme si nebo i zatanèily.   

Ještì pro mì jedno velké pøekvapení a hezká vzpomínka oslavy se úèastnila paní Marie Tùmová z Pasek která mì uèila v mateøské 
škole v Pasekách a to již pøed 60ti lety (to je hrozné, jak ten èas letí). Byla to asi nejstarší úèastnice. Chtìla se podívat, jak vystupují 
její pravnouèata. Oslava se moc vydaøila, tak na shledanou zase pøíští rok. Milada Švehlová 

 – , 

SH ÈMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ JEHNÌDNOSH ÈMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ JEHNÌDNO

VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA  VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA  

KDY:   KDY:   7. KVÌTNA 2022 OD 9:00 HODIN7. KVÌTNA 2022 OD 9:00 HODIN

KDE:   KDE:   HØIŠTÌ V JEHNÌDNÌ  HØIŠTÌ V JEHNÌDNÌ  

STARTOVNÉ:   STARTOVNÉ:   100,- KÈ ZA DVOJICI100,- KÈ ZA DVOJICI

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO  OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO  

Sbor dobrovolných hasièù v Jehnìdnì uspoøádal v sobotu 
26. bøezna turnaj ve høe Èlovìèe, nezlob se! Bohužel jak vloni,
tak i letos se sešla malá úèast a dìtské hráèe museli doplniti 
dospìlí, aby byly obsazené alespoò dva herní plány. Hrála se 
nejprve ètyøi základní kola, ze kterých postoupili ètyøi hráèi do 
finálového boje u velkého kobercového plánu Èlovìèe, nezlob 
se! Kupodivu se do finále nedostal ani jeden dospìlý, a tak 
finálový souboj turnaje sehrály 2 sourozenecké dvojice, které 
si nedaly nic zadarmo.
Po závìreèné høe se nakonec z vítìzství 
jako druhá se umístila Bára, tøetí skonèil Vojta no a na krásné 
bramborové pøíèce skonèila Ká�a. 

radovala Klárka, 

Vìøím, že si všichni užili zábavné odpoledne a že se jim líbily 
vyhrané ceny. Snad se pøíští rok sejdeme již ve vìtším poètu.
Text a foto: Hana Jaèková, Kateøina Malkusová

Turnaj v Èlovìèe, nezlob se!

SDH Jehnìdno Pozvánka na petanque
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Napsali jste nám ~ Oslava svátku žen v bufetu Miláèek ~ 



Dne 5. bøezna se konal v Údraži 11. roèník ve stolním tenise. 
Sešli jsme se v hojném poètu 22 kvalitních hráèù. Hrát se 
zaèalo v 10:00 hodin ráno a konèilo se až ve veèerních 
hodinách. Po celý den byly vidìt neskuteèné výkony. 

Nejstaršímu hráèi panu Keøkovi je 88 let. I v tìchto letech 
nás stále poráží. Vše to završilo velké finále, kde Petr Šuhaj 
porazil po veliké bitvì domácího Mekyho Velka staršího. 
Po vyhlášení výsledkù jednotlivcù jsme sehráli ještì zápasy 
ètyøhry. Kde zvítìzil pár Petr Šuhaj a Jarda Motejzík. 
Skupinu útìchy vyhrála jediná sleèna Dominika Málová. 
Na závìr bych chtìl podìkovat všem hráèùm, že hráli fair 
play a pozvat je na pøíští 12. roèník turnaje.   Meky Velek

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCÙ: 

1. PETR ŠUHAJ
2. MEKY VELEK ST.
3. JARDA MOTEJZÍK
4. RADEK TÌHLE

5. PETR BLÁHA 
6. JARDA DUŠEK 
7. JAN HANUŠ 
8. ROS�A KUDRLIÈKA 

VÝSLEDKY ÈTYØHRY:

       1.  PETR ŠUHAJ - JARDA MOTEJZÍK
       2.  JAN HANUŠ - PETR BLÁHA
       3.  PETR KURF RST - VÁCLAV MÌØIÈKA Ü

SDH ÚdražTurnaj ve stolním tenise v Údraži 

Protože pøi poøádání spoleèenských akcí v Újezdì leží vìtšina práce související s výzdobou a obèerstvení na ženách, 
rozhodli jsme se, že pro nì uspoøádáme oslavu MDŽ. Pùvodnì jsme poèítali s termínem 12. bøezna, ale vzhledem k tomu, 
že v tento den byly oslavy v Albrechticích, pøesunuli jsme uspoøádání na sobotu 19. bøezna od 15 hodin. 
Na pøípravu bylo proto i více èasu, a navíc nám obec pøispìla na oslavu, za což bychom chtìli podìkovat. V pøedstihu byla 
vyvìšena pozvánka na nástìnce a dále doruèena do všech domácností, kde bydlí ženy. Potom již následovala pøíprava 
v zajištìní dárkù, obèerstvení a výzdoby klubovny. I když se jednalo o svátek žen, bez jejich pøièinìní bychom oslavu tìžko 
uspoøádali a tak jako vždy upekly a pøipravily mnoho druhù peèiva a pochoutek. 
Již od 15 hodin postupnì pøicházeli obèané, na které èekala vyzdobená klubovna s bohatým obèerstvením. Po zahájení 
pøednesly dìti nìkolik básnièek, pøedaly každé ženì kytièku s bonboniérou a popøály k jejich svátku. Pak už následovala 
volná zábava s obèerstvením, které bylo jako obvykle zdarma. Setkání se zúèastnilo celkem 25 obèanù a z toho 6 dìtí, 
které celou akci zpestøily. Navíc jsme pøivítali také nové obyvatele Újezdu, manžele Olejnických.  
Oslava se vydaøila, a ještì druhý den po úklidu jsme posedìli a naplánovali další akci, kterou bude stavìní májky (snad 
po 2 letech opìt s táborákem a širokou úèastí veøejnosti), na kterou všechny obèany srdeènì zveme.  J. Procházka

Vandalismus - auto bez kol Napsali jste nám
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Vandalismus je odsouzeníhodný 
v jakékoliv podobì. Teèka.

18. bøezna 2022
Ráno èekalo na majitele tohoto auta 
p. Petra Veverku z Újezda opravdu 
nemilé pøekvapení - na fotografiích
mùžete vidìt výsledek vandalismu - 
ukradena byla všechna ètyøi kola.

Stalo se tak v noci 17. bøezna 2022
na parkovišti v Albrechticích nad 
Vltavou pøed benzínovou pumpou.

Dávejte si na svá auta pozor - není
to první pøípad v okolí.

Z èinnosti spolku „Náš Újezd“První oslava MDŽ v Újezdì



SDH Chøeš�ovice Maškarní bál
Chøeš�oviètí hasièi poøádali v sobotu 19. února 2022 po roèní pauze Maškarní bál pro dìti. Na programu byly tradiènì hry 
a soutìže, které pro dìti pøipravily mladé hasièky z Chøeš�ovic. Je neuvìøitelné, kolik energie dìti za celé odpoledne ze 
sebe vydaly a pøesto na nich nebyla znát k veèeru žádná únava. Samozøejmì si prùbìžnì tuto vynaloženou energii dopl-
òovaly nìjakou dobrotou, kterou získaly právì jako odmìnu za úèast v nìjaké soutìži. 
Po ukonèení soutìží následovalo obèerstvení, které 
dìti mìly zdarma a pak už se zase vìnovaly volno-
èasové zábavì se svými vrstevníky. Zvláštní bylo, 
že rodièe dìtí vypadali znavenìji než samotné dìti, 
pøestože žádnou soutìž absolvovat nemuseli. 
Na závìr je tøeba podìkovat všem hasièùm, kteøí 
mají podíl na pøípravì této oblíbené akce. Zvláštì 
pak mladým hasièkám Kláøe Kothánkové, Báøe Za-
chové a Šárce Lacinové, které se s velkým zájmem 
a trpìlivostí vìnovaly malým dìtem, aby mìly po 
celé odpoledne pìknou zábavu. 
Dìvèata jen tak dál!                    Text a foto: R. Lacinová

V pìkném jarním dni 26. bøezna Spolek památky Chøeš�o-
vicka ve spolupráci s místními hasièi svolal dobrovolníky, kteøí 
odlehèili kousku pøírody od letitého, ale i nového nepoøádku. 
Po dvou letech se znovu vyklízela èerná skládka a okolí ko-
lem Velkého chøeš�ovického rybníka. Tam se spíše objevil 
nový nepoøádek díky neukáznìnosti kolemjdoucích návštìv-
níkù. Ovšem nedaleko rybníka si lidé v minulých letech ve 
strouze kolem potoka udìlali èernou skládku, kam pak nahá-
zeli i pøes zákaz, cokoliv se jim nehodilo. 
Nejvíce problematické místo na vyèištìní byla a stále je záto-
èina potoka. Jsou tam poøád obrovské nánosy skla i drobných 
støepù a nelze snad toto místo holýma rukama poøádnì vyèis-
tit. Pøesto se odtud podaøilo zase bìhem brigády velkou èást 
odvozit. 

Takovým malým pøedvojem tohoto úklidu byli také dva mladí 
chlapci ze spolku Vojta Lacina a Tonda Vlk, kteøí se do uklí-
zení kolem potùèku pustili zcela sami a dobrovolnì. Bìhem 
nìkolika dnù se vždy po škole vrhli na úklid a velkou èást 
strouhy vyèistili od nepoøádku døíve než byla svolána tato 
brigáda. Jejich pøístup je chvályhodný a zaslouží si urèitì 
patøièné ocenìní! 

Na samotné brigádì se pak sešel také úctyhodný poèet do-
brovolníkù. Zapojili se i dobrovolníci, kteøí nejsou pøímo èleny 
žádného chøeš�ovického spolku. Je pìkné vìdìt, že je mezi 
námi ještì spousta dobrých lidí, kterým není lhostejný stav 
naší pøírody. Vìtšina si pøece jen uvìdomuje, že pøíroda je 
nádhernou souèástí našich životù a všichni do ní èasto utíká-
me pro naèerpání ztracené energie. 
Po práci bylo pro brigádníky pøipravené také malé obèerstvení. 
Velké díky všem, kteøí se zapojili!  

Text: R. Lacinová, foto: Klára Kothánková

Spolek památky Chøeš�ovicka Brigáda - úklid v pøírodì 
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SDH Chøeš�ovice

V sobotu 5. bøezna pøipravili místní hasièi pro všechny ženy a dívky pøíjemné odpoledne k jejich mezinárodnímu svátku. 
Pøi vstupu do sálu každá žena obdržela kvìtinu a krásnì zdobené perníkové srdíèko. Pohoštìní pøipravily nìkteré míst-
ních hasièek a také mnoho zúèastnìných dam. Bylo opravdu z èeho vybírat a každý mlsný jazýèek si jistì pøišel na své. 
Ženy vøele uvítal již všem dobøe známý moderátor Luboš Mareš a uvedl pøipravený zábavný program. Zdejší mladé 
hasièky pod vedením Kláry Kothánkové nacvièily s dìtmi a mládeží rovnìž z øad hasièù veselé pøedstavení, které pøí-
tomné ženy velice pobavilo a dìti odmìnily hlasitým potleskem. Je tøeba zdùraznit, že toto pøedstavení, mladé hasièky 
tentokrát nacvièily s dìtmi úplnì samy bez dospìlého dohledu a moc se jim to všem povedlo. U nìkterých dospìlých to 
vyvolalo dojetí nad novou nastupující generací. Ta jistì jednou pøevezme celé organizování veškerých akcí ve vsi a už 
teï víme, že není tøeba se obávat o budoucnost toho, co nyní již øadu let tak dobøe funguje. Následníci se zde jistì naj-
dou a budou urèitì v tìchto èinnostech pokraèovat s chutí dál. 
Moc chválíme všechny dìti, které se tohoto pøedstavení zúèastnily a budeme si pøát, aby jim to nadšení vydrželo i do 
dalších akcí. Dìkujeme také všem, kteøí s èímkoliv pomohli, aby se tato pìkná akce zdaøila!  Text a foto: R. Lacinová

M D Ž v Chøeš�ovicích

Na tìsto:
85g másla
65g cukru
1 vejce
215g hladké mouky
1g mleté skoøice
1g kypøicího prášku
špetka soli

Tvarohová náplò:
1 vanièka tvarohu
1 vejce
mouèkový cukr dle chuti
vanilkový cukr, vanilkový puding

Višòová náplò:
višòový kompot
150g cukru + vanilkový puding

Zmìklé máslo rozetøeme s cukrem, vejcem a špetkou soli. 
s kypøicím práškem a skoøicí. Vytvoøíme hladké tìsto, které zabalíme do folie 
a necháme dvì hodiny odležet. Pøipravíme si náplnì. 

Pøisypeme mouku 

Všechny suroviny na tvarohovou náplò smícháme. 
Višòový kompot scedíme, š�ávu rozdìlíme na 2 èásti, jednu 
pøidáme pokrájené višnì a pøidáme cukr. Do druhé èasti pøimícháme vanil-
kový puding, pøidáme k višním a svaøíme do zhoustnutí. Necháme mírnì 
vychladnout. Z tìsta vyválíme dvì tøetiny lineckého tìsta a vložíme ho do 
vymazané a moukou vysypané formy o prùmìru 20 cm. Potøeme tvarohovou 
náplní, navrch potøeme višòovou náplní. Zbývající linecké tìsto nakrájíme na 
proužky a vytvoøíme møížku. Peèeme v pøedem vyhøáté troubì na 180  °C.

vlijeme do hrnce 

Dobrou chu�!   Lenka Kothánková

Ukrajinì
Vìnováno tìžce zkoušenému lidu Ukrajiny

U K R A J I N Ì

UKRAJINA V EVROPÌ POKLIDNÌ SI ŽILA,
NEŽ RUSKÁ VOJSKA PLÍŽIVÌ K HRANICÍM 
JEJÍM DORAZILA.
JAKÉ, ŽE TO MAJÍ TI RUSOVÉ CÍLE?
NETUŠIL NIKDO DO POSLEDNÍ CHVÍLE.
PØEKVAPENÍ, SMUTEK A ZLOBA SE MÍSÍ,
ZNOVU NIÈIVÁ VÁLKA NAD EVROPOU CELOU VISÍ!
TO BANDA MOCNÝCH BOLEST A ZKÁZU PLODÍ
A UKRAJINSKÉMU LIDU NYNÍ BEZCITNÌ ŠKODÍ!
UKRAJINCÙM SE VŠAK SÍLA V SRDCÍCH RODÍ
A ODHODLÁNI JSOU PLOUT NA JEDNÉ LODI!
V ÈELE ZA SVÝM OCHRÁNCEM - HRDINOU,
MUŽ, STAØEC I ŽENA ZBRANÌ SE CHOPÍ A JDOU,
S ROZHODNOSTÍ VELIKOU BRÁNIT ZEMI SVOU! 
UKRAJINSKOU!

Spolek památky Chøeš�ovicka

Do kostela sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích
se vrátily 3 zrestaurované reliéfy z kazatelny. 
Opravu reliéfù zaøídil pan faráø Vítìzslav Holý 
a celková cena opravy reliéfù byla 24 700,- Kè. 
Spolek pøispìl na opravu 15 000,- Kè. 

Stav úètu k 6. dubnu 2022 je 302 202,- Kè. 
Dìkujeme moc všem za pøíspìvky a podporu!  

Napsali jste nám

Møížkový linecký koláè 
s tvarohem 

a višòovou náplní

Na oslavì MDŽ v Albrechticích 
slavil velký úspìch koláè 

Lenky Kothánkové z Chøeš�ovic.
Dìkujeme, že nám zaslala 

do zpravodaje recept.

Prohlídky kostela sv. Jana 
po domluvì na telefonu: 731 814 484
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O údražských koøenech           Vzpomínková kniha Voda, která hoøí

Jaro je již v plném proudu a my bychom mohli poznávat krásy èi zajímavá místa našeho kraje.

1.  Napøíklad ve Strakonicích se mùžete seznámit s keramickými knoflíky v Bezdìkovské ulici, kde má svoji výtvarnou galerii 
     výtvarnice Miloslava Laiblová. Knoflík povýšila na umìlecký šperk.

2.  Na Šumavì ve Volarech nás mùže nadchnout vedle pøírody i alpská architektura. Èasto jsou Volary oznaèovány jako alpské 
     mìsteèko na Šumavì. Zajímavostí jsou i zdejší slavnostní koláèe zvané fleky, které se pekly obvykle pøi posvícení, pouti, 
     svatbách nebo køtinách.

3.  Do Kamenného Újezda – Opalic zavítá ten, kdo má rád tzv. podmalby – tj. obrázky malované na rubovou stranu skla. 
     Jedná se o svérázný projev lidového umìní. Nìkteré výjevy lze spatøit v kaplièkách na Novohradsku.

4.  Posledním tipem je unikátní vodní pila v Èeském Rudolci – Peníkovì. Je pøístupná veøejnosti a v roce 2014 byla oznaèena  
     za národní kulturní památku. Vodní pila stojí u hráze Doubkova rybníka v Peníkovì již od zaèátku 17. století. 
     Její vnitøní vybavení je o sto let mladší. Voda z rybníka pohánìla pilu a Doubkùv mlýn pravidelnì až do druhé svìtové války. 
     Ve dvou lidech se tu naøezalo tøi až pìt kubíkù døeva za den.

Více informací a zajímavostí se dozvíte pøi èetbì knihy Toulavá kamera 33, ze které jsem vybrala upoutávky z Jihoèeského kraje. 
Knihu si mùžete vypùjèit kdykoliv každé úterý od 17:30 do 19:30 hodin v Obecní knihovnì v Albrechticích nad Vltavou.  
Tìší se na Vás Dana Ryšlavá – knihovnice

... a nezapomeòte se cestou 
zastavit pod rozkvetlou tøešní
èi jiným kvetoucím stromem :-)

Voda, která hoøí je 
profesních, umìleckých, filosofických a disidentských. Souèástí jsou též kapitoly o jejich osudových mužích: výtvarníku Karlu 
Trinkewitzovi, básníku, herci a zpìvákovi Janu Vodòanském a nejvíce prostoru poskytuje svému vztahu s Václavem Havlem.

knihou o životì, mimoøádných událostech i nevšedních setkáních. Autorka vzpomíná na široký okruh pøátel 

Autorka knihy - psychoterapeutka Jitka Vodòanská - v této knize z otcovy strany a také 
o dìtství, které na Údraži prožívala. Její pradìda Matìj Èech (* 1849) zemøel v plné síle a absurdnì. Zdivoèelý kohout ho klofnul 
do oka, dostal otravu krve a zemøel. Její prababièka Marie Èechová (roz. Rychtaøíková) se narodila v roce 1850. Jejich dcera 
Antonie Èechová (*1885) byla babièkou Jitky Vodòanské. Babièka Antonie se provdala za Vojtìcha Schánilce (*1884), hajného 

píše krásnì o svých údražských koøenech 

v knížecích lesích. Bydleli romanticky v malé hájovnì v Újezdì pøímo u øeky. 
Vojtìch Schánilec byl odveden do 1. sv. války a už se nevrátil. Úmrtní oznámení nedostali. Bylo mu 32 let. Rodinný mýtus praví, 
že mladá Antonie chodívala deset let èekat na zápraží. Jen ètyøi roky mìla muže. Zùstaly jí dvì malé dìti a malý vdovský dùchod. 
Jejich hájenka skonèila pod vodou Orlické pøehrady. Antonie byla uznaná váleèná vdova, stejnì jako její sestra Anna Kloudová. 
Obì se pøestìhovaly do Údraže. Bydlely ve dvoøe, èp.1. 
Jitka Vodòanská v knize píše: „Mùj táta Václav Schánilec, syn Antonie Schánilcové, v dìtství hodnì trpìl, mìl hrùzu ze školy, 
z pøísného pana øídícího. Posléze nebyl vùbec schopný do školy chodit a babièka ho v dobré víøe dala v 10 letech k bezdìtné tetì 
do Jihlavy, vzpomínal na to jako na horor. Celý život se k mamince vracel, tolik úcty a lásky k matce jsem nikdy nikde nevidìla. 
Sestra táty, teta Anynka, se pøivdala do údražské hospody. Byla to senzaèní jihoèeská selka s poøádnì proøízlou hubou. 
Poprvé jsem se v Údraži objevila pravdìpodobnì na tanku v kvìtnu 1945, kam mì posadila máma, všichni kromì mì se radovali. 
Narodila jsem se 12.11.1944 v Praze, když to tam zaèínalo být divoké, máma se mnou utekla do Údraže k babièce. Rodièe mì 
pravidelnì na celé léto do Údraže vystrèili. By l a t o mo j e n e j k rá sn ì j š í l é t a . . . “

pradìda 
Matìj Èech
r. 1889

pøed údražskou hospodou

Pozvánka na výlet ... za krásou i zajímavostmi s Toulavou kamerou

strejda Bohuslav a Hronkùteta Anynka 
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Ten, kdo navštíví Obecní knihovnu v Albrechticích nad Vltavou, mùže si vypùjèit tyto nové tituly: 

Pro ženy: Táòa Keleová – Vasilková – POZLÁTKO
Alena Mornštajnová – TICHÉ ROKY

Detektivní žánr:
Ladislav Beran – ODSTÍNY ZLOÈINU A ZLOÈIN V ABŠTAJKU

Pro mládež:
W. Bruce Cameron – PSÍ POSLÁNÍ PØÍBÌH MOLLY

Pro dospìlé ètenáøe:
David Hecl – MLUVÍ K VÁM KAPITÁN

Pro celou rodinu:
Iveta Toušlová, Josef Maršál a kolektiv autorù
– TOULAVÁ KAMERA 33

Tìchto 7 knih bylo zakoupeno na pøání našich ètenáøù,
kteøí pravidelnì navštìvují knihovnu. Podìkování patøí 
Obci Albrechtice nad Vltavou za finanèní podporu.

Pøíjemnì strávené chvíle s knihou všem pøeje 
Dana Ryšlavá – knihovnice.

Bøezen – mìsíc knihy Albrechtická knihovna

...nikdo neodešel s prázdnou Beseda v albrechtické knihovnì
Ve støedu 30. bøezna - v rámci Mìsíce knihy - v odpoledních 
hodinách žáci 1. stupnì s paní vychovatelkou a žáci 2. stupnì s paní 
uèitelkou ze ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou místní obecní knihovnu. 
Celkem se besedy zúèastnilo tøicet návštìvníkù a prostor byl zaplnìn 
témìø beze zbytku. 

navštívili 

Obecní knihovna se skládá ze dvou místností, která je rozèlenìna na 
nìkolik zón. Jednak vedle polic s literaturou dìtskou, krásnou èi nauè-
nou se soubory albrechtického knižního fondu, zde nalezneme i knihy 
z výmìnného souboru z Mìstské knihovny v Písku. Pro mladší dìti je 
zøízen hrací koutek. V souèasné dobì v nìm probíhá výmalba barevné 
stìny. Každý, kdo má zájem, mùže se zapojit. Na hracím koberci si mo-
hou zájemci zahrát hru Èlovìèe, nezlob se . U stoleèku si poskládat 
puzzle, vymalovat omalovánky a mnoho dalších aktivit pro zpestøení 
èasu je v nabídce knihovny vedle vlastního pùjèování knih a èasopisù. 
Dospìlý ètenáø se mùže namístì zaèíst do knihy, pøípadnì relaxovat na 
sedacím vaku.

„ “

A co se milí návštìvníci dozvìdìli? Jednak se seznámili s bìžným cho-
dem knihovny, abecedním øazením knih, odbornou literaturou pro dìti 
a mládež i tematicky zamìøenými knihami. Bìhem besedy jsme si zare-
citovali øíkanky a zazpívali lidové písnièky, procvièili si abecedu v èeštinì 
i v angliètinì. Zároveò probíhala i výtvarná èást, kdy se aktivnì zapojila 
šikovná dìvèátka pøi malování pøedlohy v dìtském koutku. 
Pro kamarády z Ukrajiny bylo pøipraveno malé pøekvapení - knižní dárky. 
Pro chlapce encyklopedie o zvíøatech, pro dìvèata pohádky. Ale nikdo 
neodešel s prázdnou, pøi odchodu z knihovny si každý odnesl již starší 
titul cestopisného èasopisu Moje zemì, s tipy na výlety po naší vlasti.
Hodinka utekla jako voda a budeme se tìšit na další spoleèná setkání.
Text: Dana Ryšlavá - knihovnice, foto: Vlasta Petružálková
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Snímek è.1. 50-60 letech minulého století hrávala v 
taneèní skupina, které se øíkalo Albrechtická sedma, aèkoliv poèet 
hudebníkù byl promìnný. Byla složena z muzikantù p. Jaroslava
Kozáka, bratøí Václava a Ladislava Vachtù, hráèù na saxofony, na 
trombon hrál pan František Bartuška, další muzikant na housle, 
místy na harmoniku. Na buben hrál pan Josef Dvoøák, po chalupì  
zvaný Vodièka. V sestavì se objevoval p. Josef Žemlièka, hráè na 
trubku a na tu hrál také pan Kaifer Vojtìch z Hladné, další Kaifer 
Vojtìch na housle a František Kaifer na pozoun a harmoniku. Slo-
žení bylo volné, hrál kdo mohl a sestava se èasto mìnila.

V Albrechticích 

„ “

I dechová kapela Vltavanka , zachycená na snímku è.2 hrávala
v promìnném složení. Vznikla v r. 1934 pod názvem „Granátníci“. 
Jejím prvním kapelníkem se stal František Bartuška. Protože v ka-
pele hrál ještì jeden Bartuška, a to Jan, øíkalo se hudbì urèitá léta 
„Bartuškové“. Jak šel život, mìnili se hudebníci i zpìváci, ale kape-
la hrála dál. V roce 1964 se stal kapelníkem Jaroslav Sládek starší
a od roku 1980 až do r. 2003 vedl kapelu Jaroslav Sládek mladší. 
Hráli jihoèeské lidové písnièky, staré i ty nové, z jejich vystoupení 
bylo vždy cítit kouzlo staré dobré èeské muziky a proto byla kapela 
velmi oblíbená. Koncem roku 2002 pøestal ze zdravotních dùvodù 
hrát kapelník Jaroslav Sládek. Kapela ještì chvíli hrála a pak svou 
èinnost ukonèila.

„ “

Na snímku è.3 v zimní krajinì stojí zleva s baskøídlovkou p. Kabele, 
další muzikant s baskøídlovkou?, s trombonem František Bartuška, 
vedle s baskøídlovkou Košatka Karel, nad neznámým bubeníkem 
stojí Jaroslav Sládek bez viditelného nástroje, vedle Bartuška Jan, 
bratr Františka Bartušky, v beranici je p. Schwartz, klarinet v ruce 
drží p. Josef Dvoøák. V kšiltovce je p. František Pešek. Poslední 
v øadì, s køídlovkou je p. Matìj Vanda.

Na snímku è.4 jsou muzikanti zachycení asi pøi doprovodu odve-
dencù. Ti totiž kdysi chodili pìšky z Albrechtic do okresního mìsta 
Týna nad Vltavou. Kam kdysi Albrechtice patøily. V pøední øadì 
sedí na obrubníku zleva pánové Schwarz a Sládek s trumpetami, 
v pravé èásti sedí pánové Košatka a Kabele, oba hráèi na bas-
køídlovky. Nad nimi, ve druhé øadì zleva je p. František Bartuška 
s trombonem, p. Bartuška Jan s klarinetem a další osoba je nez-
náma. Na pravé øadì vstupu ve druhé øadì je p. Pešek a p. Vanda, 
oba s køídlovkami. Øadu uzavírá s heligónem p. Václav Stejskal.

Snímek è.5 zachycuje skupinu promíchanou s odvedenci na vojnu. 
V první øadì je s klarinetem pan Jan Dvoøák, s baskøídlovkami 
pánové Kabele a Košatka, s bubnem je p. Miloslav Bílek, klarinet 
v ruce má p. Jan Bartuška. V druhé øadì zprava je s trumpetou 
p. Jaroslav Sládek a vedle nìj s trombonem p. František Bartuška. 
V horní øadì je p. František Pešek s køídlovkou a p. Matìj Vanda, 
také hráè na køídlovku. Úplnì vlevo nahoøe drží heligón p. Václav 
Stejskal. Mezi odvedenci je možno rozeznat Františka Krále, Josefa 
Krále, Františka Venuše z Újezda, Josefa Žemlièku, Miroslava 
Peterku, Zdeòka Stejskala, Jaroslava Vopavu z Újezda, p. Dìdièe 
z Hladné a Miroslava Švehlu z Habøí.

V Albrechticích bylo vždy mnoho dobrých muzikantù . . .

1. zleva Josef Dvoøák (bubeník), 2. František Kaifer (pozoun), 
3. a 4. bratøi Václav a Ladislav Vachtovi (saxofony), 5. harmonikáø 
Miroslav Hofman, 6. ?, 7. houslista a kapelník Vojtìch Kaifer

è.5

è.3

è.4

è.2

è.1

Albrechtická sedma a albrechtiètí muzikanti

 Vltavanka - èlenové pùvodní kapely 

Jar. Sládek st. Jar. Sládek ml.
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Velikonoèní dvojzápas

FOTBALU ZDAR!
Za TJ Albrechtice nad Vltavou Dušan Hronek

TJ Albrechtice n. Vlt.

Zdravíme všechny.

Po pár Covidových pøestávkách se nám podaøilo, myslím, 
že zatím úspìšnì rozbìhnout fotbalový kroužek žákù 
v Albrechticích. V souèasné chvíli máme pøihlášených 
a zároveò registrovaných pod TJ Albrechtice nad Vltavou 
13 klukù. Kluci každým tréninkem fotbalovì rostou a tak 
tedy nic nebrání tomu odehrát z jara pár pøátelských utkání 
a na podzim se pøihlásit do soutìže, kde se budeme moct 
ukázat v celé parádì. Tedy fanoušci Albrechtického fotbalu 
se budou moci tìšit mimo utkání Mužstva A a B ještì na 
zápasy žákù. 

Rádi bychom touto cestou chtìli podìkovat
klubu TJ Albrechtice nad Vltavou za obrovskou podporu 
v poskytování vybavení, zázemí a v celkovém pøístupu.

Trenéøi Vašek a Patrik

V minulém zpravodaji bylo uvedeno, že Áèko 
zaèíná doma 9. 4. 2022 a Béèko hraje 10. 4. 
2022 první zápas venku a nakonec to bylo na-
opak, protože nìkteré oddíly ještì na poslední 
chvíli zmìnily termíny zápasù. Aktuálnì má 
Áèko odehraná dvì kola a Béèko jedno. První 
mistrák v Putimi byl dramatický a o výsledku 
4:3 rozhodl až penaltový rozstøel, ve kterém 
byli úspìšnìjší domácí. Druhý zápas Áèka 

v Miroticích byl kvùli nezpùsobilému terénu pøeložen na velikonoè-
ní pondìlí, takže nás èekají dva zápasy bìhem jednoho prodlou-
ženého víkendu. Pondìlní dohrávce v Miroticích bude pøedcházet 
sobotní derby v Záhoøí. Tøetí jarní zápas dle rozpisu odehrálo Áèko 
doma proti spoleèenství Králova Lhota/Mirovice B s výsledkem 3:1 
a v tabulce to aktuálnì znamená ètvrté místo. 
Jak bylo avizováno minule, tak se i stalo a na jaro se nám podaøilo 
posílit a trochu omladit kádr. Nejvìtší radost asi máme z návratu 
kvalitního brankáøe. Ondra Cihla se po šesti letech strávených 
v Temelínì resp. Olešníku B vrací zpìt do Albrechtické branky, 
kterou hájil v letech zatím nejvìtší slávy Albrechtického fotbalu. 
Dalšími jarními posilami jsou Honza Lexa z Dívèic a Jarda Pešek 
z Temelína. Pár nových klukù se pøidalo i k Béèku, tak snad i ve 
trojce se budeme od jara tìšit z lepších výsledkù. Mìli bychom te-
dy mít dostatek hráèù pro ba týmy. Díky opakovanému støídání se 
nikdo nemusí bát, že si nezahraje. Jsme moc rádi, že i v dnešní 
dobì jsme schopni v tak malém klubu mít dvì mužstva mužù. 
Když se rozhlédneme kolem sebe, tak už takových klubù moc není. 
V Temelínì fotbal minimálnì pro tuto sezónu úplnì skonèil, Kestøa-
ny a Záhoøí už svá béèka nemají, Královka je spojená s Mirovicemi 
B. Jak to dopadne v Èížové, pokud jejich áèko sestoupí z I.B. tøídy, 
to dnes také nikdo neví. Kromì doplnìní našich øad, pilné pøípravy 
hráèù i hrací plochy na jaro jsme si zaèátkem bøezna našli i chvilku 
na pohodové posezení s muzikou a tombolou v Bufetu Miláèek. 
Tréninky našich mladých nadìjí také pravidelnì pokraèují, ale 
o tom už více jejich trenéøi. 

Fotografie z posezení s muzikou a tombolou v Bufetu Miláèek

Urèitì budeme rádi, když se do našeho 
fotbalového týmu pøidají další zájemci. 

Trénujeme 
každý ètvrtek 
od pùl šesté 
tak kdyby si chtìl kdokoliv 

( kluci i holky 6 let + ) 
vyzkoušet s námi potrénovat 
a pøípadnì s námi natrvalo hrát, 
tak budeme urèitì moc rádi 
a budeme se tìšit.

Fotbalová mládež v Albrechticích ... aneb pojï hrát fotbal

Fotografie ze zápasu TJ Albrechtice nad Vltavou A – Králova Lhota/Mirovice B, 3 : 1
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èi formulaci 

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
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83  Bican Josef, Chøeš�ovice

60  Horníková Dagmar, Údraž

85  Kozák Josef, Jehnìdno

83  Venušová Vlasta, Újezd

87  Peterková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.

55  Stropnický František, Chøeš�ovice

55  Stejskalová Miroslava, Jehnìdno 86  Riepl Wilibald, Albrechtice n. Vlt.

50  Krohová Dagmar, Chøeš�ovice

70  Kaifer Karel, Albrechtice n. Vlt.

82  Kováøík Jaroslav, Jehnìdno

65  Švehlová Milada,  Albrechtice n. Vlt.

65  Jarošová Eva, Jehnìdno

50  Lidová Zelenková Hana, Chøeš�ovice

82  Žemlièková Marie, Chøeš�ovice

65  Jarošová Miroslava, Jehnìdno

65  Kolaøíková Marie, Údraž 

90  Žák Josef, Chøeš�ovice

Spoleèenská kronika ... užijte si svùj krásný vìk ve zdraví a neztrácejte do života chu� 

~ v mìsíci únoru se narodila ~ 

Victoria 
matka: Nikol Nováková
otec: Michal Hrubý

Nováková, Údraž    

~ v mìsíci bøeznu se narodili ~ 

Jakub 
matka: Kateøina Kristianová
otec: Jiøí Koneèný

Koneèný, Albrechtice n. Vlt.    

Jonáš 
matka: Andrea Machotková
otec: Tomáš Dvoøák

Dvoøák, Údraž    

 
Mnoho radosti a š�astných 

chvil, a� jsou Vaše dìti
zdravé a rostou jako z vody 

„ 

“
Ivana Pokorná, Chøeš�ovice

11.3.2022
Josef Jiøík, Albrechtice nad Vltavou

23.2.2022

V sobotu 2. dubna 2022 bylo pøivítáno šest nových albrechtických obèánkù, kteøí tak 
symbolicky vykroèili do života nejen s hezkými slovy pana starosty, ale i s kytièkou pro 
maminky a penìžním darem od obce. Slavnost zahájily dìti z místní základní školy za 
doprovodu kytary Boženky Milotové. Jako vždy sklidily velký potlesk. Pøejeme novým 
obèánkùm, aby vyrùstali ve spokojených rodinách a aby se jim dobøe žilo. 
Tìšíme se na další setkání na podzim!

Slavnostní vítání obèánkù ... ještì štìstí, že se u nás obèas dìjí zázraky

„ A lesy budou dále ve slunci snít

a vody døímat v lesku bílých hvìzd ... “
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