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Informace z jednání obecní rady
(za období únor 2012 – březen 2012)
*  Rada obce (RO) odsouhlasila akce navržené do projektu Oranžový 

rok 2012:
 - Fotbalový turnaj O štít Albrechtic
 - Dětský den s hasiči
 - Vítání léta
 - Dechovkový festival
 - Hasičský den v Albrechticích nad Vltavou

*  RO neodsouhlasila vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ a MŠ 
vzhledem k tomu, že jmenování ředitele dle legislativy je plně na 
zřizovateli.

*  Na základě grantového programu HZS Jihočeského kraje na 
podporu JSDH obcí obec podá žádost o dotaci na hasičskou stří-
kačku pro SDH Chřešťovice.

*  RO souhlasila s nabídkou p. Běleckého na opravu ventilátorů 
v sálu Albrechtice nad Vltavou.

* RO souhlasila s pronájmem sálu v Albrechticích nad Vltavou dle 
stanovených podmínek. Jednou z nich je úhrada všech dluhů 
vůči obci.

*  RO souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem 
bytu č. 8 v č.p. 156 v Albrechticích nad Vltavou.

*  RO schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení zřízení věc-
ného břemene na parc. č. KN 843 v k.ú. Údraž pro umístění 
zemního kabelového vedení NN.

*  RO vzala na vědomí zprávu o provedené inventarizaci obecního 
majetku k 31.12.2011 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

*  RO schválila Dodatek č. 5 ke směrnici O cestovních náhradách 
s platností od 1.1.2012.

*  RO schválila nákup nového digitálního fotoaparátu pro obecní účely.

*  RO schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení zřízení věc-
ného břemene na parc. č. ZE 1713/2, ZE1761/1 a KN 1057/2 
a dále 180/39, 180/38, 180/36, 200/5, 199/5 a 130/10 v k.ú. 
Albrechtice nad Vltavou pro umístění venkovního vedení VN na 
betonových stožárech se sloupovou trafostanicí a kabelového 
vedení NN s kabelovými pilíři pro 20 RD.

*  RO souhlasila se snížením ceny za prodej pozemku parc. č. 
431/10 v Chřešťovicích na 5,- Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu 
ke schválení.

*  RO vzala na vědomí Závěrečný účet obce za rok 2011 zpraco-
vaný pí. J. Lipčákovou.

*  RO schválila poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení všem 
žadatelům v požadované výši.

*  RO souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za 
rok 2011 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

*  RO vzala na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za 
rok 2011.

*  RO schválila finanční příspěvek pro SK Všeteč na fotbalový turnaj.

*  RO schválila rozdělení finančních prostředků na kulturní akce 
v jednotlivých obecních částech. Celková určená částka byla roz-

dělena podle počtu obyvatel a přidělena na základě jednotlivých 
požadavků.

* RO po posouzení žádostí schválila pronájem bytu č. 3 v č.p. 156 
v Albrechticích nad Vltavou.

Informace z jednání obecního 
zastupitelstva
Usnesení z 1. zasedání ze dne 23. 3. 2012
*  Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo záměr na majetkoprávní vypo-
řádání podílu 41/280 na stavební parcele č. 1/2 v k.ú. Údraž.

*  ZO souhlasilo se zrušením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

*  ZO schválilo zřízení věcného břemene na parc. č. KN 843 v k.ú. 
Údraž pro umístění zemního kabelového vedení NN.

*  ZO schválilo inventarizaci obecního majetku k 31.12.2011.

*  ZO souhlasilo se zřízením věcného břemene na parc. č. ZE 1713/2, 
ZE1761/1 a KN 1057/2 a dále 180/39, 180/33, 180/38, 180/36, 
200/5, 199/5 a 130/10 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou pro umístění 
venkovního vedení VN na betonových stožárech se sloupovou tra-
fostanicí a kabelového vedení NN s kabelovými pilíři pro 20 RD.

*  ZO revokovalo usnesení č. 56/2011-ZO týkající se ceny za prodej 
parcely č. 431/10 v k.ú. Chřešťovice, kde se cena 8 Kč/m2 nahra-
dila cenou 5 Kč/m2.

*  ZO schválilo záměr na prodej části parcely č. 199/5 v k.ú. Albrech-
tice nad Vltavou.

*  ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou. Zjiš-
těné chyby a nedostatky budou odstraněny do 14. 2. 2013.

*  ZO schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2011 a jeho 
rozdělení do Rezervního fondu a Fondu odměn.

*  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012.

Rej masek v Jehnědnu



Bowling v Újezdě
Již v loňském roce obyvatelé Újezda několikrát navštívili bowling 

ve Lhotě pod Horami. Hra, sportovní výkony i celková atmosféra 
byla impulzem k založení Újezdské bowlingové ligy 2012.

Pravidelně 1 x měsíčně jezdí poměřovat síly a získávat body do 
ligy 14 hráčů. Určitě to není  konečný počet, jelikož se pomalu 
vrací do obce i chalupáři a jistě se do soutěže zapojí, aby zamíchali 
pořadím. Večery takto strávené jsou nejen přínosem sportovním, 
ale i kulturním. Podávané výkony jsou skvělé a už padl i návrh 
vyzvat na souboj i družstvo jiné obce, které by mělo zájem poměřit 
síly a zároveň se příjemně pobavit.

V případě zájmu se obraťte na redakci Zpravodaje Albrechtice 
nad Vltavou.

Text a foto: Vlaďka Jarošová

Člověče nezlob se!

3. ročníku turnaje v Člověče, nezlob se!, který uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Jehnědno, se v sobotu 24. března 2012 
v hostinci u Řeřábků zúčast-
nilo 36 hráčů. Celé odpoledne 
spolu soupeřili hráči od před-
školního věku až po dříve naro-
zené, místní i ze širokého okolí. 
Po dlouhém souboji se do finále 
probojovali Luboš a Míra Říhovi 
z Kluk, Hana Kozáková z Jeh-
nědna jako jediná zástupkyně 
něžného pohlaví, a Martin Jačka 
z Jehnědna, který nakonec celý 
turnaj vyhrál, i když od začátku 
v základních skupinách byl out-
sider. Každý účastník finále byl 
oceněn medailí a soškou, jed-
nou z cen byl i dort ve tvaru 
plánu hry Člověče, nezlob se!

Chřešťovické hody
16. 3. 2012 se sešlo několik skalních hasičů u místní zbrojnice, 

aby započali s dílem zvaným „ zabijačka“. Jakmile se zatopilo 
pod kotli, mohlo se začít se zpracováním pašíka. Vyrobily se kla-
sické pochoutky jako jitrnice, jelita, tlačenky světlé i tmavé a beze-
sporu nechyběla vynikající zabijačková polévka. Na zdar celé akce 
dohlédl opět vrchní řezník p. Václav Lid a jeho hlavní pomocníci 
Lukáš Mareš a František Stropnický. Následující den si mohl který-
koliv zájemce tyto tradiční vepřové dobroty zakoupit. A zájem byl 
o ně ještě větší než loni a opět se vše prodalo. Takže není pochyb, 
že se dílo podařilo a hlavně všem chutnalo.

Text a foto: Lenka Kothánková

Rej masek opět po roce v Jehnědně
V sobotu 25. února 2012 ve 

13:00 hod. se u zastávky v Jeh-
nědně sešly maškary z celé ves-
nice i blízkého okolí. Úvodním 
slovem všechny diváky uvítal 
král z Karvašin s královnou po 
boku. Poté se průvod cca 27 
masek, mezi nimiž byl např. 
Obelix, Švejk s paní Milero-
vou, Pat a Mat…, odebral na 
obchůzku od domu k domu. 
Každému hospodáři zahrál Jon-
dár band oblíbenou píseň, při 
které si hospodář či hospodyně 
zatančili. Před každým domem 
bylo již připraveno pohoštění, 
z kterého byl zástupci „Institutu 
kontroly kvality“ odebrán vzorek, který byl večer na taneční zábavě 
vyhodnocován. K tanci a poslechu hrála až do ranních hodin sku-
pina Sextet band.

Žijí mezi námi
Milí čtenáři, ráda bych Vás pozvala do obecní knihovny 

v Albrechticích a nabídla Vám knihy oblíbeného jihočeského spi-
sovatele, autora detektivního žánru - Ladislava Berana. Můžete 
se s ním běžně potkat v Písku a nejen to. Mám přislíbenou auto-
gramiádu, o přesném termínu budu informovat prostřednictvím 
Obecního úřadu v Albrechticích n. Vlt.

Přečíst si můžete tyto tituly:
Četnické povídky ze starého kufru
Kriminální případy 92. policejního revíru
A nyní pár slov a autorovi.
Narodil se v Písku - v Portyči a dlouhá léta působil na písecké kri-

minálce. Mezi jeho zájmy patří nejen psaní, chalupaření, malování, 
ale i starožitnosti. V současnosti se zaměřuje na krimi příběhy ze 
30. let 20. století z prostředí písecké pátračky. Jeho povídky jsou 
velice čtivé a čiší „člověčenstvím“.  Mezi oblíbené filmové a tele-
vizní detektivy řadí Herkule Poirota a Colomba. Nemá rád, když 
krev teče z obrazovky a nedají se spočítat nebožtíci. A jeho přání 
závěrem? Aby čtenáři hodně četli, protože, kdo má rád knihy, má 
rád moudro. Kdo nemá rád moudro, stává se hlupákem.

Na setkání se těší Dana Ryšlavá, knihovnice.
Bylo čerpáno z knihy T. Černého - Jihočeští spisovatelé aneb někteří 

z mnoha...  (i tuto literární encyklopedii si můžete v knihovně vypůjčit). 



Hasičky okresu Písek slavily MDŽ
Odborná rada žen při Okresním sdružení hasičů Písek uspořá-

dala oslavu u příležitosti MDŽ pro členky jednotlivých sborů. Tato 
akce se konala v sobotu 10. března 2012 v Jamném za účasti dvou 
členek SDH Jehnědno. Úvodním slovem přivítala všechny zúčast-
něné vedoucí odborné rady žen Kateřina Kozáková (SDH Jeh-
nědno). Starosta OSH Písek Jiří Novák potěšil všechny přítomné 
ženy malým květinovým dárkem a příjemné odpoledne završil pan 
Růžička  svým hudebním vystoupením.

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke stále častějším případům 

trestné činnosti, páchané zejména  na seni-
orech,  si Vás dovolím upozornit na rizika 
a dále na způsoby jak těmto situacím před-
cházet, a to i přesto, že objasněnost na 
OOP Protivín byla v loňském roce více než 
70% (tzn. že 7 z 10 pachatelů je předáno 
soudu k potrestání), což je druhá nejvyšší 
v Jihočeském kraji a téměř dvojnásobná 
než ve větších městech. Prevence je stále 
nejvhodnějším způsobem, jak se vyhnout 
poškození ze strany pachatelů trestné čin-
nosti. Senioři tak patří k jedné z nejvíce 
ohrožených skupin osob, zejména v souvis-
losti s majetkovou trestnou činností. Starší 
lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé 
důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy 
se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, 
kteří se pod různými záminkami dostávají 
do jejich blízkosti a velmi často přímo do 
jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je při-
praví mnohdy o celoživotní úspory, někdy 
se setkáváme i s fyzickým napadením.

Jak se chránit před okradením
Peníze, doklady i klíče noste v příruční 

uzavřené tašce nebo kabelce vždy oddě-
leně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně 
potřebujete. 

Peněženku uložte na dno nebo do spodní 

části kabelky nebo nákupní tašky. 
Kabelku nebo tašku přes rameno nene-

chávejte viset na zádech, ale mějte ji stále 
na očích a chraňte ji rukama na boku nebo 
na břiše. 

Kabelku nebo tašku nepokládejte v obcho-
dech na police a nenechávejte ji v nákup-
ním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s odě-
vem v šatně kina, divadla, restaurace, ani 
v čekárně u lékaře či na úřadech.

Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte 
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo 
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z banko-
matů uvnitř bank či spořitelen je spolehli-
vější. Na ulici vybírejte peníze za asistence 
někoho, koho znáte a důvěřujete mu. 

Nikdy se před nikým nechlubte svými 
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím 
lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podo-
mním prodejcům

Jak se vyhnout podvodům
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho 

cizího nevpouštějte do svého bytu. 
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, 

kdo je za nimi. 
Pořiďte si panoramatické kukátko, které 

vám umožní dobře si návštěvníka prohléd-
nout, Instalujte si na dveře bezpečnostní 
řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. 
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. 

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných 
služeb (odečet plynu apod.) nechte si před-
ložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe 
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou 
se pracovník odvolává. V případě jakýchko-
liv pochybností trvejte na tom, že o nabíze-
nou službu nestojíte. 

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbo-
hatnutí. Podomní nabídky výher v loterii 
nebo výhodných koupí odmítejte - v napro-
sté většině jde o podvod. 

Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodin-
ných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu 
závažných dokumentů např. k převedení 
bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí 
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě 
promyslete. 

Závažná rozhodnutí o vašem majetku 
konzultujte s právníkem, nechte si poradit 
od dalších věrohodných osob. Většina insti-
tucí a nevládních organizací, která posky-
tuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou 
právní poradnu. 

A zcela jistě je obrovskou pomocí, když 
každý z nás není lhostejný k protipráv-
nímu jednání kohokoliv a pomůže někomu, 
kdo se právě stal nebo může stát obětí, 
protože nezřídka nastane situace, že 
v budoucnu bude potřebovat pomoc zase 
od ostatních.

Text: npor. Ing. et Mgr. Jan Procházka, 
vedoucí OOP Protivín

Hladná bývala plaveckou osadou
Letos uplyne 551 let (1461 - 2012) od první písemné zprávy 

o albrechtické osadě Hladné ( původně Hlasné ), která bývala pla-
veckou osadou. Na levém břehu Vltavy na Hladné bylo vaziště 
vorů a nad vazištěm býval rozsáhlý sklad dřeva. Ročně se odtud 
splavovávalo vory sedm až osm tisíc m3 dřeva z neznašovských 
a píseckých lesů, a dokonce v roce 1941 po polomech ve zmíně-
ných lesích, to bylo dokonce třicet jedna tisíc m3.

Připomeňme, že o plavbě vorů po Vltavě je první písemná zmínka 
již z roku 1316 a dostavba Orlické přehrady zapříčinila úplné ukon-
čení této činnosti dne 12. září 1960. Na Hladné žila rodina Husů, 
která po několik generací provozovala plavbu vorů na Vltavě.

Dlouhá léta existoval na pravém břehu řeky Vltavy na Hladné 
vorařský hostinec U študenta (později znám i jako hostinec 
U Růžičků), kde voraři při svých plavbách odpočívali a občerstvo-
vali se. Zněla odtud i hudba harmoniky a zpěv vorařů při zdejším 
jejich odpočinku. 

Text: Standa Zeman senior, Foto: Ladislav Šabatka

Policie ČR pomáhá a chrání
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Podaří se v Albrechticích obnovit 
tradici plesů?

Nemusíme být žádnými velkými pamětníky, abychom si nevzpo-
mněli, jaké bývaly v albrechtickém společenském sále krásné 
plesy. Myslím,že většina z nás dospělých si snadno vybaví některý 
z plesů pořádaných školou, hasiči, zahrádkáři, sportovci, myslivci 
a dalšími organizacemi. Každý z nich  měl své kouzlo a lidé na ně 
rádi chodili. Zájemců bývalo tolik, že kdo přišel později, často už 
těžko sháněl židli. Posledních několik let však zájem o plesy upadá 
a tak většina tradičních pořadatelů už upustila od jejich pořádání. 
Proti tomuto trendu se rozhodli bojovat místní divadelníci spolku 
Albrechtický brepta.

11. února byl v albrechtickém obecním sálu uspořádán 1. diva-
delní ples. Pořadatele mile překvapila hojná účast všech věkových 
kategorií návštěvníků. Lákadlem pro ně byla možnost tance za  
doprovodu hudební skupiny Banket, bohatá tombola, ale hlavně 
slíbené vystoupení divadelníků s krátkou operetkou Červená Kar-
kulka, autorů pánů Svěráka a Uhlíře.Toto dílko naši herci v průběhu 
večera předvedli a soudě podle dlouhého nadšeného potlesku, se 
vystoupení opravdu líbilo. Po vylosování tomboly zábava pokračo-
vala až do 3 hodin. Pro pořádající to byl příjemný pohled na plný 
sál tanečních párů i skupinek v časnou hodinu ranní. Na památku 
si každý platící odnesl graficky pěkně vypracovanou vstupenku. 
A tak bychom chtěli touto cestou poděkovat všem účastníkům 1. 
divadelního plesu, kteří obětovali svůj volný čas  a přišli nás v ve 20 
stupňovém mrazu podpořit.Většina z vás  společenským obleče-
ním podtrhla slavnostní ráz akce a zdá se, že jste se dobře bavili. 

Závěrem bychom chtěli slíbit, že pokud nenastane nějaká mimo-
řádná  komplikace, příští rok bychom chtěli uspořádat 2. divadelní 
ples s dalšími překvapeními. Věříme, že na něj přijdou letošní 
hosté, ale i vy, kteří jste se letos nevypravili, a tím se společné 
pokusíme obnovit tradici albrechtických plesů.

Text: J. Pizingerová, Albrechtice nad Vltavou

Historie vodovodu 
v Albrechticích nad Vltavou

Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nej-
méně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km 
od místa bydliště. Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke 
kvalitnímu zdroji pitné vody. Ani v Albrechticích nad Vltavou nebo 
Újezdě nebylo dříve samozřejmostí otočit vodovodním kohout-
kem, z něhož tekla kvalitní pitná voda.

„Do roku 1961 bylo zásobování vodou obyvatel Albrechtic nad 
Vltavou prováděno z vlastních soukromých studní. Teprve po tomto 
roce byl zpracován projekt na vybudování vodovodu, který záso-
boval vodou pouze část obce. Voda byla jímána v množství cca 
0,5 l/sec ze dvou studní umístěných v lesích pod Vysokým Kamý-
kem a samospádem svedena do podzemního vodojemu o objemu 
100 m3 vybudovaného v oblasti Výrov. Z tohoto vodojemu byla 
obec zásobována gravitačním vodovodem. K rozšíření vodovodní 
sítě došlo v roce 1984, při níž byla vybudována úpravna vody ve 
středu obce, která upravovala vodu ze dvou studní a dopravo-
vala ji do stávajícího vodojemu, který byl rozšířen o další vodo-
jem s venkovní armaturní komorou. Upravená voda byla poměrně 
nekvalitní, navíc její kapacita nestačila v letních měsících potřebám 
obce. Proto došlo v roce 1997 k napojení vodovodu Albrechtice 
na rozvodnou vodovodní síť Jihočeského kraje ve vlastnictví Jiho-
českého vodárenského svazu České Budějovice. Tímto napojením 
bylo zajištěno  dostatečné množství jakostní pitné vody z přehrady 
Římov na Malši, upravované v centrální úpravně vody Jihočeského 
kraje v Plavu. V současné době byl vedením obce opět zajištěn 
nátok z původního zdroje, který byl zkolaudován a odběr vody 
odsouhlasen vodohospodářským orgánem. 

Obdobná byla situace v zásobování pitnou vodou obyvatel 
obecní části Újezd. I zde bylo původně zásobování pitnou vodou 
ze dvou pramenných jímek v lese nad obcí v místě zvaném Pod 
skalou. Voda byla sváděna do vodojemu  o objemu 50 m3. Vydat-
nost zdroje 0,1 l/sec postupně klesala a nestačila krýt spotřebu 
vody. Proto došlo v roce 1974 k rozšíření vodovodu a posílení 
zdroje o dva hydrogeologické vrty. Surová voda nebyla upravo-
vána a postupně její kvalita a vydatnost klesala, proto byl v roce 
1995 napojen vodojem zásobním řadem o délce 1 km na vodáren-
skou síť, která je spolu s vodovodní sítí v Újezdě ve vlastnictví Jiho-
českého vodárenského svazu České Budějovice“.

Na závěr pár slov na zamyšlenou. Je lepší pít vodu z kohoutku 
nebo vodu balenou? Posuďte sami:

*  1 litr vody je zhruba 100 krát levnější než jeden litr balené vody,

*  je vždy čerstvá – optimálně „uskladněná“ v chladu a temnu ve 
vodovodním potrubí,

*  šetříte přírodu – odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování 
a likvidace neekologického odpadu, voda z kohoutku nepotře-
buje prodejní místa,

*  šetříte svá záda – nenosíte těžké balíky vody.

Firma Ladislav Šabatka
Hladná 6

tel. 777 662 815

nabízí
Přestavbu kotlů na tuhá paliva Viadrus, 

Dakon a jiné na kotle automatické
*hořáky 19 kW, 35 kW a 42 kW

*přikládání 1x za tři dny
*zvýšení účinnosti kotle

*návratnost vložených investic
*volba druhu paliva

Masáže pro zdraví
v Albrechticích nad Vltavou 82 (Habří)

Nabízím: Klasickou masáž, Relaxační masáž, Medovou detoxi-
kační masáž, Reflexní masáž plosky nohou, Antistresovou indickou 
masáž hlavy, Manuální lymfodrenáž, Aplikaci ušních svící, Detoxi-
kační náplasti

Masáže seniorů přizpůsobím podmínkám a mobilitě seniora.

Ráda zodpovím Vaše případné dotazy na telefonu.
Jsem tu pro Vás od pondělí do pátku.

Objednávat se můžete: pevná linka: 382 288 112, 
mobil: 777 310 364, e-mail: danasvehlovad@seznam.cz

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno 
Vás srdečně zve na

PETANQUE CUP
IV. ročník turnaje dvojic 
v petanque

Den a místo konání:
 5. 5. 2012 v Jehnědně na hřišti

Prezence: 9:00 – 9:30 hod.

Zahájení soutěže: 10:00 hod.

Startovné za družstvo: 100,- Kč 

Občerstvení zajištěno, 
dobrou náladu s sebou

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou 
vyhlašuje dne 5. května 2012 Železnou sobotu 

- akci na svoz železného odpadu a elektroodpadu 
Svoz bude proveden v Albrechticích Újezdě a na Hladné

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ U ALFA
František Hošek
Jehnědno 66, 397 01 Písek Tel.: 608 273 973


