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1
zdarma
èíslo

únor
Slovo zastupitele
Vážení spoluobèané,
dovolte, abych Vám popøál v novém roce 2020 pevné zdraví,
pracovní úspìchy a pøedevším osobní spokojenost.
Uplynulý rok 2019 byl pro zastupitele naší obce velmi nároèný.
Rád bych pøipomnìl nìkolik akcí týkajících se místní èásti Údraž.
Multifukèní høištì s umìlým povrchem bylo dokonèeno už na
jaøe, ale bezpeènostní prvky (plot, obrubníky, provozní øád) byly
doplnìny až na podzim. Høištì je hojnì využíváno místními
obèany (dìtmi i dospìlými) a to pøedevším ve høe tenis, fotbal,
volejbal a nohejbal. Také pøespolní a turisté nevynechají pøíležitost si protáhnout tìla nebo jen fandit.
V prùbìhu roku jsme v akci výsadby alejí v Údraži zasadili více
jak 30 ovocných stromù k cestì k rybníku Valenta. Aleji se moc
dobøe daøí a také v letošním roce chceme v tìchto aktivitách
pokraèovat.
Letos nebude o velké pracovní nasazení nouze, èekají nás minimálnì 3 velké projekty.
V prùbìhu bøezna a dubna propukne realizace èistièek odpadních
vod. Akce “kulový blesk“ bude proti tìmto nároèným technickým
stavebním úpravám „odpolední èajíèek“. Vzhledem k tomu, že
Údraž a Újezd z DÈOV zaèínají, doufáme, že vše probìhne bez
komplikací.
Dále nás èeká rekonstrukce „staré školy“, kde vystavíme byty pro
sociální úèely i obecní bydlení. Budeme rádi, když k nám i díky
této bytové politice obce pøibudou noví spoluobèané. Podpoøí to
rozvoj obce, školství i místních podnikatelù.
Údražská hospoda by se také letos mìla doèkat zvelebení. Obec
odkoupila pøilehlou obytnou budovu, ze které bychom rádi vybudovali venkovní posezení s vìtší kapacitou pro návštìvníky.
Místo bude vhodné i pro svatby nebo letní hudební „parkety“.
Pevnì doufám, že se bude daøit všem zastupitelùm v jejich práci
pro obec a že všichni obèané tyto akce podpoøí.
Robert Mauer, zastupitel

V kostele sv. Jana Køtitele zaznìly
nejen koledy
O zlaté nedìli 22.12.2019 se konal v chøešovickém kostele sv. Jana
Køtitele Adventní koncert, který poøádala obec Albrechtice nad Vltavou
spoleènì se spolkem Rybáøských veteránù.
Spolek památky Chøešovicka již podruhé na tomto koncertì spolupracoval a zajistil technické zázemí poøádané akce. Nechybìlo ani
obèerstvení zdarma v podobì vánoèního punèe, svaøáku, èaje a vánoèního cukroví. Kdokoliv z návštìvníkù mohl dobrovolnì pøispìt na
chøešovické památky.
více na stranì 7

Když les leží na lopatkách
Èlánky o kùrovcové kalamitì v naší obci a jejím øešení najdete na stranì 3

Ohlédnutí Dominika Bartušky
za sportovní sezonou 2019 na stranì 19
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www albrechticenadvltavou cz

Informace pro obèany
Sbírka pokraèuje
Sbírka na vytvoøení nové sochy sv. Petra na oltáø v kostele
sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou pokraèuje.
Pùvodní socha sv. Petra byla z kostela ukradena v r. 2002.
Na fotografii z r. 1949 jsou vidìt oba svìtci sv. Petr a Pavel.
Cena nové sochy je cca 60.000 korun.
Zatím bylo vybráno 37.600 korun.
Dìkujeme mnohokrát za Vaši ochotu pomoci a pøispìt.

è. úètu: 641551339 / 0800 (Èeská spoøitelna)
variabilní symbol VS 12019
Kontakt: P. Vítìzslav Holý, Ing. Mgr., tel.: 731 604 413

Praktický lékaø v Albrechticích
Oznamujeme obèanùm, že od pondìlí 17. února je zahájen
provoz ordinace praktického lékaøe v Albrechticích n. Vlt.
Ordinaèní hodiny jsou každé pondìlí od 6:30 – 9:30 hodin
Ošetøeni budou pøedevším obèané, kteøí jsou registrovaní
u paní doktorky Kopøivové spolu s akutními pøípady.
Ostatní obèané se musí objednat na vstupní prohlídku, která
probíhá v písecké ordinaci paní doktorky.
Objednávky na tel.: 775 747 676

Ordinaèní hodiny
PONDÌLÍ

06:30 – 09:30 (Albrechtice nad Vltavou)
11:00 – 18:00 (Písek)

ÚTERÝ

07:00 – 12:00 (Písek)

STØEDA

10:00 – 15:00 (Písek)

administrator excurrendo Øímskokatolické farnosti
Albrechtice nad Vltavou

ÈTVRTEK 07:00 – 12:00 (Písek)
PÁTEK

07:00 – 12:00 (Písek)

Recepty

Okénko starosty
Ze všech stran, a už z míst vrcholné politiky nebo z médií, slyšíme
o problematice bytù, problematice nájmù, výstavby, bytù pro mladé
rodiny, pro seniory. Všude se jenom povídá a povídá. Myslím, že
v souèasné dobì jsou slušné podmínky pro výstavby a v loòském
roce byl otevøen ještì další program, tentokrát pro obce.
A jak se k tomu stavíme u nás. V první øadì jsme v únoru z programu Státního fondu rozvoje bydlení zahájili výstavbu 8 nových
bytù v budovì bývalé školy v Údraži. Jedná se o generální opravu
budovy (støecha, podlahy, zateplení fasády, pùdní vestavba 2 bytù,
veškeré sítì). Jedná se o byty o výmìrách od 26 - 105 m2. Podle
smlouvy by mìly být byty hotovy do poloviny roku. Jediné, co by
nás mohlo zastavit pøi plnìní tohoto termínu, je technický stav
budovy, který bude znám v prùbìhu stavby.
Další akcí je rekonstrukce bytových jednotek èp. 156 a èp. 200
v Albrechticích nad Vltavou. Celý projekt byl pøipravován smìrem
k zateplení a výmìnì topného systému. Žádost o dotaci mìla být
podána v programu IROP. Vzhledem k tomu, že v prùbìhu minulého roku jsme odzkoušeli jiný program, který se jeví jako finanènì
výhodnìjší, nechali jsme celý projekt pøedìlat a do 15.3. budeme
podávat žádost o pøidìlení dotace. Pokud by se to nepodaøilo, tak
se vrátíme k pùvodní verzi.
Na pøedposledním zasedání rady obce byla pøedstavena studie
domu s peèovatelskou službou. Podle mého soudu se velmi podaøila a v následujících mìsících bude model pøedložen veøejnosti.
V této studii se jedná o výstavbu 22 nových bytù pro seniory. Vše
je krásné, ale vždy se jedná o peníze (a mnohdy jsou až na prvním
místì). Podpora výstavby tìchto bytù je ve výši 600.000,- Kè na
jednu bytovou jednotku. Pøi cenì 1 bytu na úrovni 2 - 2,5 milionu
korun bychom museli cca 2 miliony doplácet ze svého. Ale možná
bychom mohli pøejít na stejné financování, jako je tomu u rekonstrukce školy a pokud to jenom trochu pùjde, tak pøipravíme projekt
obdobný a tam je financování kryto dotací a státním úvìrem s dotovaným úrokem.
V poslední øadì pøipravujeme II. etapu výstavby rodinných domkù
v Albrechticích nad Vltavou v prostoru pod dílnami bývalého zemìdìlského družstva. Je zadána studie a pøíprava stavebního plánu,
která by mìla být hotova v letošním roce. V pøípadì øadové výstavby by mìly vzniknout parcely pro 15 nových domù.
Myslím si, že na obec naší velikosti je tìch plánù (a nìkde už realizovaných) nad rámec obvyklého. Ale jak øíkají nìkteøí naši zastupitelé, nic mimoøádného jsme neudìlali.
Tak to, vy obèané, posuïte sami.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Vážení spoluobèané,
v prùbìhu zahájení ordinace praktického lékaøe v Albrechticích
v pondìlí 17. února bylo zjištìno, že vìtšinì našich pacientù
nevyhovuje pøíjem e-receptù, a spíše vyžadují recepty v tištìné
formì. Vzhledem k omezené rychlosti tisku naší tiskárnou,
navrhuje paní doktorka, aby obèané, kteøí požadují pouze
recept, objednali své léky telefonicky v písecké ordinaci MUDr.
Kopøivové (telefon 775 747 676), a to po 10. hodinì (vzhledem
k do té doby provádìným odbìrùm). Objednané recepty budou
vytištìné a následující pondìlí si je naši obèané budou moci
vyzvednout.
Akutní pøípady si své recepty odnesou ihned po vyšetøení.
Uvedené opatøení nám umožní ve vyhrazeném èase ošetøit více
pacientù.

Nabídka pronájmu bytù
Obec Albrechtice nad Vltavou nabízí zájemcùm
k pronájmu 8 volných bytù. Jedná se o byty v lokalitì
Údraž èp. 64 (bývalá škola).
V souladu s požadavkem uvedeným v §7 ODST.3 VI. naø.
112/2019 Sb. a v rámci své kompetence stanoví Rada obce
Albrechtice nad Vltavou tato kritéria pro výbìr nájemcù
dostupných bytù:
1 Pøednost mají rodiny s dìtmi (alespoò 1 nezletilé dítì)
2 Pokud se neobsadí nìkterý z dostupných bytù
dle kriterií 1) mají pøednost senioøi - osoby starší 60-ti let
3 Pokud se neobsadí nìkterý z dostupných bytù
dle kritérií 1) a 2) mají pøednost obèané obce
4 Pokud se neobsadí nìkterý z dostupných bytù
dle kritérií 1), 2) a 3) mají pøednost zbývající zájemci
Žádosti o pøidìlení bytù:
lze podávat na OÚ v Albrechticích nad Vltavou na pøedtištìném
formuláøi, který si lze vyzvednout po 15. 2. 2020.
K žádosti musí být pøidìleny tyto pøílohy:
- Èestné prohlášení o tom, že žadatel ani èlenové jeho
domácnosti nedluží státu a není proti nìmu ani èlenùm
jeho domácnosti vedena exekuce nebo není on ani èlenové
jeho domácnosti v insolvenèním øízení
- Výpis z rejstøíku trestù žadatele
Podrobnosti o bytech na www.albrechticenadvltavou.cz

Informace pro obèany

Z hospodaøení naší obce
Rok 2019 byl dalším z velmi úspìšných finanèních rokù. Jestliže jsem
pøed rokem hodnotil rok 2018 jako rekordní, tak jsme ho vloni o ètvrtinu
pøekonali. Rozdíly jsou v následující tabulce.
Údaje jsou uvedeny v tisících korun.
r. 2018

r. 2019

rozdíl

Rozpoètové pøíjmy

28.500

38.003

+ 9.503

Rozpoètové výdaje

30.489

33.461

+ 2.972

Náklady celkem

19.120

26.998

7.878

Výnosy celkem

23.869

29.186

5.317

142.791

148.917

6.126

Finanèní majetek

Stav dlouhodobého invest. majetku

8.526

13.820

5.294

Pøijaté dotace

6.986

13.810

6.824

V roce 2019 naše obec dosáhla historicky nejvyšších ukazatelù v rozpoètových pøíjmech i výdajích, stejnì jako se
podaøilo získat nejvíce dotaèních prostøedkù. Stav majetku
na konci roku byl na úrovni 148.917 tis. Kè. To znamená, že
v pøepoètu na jednoho obyvatele patøíme k nejbohatším
obcím v rámci jihoèeského kraje.
Tento stav není náhodný. Naplno potvrzuje trend, který zastupitelstvo obce nabralo po volbách, kdy každý ze zastupitelù dostal a pøevzal (nebo nepøevzal) konkrétní úkoly.
Vìtšina zastupitelù si vzala úkoly za své, protože to lidem
slíbila, a proto mùžeme pracovat na vìtším spektru projektù,
na více smìrech naráz.
A když k tomu pøidáme schválený plán investic na letošní
rok s výhledem na rok 2021, tak se naše obec opìt posune
o velký krok dále.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Když les leží na lopatkách
Èeská republika se mùže chlubit tím, že celá její tøetina je tvoøena
lesy, jejich plocha je 2,6 milionù hektarù. To nás øadí na 12. místo
v Evropì. Polovina lesù patøí státu. Roènì v èeských lesích pøi3
rostlo 18 mil. kubíkù a vytìžilo se 14 mil. m . Pøestože se to lidem
nezdá, zásoba døeva se neustále zvyšovala. Tedy to platilo do propuknutí kùrovcové kalamity. Díky ní se v r. 2018 vytìžilo 25 mil. m3,
odhad pro rok 2019 je 20-30 mil. m3. Protože døevo roste zase jen
na døevì ve formì roèních letokruhù, bude se zásoba, pøedevším
toho nejžádanìjšího - smrkového - døeva neustále snižovat.
Vrame se však domù do Albrechtic. Obec vlastní 250 ha lesa.
Bohužel, v severní èásti leží znaèná èást lesa na strmých svazích
Orlické pøehrady. Tam je hospodáøská èinnost omezena. Pøesto
dle platného lesního hospodáøského plánu se mìlo do roku 2027
roènì tìžit 1.450 m3 døeva. Malý brouèek však plánované ukazatele poslal do øíše snù a vše je jinak. Smrk totiž byl v našich lesích
zastoupen 43%. Borovici náleží 22% a dubu 12%. Jehliènaté porosty jsou na 73% plochy, na listnáèe zbylo 27%. Proto od roku
2015 výše nahodilých tìžeb stoupala, ale držela se pod plánovanou výší. V roce 2017 se vytìžilo 1.300 m3, v r. 2018 2.765,3 m3
a v roce 2019 se vytìžilo 6.845 m3. Tìžby postupovaly tak, jak
kùrovec nièil smrky a porostní zbytky z borovic, modøínu, dubu
a buku nepøežijí asi první silnìjší jarní vìtry. Autor: ing. Petr Dostál

Kùrovcová kalamita

Jak eliminovat finanèní ztráty
Ten, kdo si udìlal èas a mìl odvahu se dojít podívat do našich
lesù, tak uvidìl dílo zkázy. Dílo, které pochází z dílny ekoteroristù,
a se jedná o hnutí Duha nebo Dìti zemì. Tyto instituce svými
aktivitami v Šumavském parku pomohly k rozšíøení kùrovce po celé
zemi. Když se podíváme na mapu, tak kùrovec se rozšíøil podél
trasy Šumava – Paskov, tj. okolo dálnice D1, protože kùrovcové
døevo se bez ošetøení vozilo pøes celou republiku.
Pokud to není pravda, tak proè není kùrovcová kalamita na sever
od Prahy a v pøilehlých rakouských zemích.
Ale dost náøku. Každá katastrofa vždycky, alespoò na chvíli,
spojila lidi. A jsem rád, že vìtšina našich spolkù a jejich èlenové, reagovala na výzvu o pomoc pøi likvidaci následkù této
katastrofy. Jedná se o odklízení klestu, pøípravy ploch pro
zalesòování a následná výsadba nového lesa.
Na pomoc pøijedou i zamìstnanci spoleènosti ÈEZ, kteøí by
u nás mìli dva dny sázet. Je to od nich pìkné gesto.
V jeho stínu se najdou i naše stálé èerné vrány, a už se jedná
o nìkteré spolky nebo jedince, kteøí øíkají, že je tam nikdo nedostane a tøeba, že mì osobnì do lesa pomáhat nepùjdou.

Zasedání
zastupitelstva obce
se koná ve ètvrtek 27.2.2020
od 17 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Albrechticích n. Vlt.

Ten les je nás všech a jak se k nìmu nyní postavíme, tak ho pøedáme budoucím generacím.
Naše obec pøistoupila k øešení likvidace døevní hmoty i takovým
zpùsobem, že èást kulatiny bude ve vlastní režii zpracována do
øeziva (hranoly, latì, fošny, prkna) a bude uložena na sklad, ze
kterého budeme tyto komodity prodávat.
Dále bude umožnìn všem obèanùm naší obce i dalším odprodej
odøezkù a krajin. Pøípadní zájemci o tento døevní materiál se mohou hlásit v kanceláøi obecního úøadu, bude stanoveno poøadí
a následnì plnìny dodávky. Je to krok, který by mìl eliminovat
finanèní ztráty. Jen pro porovnání. Cena kulatiny je v rozmezí od
500 do 800,- korun za 1 m3. Náklady na poøez, pøiblížení a uložení na skládku jsou v rozmezí 400 - 500,- korun za m3. Kde jsou
náklady na založení, údržbu, pìstování a správu nových porostù?
Z toho všeho vyplývá, že les je nyní ztrátový a budeme ho muset
chvíli dotovat.
Závìrem dìkuji všem spoluobèanùm, kteøí pøiložili a pøiloží ruku
k dílu s pøáním, aby plochy po kùrovcové kalamitì byly co nejdøíve
zelené.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Místní poplatek za svoz
a uložení komunálního odpadu
pro trvale žijícího obyvatele: 600,- Kè
splatnost do 31.3.2020
pro chataøe a chalupáøe: 700,- Kè
splatnost do 30.6.2020

Dotace pro spolky
oznámení
Pøíjímání žádosti o dotace pro spolky
UZÁVÌRKA - 16. bøezna 2020.
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Kalendáø akcí

Informace pro obèany
Ani v letošním roce nebude ve Zpravodaji obce
chybìt v každém èísle aktuální kalendáø poøádaných akcí. Nìkteré z nich budou ještì doplnìny,
jiné v prùbìhu roku aktualizovány.
Podrobnosti o jednotlivých akcích naleznete vèas
na plakátech a internetových stránkách obce.
Neseïte doma, když ve vašem okolí je spoustu
skvìlých aktivit, z letošní pestré nabídky si jistì
vyberete :-)
Hana Krippnerová
Klíèek ke štìstí?
Dobrá nálada a duševní svìžest.
Nebo udìlejme nìco hezkého pro druhé.

Zalévání veøejné zelenì v dobì sucha

Vystoupení dìtí pro seniory

SDH Chøešovice
Vás srdeènì zve na oslavu

Mezinárodního dne žen
v sobotu

7 3 2O2O

od 18:00 v KD Chøešovicích
Pro ženy je pøipraven malý dárek
Program:

~ VYSTOUPENÍ DÌTÍ ~
a poté volná zábava
K poslechu a k tanci hraje p. Sysel
Všichni jsou zváni
Tìšíme se na hojnou úèast!
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Datum
15. únor
22. únor
29. únor
07. bøezen
07. bøezen
14. bøezen
14. bøezen
duben
04. duben
25. duben
30. duben
30. duben
30. duben
30. duben
30. duben
09. kvìten
09. kvìten
16. kvìten
23. kvìten
30. kvìten
30. kvìten
06. èerven
19. èerven
20. èerven
20. èerven
25. èerven
27. èerven
04. èervenec
04. èervenec
05. èervenec
05. èervenec
11. èervenec
25. èervenec
25. èervenec
èervenec-srpen
01. srpen
08. srpen
15. srpen
22. srpen
29. srpen
29. srpen
30. srpen
srpen
12. záøí
12. - 13. záøí
26. záøí
záøí
10.(17.) øíjen
24. øíjen
31. øíjen
øíjen
07. listopad
21. listopad
22. listopad
28. listopad
29. listopad
29. listopad
listopad
05. prosinec
05. prosinec
05. prosinec
prosinec
12. prosinec
26. prosinec
31. prosinec
31. prosinec
23. leden 2021

Název akce
Sportovní ples
Maškarní karneval pro dìti a dospìlé
Školní ples
Posezení u pøíležitosti M D Ž
Mezinárodní den žen
Turnaj - Èlovìèe nezlob se
Turnaj v kartách - Prší
Turnaj v Prší + veèerní zábava
Velikonoèní dílna
Železná sobota
Pálení èarodìjnic s hasièi
Stavìní máje a pálení èarodìjnic
Májka
Èarodìjnice pro malé i velké
Stavìní májky
Železná sobota
Turnaj v Petanque
Zájezd Dìèín + skleník Fata Morgana
Okrsková soutìž hasièù
Turnaj tenis
Dìtský den s hasièi
Opera na venkovì
Floriánský den
Váleèný veterán J. Adámek 100. let
Štít Albrechtic
A žijí duchové - muzikál dìtí ZŠ
Noèní soutìž Vltavského poháru
Hasièský den v Albrechticích
Dechovkový festival
Vítání prázdnin
Rybáøské závody + Dìtský den
Rodáci
Pouová zábava
Rybáøské závody na rybníku Vápeòák
Prázdninové setkání obèanù
Turnaj Badminnton
Turnaj v nohejbale
130. Výroèí založení sboru
Výšlap k rybníku Valenta
Louèení s létem
Ukonèení prázdnin
Koncert Chairé v Chøešovicích
Divadelní pøedstavení
Cykloakce
Podzimní výstava
Memoriál Jana Kukrála
Beseda se starostou obce
Posvícenská zábava
Posvícení
Drakiáda s hasièi
Rybáøské závody
Svatomartinské hody + posezení
Poslední leè
Vánoèní dílny
Advent s hasièi
Rozsvícení vánoèního stromu
Zahájení adventu
Drakiáda
Tradièní Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikuláš
Poslední leè
Valná hromada
Turnaj ve stolním tenise +Turnaj Poker
Silvestrovský bìh na Kamýk
Silvestr a vítání nového roku
Rybáøský candrbál

Poøadatel
TJ Albrechtice
SDH Chøešovice
SRPŠ
SDH Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Jehnìdno
SDH Údraž
Bufet Miláèek
ÈZS Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Jehnìdno
SDH Údraž
Spolek Náš Újezd
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno
ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
SDH Údraž
SDH Albrechtice
obec Albrechtice
SDH Albrechtice
Památky Chøešovicka
TJ Albrechtice
SRPŠ
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno
SDH Chøešovice
SDH Údraž
SDH Chøešovice
SDH Chøešovice
Rybáøští veteráni
Spolek Náš Újezd
SDH Údraž
SDH Údraž
SDH Albrechtice
SDH Albrechtice
obec Albrechtice
SDH Chøešovice
Rybáøští veteráni
Albrechtický Brebta
obec Albrechtice
ÈZS Albrechtice
SDH Jehnìdno
Spolek Náš Újezd
ÈZS Albrechtice
SDH Údraž
SDH Albrechtice
SDH Chøešovice
Spolek Náš Újezd
MS Jehnìdno
ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
SRPŠ
Spolek Náš Újezd
SDH Chøešovice
Albrechtický Brebta
SDH Chøešovice
SDH Jehnìdno
MS Údraž
SDH Chøešovice
SDH Údraž
Pavel Kolda
Spolek Náš Újezd
Rybáøští veteráni

Informace pro obèany
Knihobudka
Bezplatná veøejná pùjèovna knih

Obèané Albrechtic nad Vltavou si už urèitì všimli, že byla na
návsi v autobusové zastávce novì zøízena tzv. Knihobudka,
kde jsou zdarma k dispozici knihy. Na náves byla umístìna
proto, aby k ní mìl každý pøístup. Bude-li se vám nìkterá
z knih líbit, mùžete si ji klidnì odnést domù.

~~~~~~~~ P r a v i d l a ~~~~~~~~
Knihu si mùžete vypùjèit a po pøeètení vrátit.
Knihu si mùžete ponechat.
Pøípadnì pøinést místo ní jinou.

Operátor a obsluha CNC strojù
Do novì vznikajícího provozu firmy INMAKO s.r.o. v Albrechticích
nad Vltavou hledáme pracovníky na pozici operátora CNC stroje.
Zabýváme se výrobou strojních souèástí a pøidruženými pracemi.
Nabízíme práci na hlavní pracovní pomìr i na zkrácený úvazek.
NÁPLÒ PRÁCE:
-

Obsluha CNC strojù
Seøizování CNC strojù a jeho nastavení pro práci
Hlídání kvality vyrábìných dílù
Mìøení dílù dle výkresové dokumentace
Práce vhodná i pro absolventy a ženy

Pokud vlastníte knihy, které byste rádi vìnovali
dalším zájemcùm, zanechejte je pøímo v Knihobudce.
Též mùžete knihy donést do Obecní knihovny
v Albrechticích nad Vltavou. Vybrané tituly budou
zaøazeny do knižního fondu èi poslouží k doplnìní
Knihobudky.
Knihobudky èi Sousedské knihovnièky jsou urèeny všem,
kteøí hledají domov pro staré i nové knihy, rádi ètou a chtìjí
vybudovat sousedské vztahy. Vedle podpory ètení slouží ke
stmelování místních obyvatel.

Dìkujeme, že knihy nenièíte.

POŽADUJEME:
-

Manuální zruènost a chu vzdìlávat se
Znalost ètení výkresové dokumentace výhodou
Vzdìlání ve strojním oboru výhodou
Technické myšlen
Spolehlivost a flexibilita pøi práci
Praxe na obdobné pozici výhodou

Dana Ryšlavá - knihovnice Obecní knihovny
v Albrechticích nad Vltavou

NABÍZÍME:
- Pracovní smlouvu na dobu neurèitou
- Prémiové ohodnocení dle pracovních výkonù
- Možnost profesního rùstu
KONTAKT:
Ing. Martin Koláø
inmako@inmako.cz
777 024 717

Zbynìk Jareš
jares@inmako.cz
773 243 333

Svaèiny
formou bufetu
Bufet Miláèek

od 6. dubna
otevøeno od 8:00
Bufet Miláèek
chystá v dubnu

Turnaj
v karetní høe PRŠÍ
od 14:00
pak bude následovat

VEÈERNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu
bude hrát
kapela Weekend
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130. Výroèní valná hromada albrechtických hasièù
První únorová sobota patøila hasièùm. Již 130 let se schází Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou na své výroèní valné hromadì. Tato slavnostní akce se konala v salonku bufetu
Miláèek. Mezi albrechtické hasièe pøijali pozvání souèasný starosta okresního sdružení hasièù
v Písku bratr Jiøí Heinrich, emeritní starosta okresního sdružení bratr Jiøí Novák a èlen okresního
výboru hasièù a zároveò starosta naší obce bratr Miroslav Ušatý. Mezi dalšími hosty bylo vedení
našeho okrsku bratr Kvìch a bratr Košatka z Kluk a zástupci spøátelených sborù z Písecka
a Èeskobudìjovicka.
Na zaèátku jednání jsme vzdali poctu minutou ticha za zesnulé èleny našeho sboru.
Slavnostním bodem valné hromady bylo pøedání ocenìní za celoživotní hasièskou práci, nebo
byla udìlována i nejvyšší hasièská vyznamenání. A to bratru Janu Dvoøákovi, který obdržel Èestné
uznání ústøedí Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska a bratru Wilibaldu Rieplovi, jenž byl
dekorován Øádem svatého Floriána, který patøí mezi nejvyšší hasièská vyznamenání.
Výroèní valná hromada se nesla v duchu hodnocení uplynulého roku a plánování èinnosti na letošní rok, který bude opìt velmi pestrý. V tomto jubilejním roce si pøipomeneme stotøicet let trvání
sboru. Zejména obsáhlá byla zpráva o èinnosti sboru a zásahové jednotky obce, která vyjadøovala naši celoroèní bohatou èinnost. Z hasièských soutìží jsou to napøíklad okrsková soutìž
v požárním útoku, Vltavský pohár, soutìž O pohár pivovaru Platan, Bukovská setkání a soutìž
O pohár starosty obce Paseky. A další hasièská klání, ve kterých soutìžíme od jara do podzimu.
V naší obci poøádáme akce pøedevším pro dìti a to Pálení èarodìjnic s hasièi, Floriánský den,
Dìtský den s hasièi, Hasièský den, který poøádáme v létì pøi výroèí otevøení hasièské zbrojnice.
Mezi další akce patøí Výšlap k rybníku Valenta, Drakiáda a Advent s hasièi.
Dále zajišujeme pravidelný svozový úklid obce Železnou sobotu spojený se
svozem železného šrotu a vysloužilých elektrospotøebièù v rámci celorepublikové akce Recyklujte s hasièi.
V prùbìhu roku pracuje zásahová jednotka obce, která má za sebou pravidelnou odbornou pøípravu, provìøovací cvièení, ukázky zásahové techniky a besedy o požární ochranì. Ze zásahù jsou to výjezdy k požárùm, dopravním nehodám, odstraòování následkù silného vìtru, pátracím akcím a dalším technickým
zásahùm. Letošní valná hromada byla volební a na další období byl zvolen výbor ve staronovém složení. Po projednání všech bodù 130. výroèní valné hromady dostali slovo naši hosté, kteøí pronesli zajímavé zdravice a pøíspìvky. Poté
následovalo obèerstvení, za jehož pøípravu bych chtìl podìkovat pøedevším
našim hasièkám, kterým byla v závìru pøedána pìkná kytièka jako podìkování
za celoroèní práci. Prùbìh hasièského veèera nám zpestøovaly prohlídky fotodokumentací z jednotlivých akcí, které jsme v pøedchozím roce poøádali nebo
se jich zùèastnili. A také probíhala hojná výmìna zážitkù z hasièských akcí mezi
všemi zúèastnìnými sbory. Všichni se dobøe bavili a zejména hostùm ze vzdálených obcí se ani nechtìlo domù. Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n. Vlt.

Se Sabinou bojovali i albrechtiètí hasièi
10. února 2020 se pøehnal pøes naše území orkán
Sabina. Podìkování také albrechtickým dobrovolným
hasièùm za obìtavou práci èlenù zásahové jednotky v souvislosti s orkánem Sabina, pøišlo na adresu
starosty obce, jménem plk. Ing. Lubomíra Bureše,
øeditele HZS Jihoèeského kraje.
„Práce v takových podmínkách je nebezpeèná a Vaši
hasièi prokázali velký kus odvahy, zdatnosti a umu.
Patøí jim za to naše profesní díky a díky všech, kterým pomohli pøi obnovì prùjezdnosti komunikací, odstranìní ohrožení jejich nemovitosti... Jsme si vìdomi,
že bez prokázané akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasièù obcí by øešení událostí takového
rozsahu nebylo možné.“ (citace z dopisu)
S úctou
V Èeských Budìjovicích
Lubomír Bureš
dne 12. února 2020
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Foto: Vlasta Petružálková

Víte kam všude náš zpravodaj putuje?

Informace pro obèany

Zpravodaj obce Albrechtice nad Vltavou vychází již desátým rokem. A jak to zaèalo? 20. kvìtna 2011 Zastupitelstvo projednalo podmínky
vydávání obecního zpravodaje a po zvážení všech povinností z toho vyplývajících schválilo jeho vydávání s dvoumìsíèní periodicitou.
První èíslo spatøilo svìtlo svìta v èervnu roku 2011. Bylo èernobílé a obsahovalo 4 strany.
Víte kam a komu náš zpravodaj také putuje?
Národní knihovnì ÈR, Praha
Moravské zemské knihovnì, Brno
Knihovnì Národního muzea, Praha
Ministerstvu kultury, Praha
Parlamentní knihovnì, Praha
Mìstské knihovnì, Praha
Knihovnì a tiskárnì pro nevidomé K. E. Macana, Praha
Støedoèeské vìdecké knihovnì, Kladno
Jihoèeské vìdecké knihovnì, Èeské Budìjovice

Napsali jste nám
Dobrý den, paní Petružálková,
dovolte, abych Vám a Vašim spolupracovnicím vyjádøil uznání
a obdiv za zpùsob, jakým vytváøíte Zpravodaj obce Albrechtice nad
Vltavou. Mám již více jak 30 let chalupu v Chøešovicích a v souèasné dobì jsem již v dùchodu. Trvalé bydlištì mám v Praze, ale
více se teï již zdržuji v Chøešovicích. Díky výbornì vytváøenému
Zpravodaji mohu sledovat velice dobøe, co se dìje v Chøešovicích
a okolních obcích. Po pøeètení Zpravodaje musím vždy ocenit, jak
se zmìnil spoleèenský život v obci, co rùzných akcí se neustále
poøádá a kolik je aktivních lidí a spolkù v obci.

Studijní a vìdecké knihovnì Plzeòského kraje, Plzeò
Severoèeské vìdecké knihovnì, Ústí nad Labem
Krajské vìdecké knihovnì, Liberec
Studijní a vìdecké knihovnì, Hradec Králové
Moravskoslezské vìdecké knihovnì, Ostrava
roèník
Vìdecké knihovnì, Olomouc
zpravodaje
Krajské knihovnì, Pardubice
obce
Krajské knihovnì Vysoèiny, Havlíèkùv Brod
Krajské knihovnì Františka Bartoše, Zlín
Krajské knihovnì, Karlovy Vary
Prácheòskému muzeu, Písek
Mìstské knihovnì, Písek
(Podle zákona è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
pøi vydávání periodického tisku)
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Dìkujeme všem ètenáøùm i tìm, kteøí pøispívají svými èlánky,
fotografiemi, nápady ... bez Vás by to nešlo. Redakce zpravodaje

Milé pøekvapení

Bohužel jsou v obci i jiní lidé, jak jsem se pøesvìdèil pøi pravidelné
procházce se psem pøed letošními Vánoci. U Chøešovického
høbitova (u zadní levé zdi) nìkdo vytvoøil skládku z eternitových
vlnitých desek (viz fota v pøíloze). Likvidace tìchto zdraví nebezpeèných desek obsahujících azbest je podle zákona svépomocí
bez povolení stavebního úøadu, hygienické stanice atd. zakázána,
mohou ji provádìt pouze na tuto èinnost specializované firmy.
Likvidace samozøejmì nìco stojí. A tak bylo pro nìkoho jednodušší tyto desky naložit na vozík a odvést je do lesa u høbitova
v Chøešovicích. Pøedpokládám, že to byl nìkdo z blízkého okolí.
Nevím, jak kvalifikovat toto jednání, slušná slova mì nenapadají,
ani nevím, jak zjistit autora této skládky. Snad by mohl pomoci OÚ.
Pøeji Vám v novém roce, aby Zpravodaj zùstal stejnì kvalitní
a zajímavý jako doposud. Držím palce.
ing. Petr Soukup
PODÌKOVÁNÍ
Redakce zpravodaje obce Albrechtice nad Vltavou
dìkuje ing. Petru Soukupovi za pochvalu, hezky se to ète :-)

20. prosince pøišli na OÚ v Albrechticích koledovat malí koledníci
ze školky. Když jim paní uèitelka vysvìtlovala, co je to obecní úøad
a kdo je to pan starosta obce, ozvalo se: „Ale to je strejda Míra”! :-)
Dìti krásnì zazpívaly koledu: „Pane starosto koleda, dejte oøíšek
nebo dva...” a s prázdnou neodešly.
Text a foto: V. Petružálková

V kostele sv. Jana Køtitele zaznìly nejen koledy
Se svým hudebním umìním tentokrát v Chøešovicích vystoupil
Žesový soubor z Týna nad Vltavou. Pro potìšení všech soubor zahrál vìtšinu známých vánoèních koled a po velikém potlesku ještì
nìkteré rád zopakoval. Mezi krásnými skladbami se našla chvilka
i na takové vlastnì vánoèní obdarování. Zástupci Mysliveckého
spolku Jehnìdno pøedali zástupkyni Spolku památky Chøešovicka

pokraèování z titulní strany

dárkový poukaz v hodnotì 5000,- Kè, aby podpoøili nejen památky,
ale též okolní krajinu i pøírodu.
V den koncertu velice štìdøe pøispìli na památk y také návštìvníci
koncertu, na místì se podaøilo získat 9.420,- Kè.
Je dobré vìdìt, že je mezi námi ještì mnoho dobrých lidí, kteøí
spolupracu jí, pomáhají si a drží pospolu. K tomu jistì pøispívá také
nádherný pøedvánoèní èas, kdy se ve vìtšinì z nás probouzí pocit
udìlat nìco dobrého! Dìkujeme a pøejeme všem šastný nový rok!
Spolek pamá tky Chøešovicka

Text: R. Lacinová, foto: V. Dìrda
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Kouzlo okamžiku
Pokud jste také stáli na správném místì a ve správný èas stiskli spouš, mùžete zaslat zajímavé fotografie, které se týkají naší obce
redakci zpravodaje. Za tyto dìkujeme panu Vítu Husovi z Hladné, èp. 15.

Skála “Lev” blízko bývalé elektrárny Nový mlýn

Nový mlýn. Slavná retardérka trochu jinak, Údraž

Souèasná podoba elektrárny Nový mlýn

... když øeka vyschne, odhalí koøeny nejen stromù

Albrechtice nad Vltavou z lešení kostela sv. Petra a Pavla a malá vìžièka kostela, 2019
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Fotografie: Vít Husa

ZO ÈZS Albrechtice

Èlenská schùze zahrádkáøù
V nedìli 26. ledna 2020 se konala v restauraci Miláèek èlenská
schùze spolku zahrádkáøù Albrechtice nad Vltavou, ve kterém je
v souèasné dobì organizováno 45 èlenù.
Program èlenské schùze zahrnoval mimo bìžných bodù i informace a vyhodnocení jednotlivých akcí spolku konaných v roce 2019.
Všechny akce zahrádkáøù, které se uskuteènily, byly hodnoceny
jako úspìšné, a proto byly zaøazeny i do plánu pro letošní rok.
Na schùzi také probìhlo vyhodnocení soutìže Kutil a zahradník.
Ta v loòském roce nahradila „Kvìtinovou soutìž“. Hlasováním
jednotlivých èlenù výboru se stanovilo poøadí soutìžních projektù
následovnì:
1. místo: Podomácku vyrobená závlaha (Marie Petøíková, Újezd)
2. místo: Samovýroba (Petra Èuková, Údražské Chalupy)
3. místo: Kutilské výtvory (Ing. Josef Procházka, Újezd)
4. místo: Placièky z cukety (Josef Kabele, Albrechtice n/Vlt.)
Výhercùm z 1. až 3. místa byly pøedány kupony do marketu OBI.

Na úvod diskuse popøáli zástupci výboru J. Kochrdovi, J. Pavlíèkovi
a F. Škodovi k jejich životnímu jubileu, podìkovali jim za práci ve
spolku a pøedali vìcný dar.

Zahrádkáøi Albrechtice n.Vlt. poøádají
v sobotu

kvìtna

Skleník Fata Morgana Praha
prožijeme výlet tropickou pøírodou
a navíc v této dobì uvidíme
také líhnutí tropických motýlù

Každý zahrádkáø mìl též možnost se vyjádøit k uvedeným zprávám,
k èinnosti spolku a také pøijít s novými nápady èi námìty pro jeho
další èinnost.
Závìrem bylo podáváno obèerstvení a volná zábava mezi pøítomnými ještì dlouho pokraèovala.
Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František

Zahrádkáøi Albrechtice nad Vltavou Vás srdeènì zvou na

Obìd v Centru Pivovar Dìèín
(stavba roku)
Kdo chce zajistit obìd v restauraci
Pivovar hlaste se do 9.4.2020
na tel.: 721 941 229 (H. Krippnerová)
další možnosti obìdu:
pizzerie / asijské bistro
èínské bistro / McDonald's

ZÁMEK DÌÈÍN
možnost prohlídky zámku
a zároveò probíhají na zámku akce:

Kvìtinová soutìž
Dìèínská kotva
Historické májové trhy
s programem
v zámeckých zahradách
Registrace na zájezd:
nejpozdìji do konce dubna
Infocentrum, Andra Honzíková
tel.: 601 503 396

Tìšíme se na setkání s Vámi

od 14:00

16

v sobotu
v bufetu Miláèek v Albrechticích
Novinkou pro letošní rok je drátkování vajíèek.
Vyrobíme si také velikonoèní výzdobu.
Ukážeme si, jak se plete pomlázka.
Nazdobíme perníèky ...
A samozøejmì si dìti odnesou i nìjakou tu DOBROTU :-)
Materiál na pøízdobu lze zakoupit na místì.

Také letos se mùžete se zahrádkáøi tìšit na tyto akce:
Velikonoèní dílny

. Zájezd se zahrádkáøi . Podzimní výstava
. Vánoèní dílny

Posvícenská zahrádkáøská zábava
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MS Údraž Pod Obrázkem

Poslední leè v exilu

Tak jako každý rok, chtìl Myslivecký spolek Údraž, uspoøádat dne 7. 12. 2019
Poslední leè s následným posezením v prostorách hospody v Údraži. Bohužel,
termín jsme museli posunout až do pøedvánoèního období na 21.12.2019. Tento
velký organizaèní problém, se nám podaøilo zvládnout.
V den honu se sešlo rekordní poèet myslivcù a honcù, celkem asi 60 úèastníkù.
Po ranním obèerstvení v kovárnì následovalo oficiální zahájení naháòky na èernou zvìø. Lovecká èást byla dle mysliveckých tradic zakonèena výøadem. I když
nám poèasí nepøálo, bylo uloveno nìkolik kusù divokých prasat a tím byla, k naší
spokojenosti, zúroèena celoroèní, zodpovìdná a èasovì nároèná práce všech
èlenù spolku.
Vzhledem k tomu, že nám nájemce hosp ody v Údraži odmítl poskytnout prostory
pro veèerní spoleèenskou èást Poslední leè, museli se úèastníci pøesunout do
sálu v bývalé škole v Chøešovicích. Ve veèerních hodinách nám s tím pomohli
chøešoviètí hasièi. Zajistili dopravu hostù z øad myslivcù i obèanù ze všech místních èástí obce Albrechtice. Ti bývají každoroènì srdeènì zváni. K poslechu
a tanci nám hrála do pozdních ranních hodin kapela p. Vlnaty + Kothánek. Také
jsme v prùbìhu veèera slosovali bohatou mysliveckou tombolu.
Za to, že se tuto akci podaøilo realizovat, patøí velký dík èlenùm SDH Chøešovice.
Zajistili pro nás chutné obèerstvení a celý veèer se o nás vzornì starali, vèetnì
zpìtné dopravy do našich domovù. Též dìkujeme ostatním ochotným lidem, kteøí
pøipravovali obèerstvení v prùbìhu naháòky a podíleli se na organizaci celé akce.
Moc nás mrzí, že jsme nemohli tuto akci uspoøádat v Údraži, kde náš myslivecký
spolek pùsobí. Na tuto akci tradiènì zveme hlavnì místní obèany. Už jsme zažili
za uplynulých 20 let s údražskou hospodou hodnì problémù, ale vždy se podaøilo
je vyøešit. Tøeba i za cenu toho, že jsme si hospodu, která byla v té dobì bez nájemce, museli na akci pronajmout sami.
V souèasné dobì je sál údražské hospody novì, kvalitnì opraven. Obec vìnovala na tuto rekonstrukci nemalé finanèní prostøedky. Proto se domníváme, že by
prostory mìly být využívány, v první øadì, na akce poøádané místními spolky pro
Závìrem chceme podìkovat všem vlastníkùm
naše spoluobèany. V roce 2018 jsme poøádali tuto akci (jako vždy) v údražském
sále a ze strany pana hostinského bylo vše k oboustranné spokojenosti zajištìno. honebních pozemkù, kteøí nám umožòují vykonávat
O to vìtší zklamání pro nás bylo odmítnutí této akce, o rok pozdìji. Zdá se ponì- právo myslivosti a dodateènì jim popøát pevné zdraví
a hodnì spokojenosti v roce 2020.
kud divné, že souèasný nájemce nebyl ochoten se podílet na této spoleèenské
akci i když v samotné Údraži je takovýchto akcí poskromnu.
Myslivosti zdar M.P. pøedseda MS

2. Spoleèný ples myslivcù z Jehnìdna a hasièù z Chøešovic
V sobotu 18. ledna v chøešovickém KD poøádali hasièi s myslivci
z Jehnìdna již podruhé spoleèný ples. Návštìvníci si hned u vstupu mohli zakoupit tombolu s okamžitou výhrou a do pùlnoci se ještì
losovala tombola náhodná. Cen bylo opravdu hodnì, takže nikdo
neodešel s prázdnou.
K poslechu a tanci hrála místním známá Malá kapela Pavla Havlíka.
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Pøítomným hostùm také jeden z muzikantù zahrál na prastarý lidový nástroj dudy. Návštìvnost byla i letos vysoká, místa v sále byla
plnì obsazena a spoleènost se vydržela bavit až do 5 hodiny ranní.
Spoleèný ples se tedy opìt vydaøil a oba spolky si zaslouží za svou
práci a èas vìnovaný této akci podìkování.
Text a foto: R.L.

Pomoc pøi kùrovcové kalamitì

MS Albrechtice n. Vlt.

Albrechtiètí myslivci navzdory urputnì zuøící epidemii chøipky
a koronaviru vyrazili do lítého boje proti zákeønému nepøíteli,
kùrovci - lýkožroutu smrkovému (Ips typographus). Spojili své
síly na mimoøádné brigádì pøi likvidaci klestu z kùrovcové
kalamity v obecních lesích.

V magické datu 2. 2. 2020 vyrazili do lokality zvané "V Krajinì", kde
odvedli velký kus poctivé práce.
Text a foto: František Musil

Albrechtiètí
myslivci pomáhali
zemìdìlcùm
Albrechtiètí myslivci pomáhali zemìdìlcùm v zamezení šíøení obávaných
škùdcù skladovaných obilovin tím, že
12. ledna 2020 ,,místnímu" zemìdìlskému podniku, dokonale vyèistili halu skladu od veškerých zbytkù obilí.
Pøestože ve skladové hale panovalo
extrémnì prašné prostøedí (viz foto),
se myslivci úkolu zhostili se ctí.
Text a foto: František Musil

Malá naháòka ,,štrachaèka”
Pøátelé pøírody a myslivci z Albrechtic nad Vltavou a blízkého
okolí uspoøádali 28.12.2019 malou naháòku ,,štrachaèku", no
spíše jen pøíjemnou procházku pøírodou.
Na již obvyklé místo srazu "U vrby" (Trampalovský rybník)
dochvilnì dorazilo 12 støelcù a 7 honcù se svými ètyønohými
pomocníky. Ani extrémní klimatické podmínky neodradily tuto
partu kamarádù, kteøí se nevzdali, udrželi si dobrou náladu
a vydrželi až do konce.
Odmìnou jim byl pøíjemnì strávený den v pøírodì a dva kusy
èerné zvìøe (divoèákù) na výøadu. Poté se èást pøátel zeleného cechu odebrala do kulturnì - spoleèenského zaøízení
Bufet Miláèek k vyhodnocení celé akce.
Text a foto: František Musil
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SDH Chøešovice

Výrocní valná hromada v Chøešovicích

Schùze byla zahájena symbolickou minutou ticha k uctìní památky
zesnulých chøešovických hasièù. Na letošní schùzi dne 14. 12. do
Chøešovic zavítalo mnoho pozvaných hostù z jiných sborù, spolkù.
Pozvání pøijali zástupci hasièských sborù z Albrechtic n. Vlt., Kluk,
Jehnìdna, Krèe a Záboøí, zástupci mysliveckých spolkù, zástupce
za obecní lesy a za OÚ Albrechtice n/Vlt. starosta ing. Miroslav
Ušatý a místostarostka Hana Krippnerová. Za okresní sdružení
hasièù Písek pozvání pøijal pan Jiøí Novák, který pøipomnìl povinnosti i cíle všech hasièù a ocenil jejich dosavadní práci. Ostatní
hosté se struènì vyjádøili k èinnosti chøešovických hasièù, vyjádøili
jim také podporu do dalších let a podìkovali za spolupráci. K povinnostem hasièù krátce promluvil i starosta obce ing. Miroslav
Ušatý. Proslov mìl také starosta sboru Miloslav Mareš, který zhodnotil èinnost sboru a seznámil pøítomné s dalšími plány. Velitel
sboru byl ve svém projevu kritický ke èlenùm, kteøí se nezapojují
do prací sboru, ale pokud se narazí soudek, jsou tam vždy mezi
prvními!? Jeho slova potvrdili i ostatní aktivní hasièi.
Hlavním bodem letošní schùze byla volba èlenù výkonného výboru
sboru po pìtiletém období. Výbor byl zvolen témìø ve stejném složení jako v pøedchozích letech. Jedinou zmìnou bylo odstoupení
z funkce velitelky žen Martiny Kuželkové a na její místo byla novì
zvolena Lenka Kothánková.

Zvoleni do výboru byli opìt: starosta sboru Miloslav Mareš ml.,
místostarosta Václav Lid, velitel Vít Kothánek, velitelka žen Lenka
Kothánková, hospodáø Petr Lacina, jednatel Luboš Mareš, strojník
František Stropnický ml., revizní rada Vladimír Radáš a Vlastimil
Šašek.
Dalším bodem bylo pøedání vyznamenání za vìrnost. Ocenìni byli
Lukáš Stropnický, Luboš Mareš ml., Václav Lid a Josef Kothánek,
který také letos oslavil výroèí 70. let. Pak byly tradiènì pøedány
dárkové balíèky všem jubilantùm a pøešlo se k diskusi.
V diskusi za mladé hasièe promluvila Klára Kothánková. Požádala
výbor i obec o zøízení tìlocvièny ve volných prostorách bývalé
školy. Paní místostarostka obce tento návrh podpoøila a vyjádøila
se velmi kladnì i k èinnosti našich mladých hasièù.
Pan Josef Kothánek s dojetím podìkoval za vyznamenání. Potom
vedení sboru pøede všemi vyjádøil obdiv za jejich odvedenou práci,
ve které nepolevují, i když to není leckdy jednoduché.
Na závìr všem pøítomným popøál místostarosta sboru Václav Lid
šastné vstoupení do Nového roku.
Po oficiálním ukonèení valné hromady pøišlo na øadu také tradièní
obèerstvení a volná zábava. K veselé náladì veèera pøispìl svým
harmonikáøským umìním pan Sysel ze Sedlice.
Text a foto: R.L.

Chøešoviètí obèané pomáhali v boji proti kùrovci
Spolek památky Chøešovicka a SDH Chøešovice se spoleènými silami v sobotu 8. 2. 2020 zapojili do boje proti kùrovcové kalamitì,
která sužuje okolní lesy. Na požádání Lesù Písek a obce Albrechtice nad Vltavu o pomoc se dlouho nerozhodovali a žádosti vyhovìli.
Tentokrát šlo o èištìní lesa a pálení klestí. Na brigádu pøišlo 21 obèanù vèetnì dìtí. Zejména dìti je tøeba náležitì pochválit, protože
v dnešní dobì jiných lákadel se ochotnì zapojily do prací a neúnavnì pomáhaly. Tím nijak nechci opomenout ani dospìlé úèastníky,
protože bìhem 5 hodin udìlali velký kus práce. Všem zúèastnìným patøí veliký dík.
Text a foto R.L.
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Podìkování

Chøešovice
Konec roku v Chøešovicích

Oblastní charita Písek

dìkuje
koledníèkùm z CHØEŠOVIC a JEHNÌDNA
za spolupráci na Tøíkrálové sbírce
a za obìtavost pøi koledování.
Veliké díky patøí i všem lidem,
kteøí do Tøíkrálové sbírky pøispìli.

Poslední akcí roku 2019 a také vlastnì první akcí roku 2020
chøešovických hasièù byla oslava Silvestrovské noci a pøivítání
Nového roku. V kulturním domì se sešlo 35 lidí, kteøí si vlastnoruènì nachystali silvestrovské obèerstvení a spoleènì strávili
poslední hodiny starého roku veselou zábavou. O pùlnoci pak
venku odpálili novoroèní ohòostroj a vzájemnì si popøáli šastný
nadcházející rok 2020. Unavenìjší obèané se poté rozešli domù,
ti zdatnìjší vydrželi vítat rok až do 10 hodiny dopolední.
R.L.
V pøíštím èísle zpravodaje
se doètete nejen o tom, jak se v Chøešovicích slavilo M D Ž
a tanèilo na Maškarním karnevalu

Vykoledovaná èástka v Chøešovicích a Jehnìdnu

6 384 Kè
Vykoledovaná èástka na Písecku

251 333 Kè

Spolek památky Chøešovicka
informuje a dìkuje ...
Spolek již stanovil datum Vzpomínkové a pietní akce
ke 100. výroèí od narození
váleèného veterána Josefa Adámka
a k uctìní památky Františka Štumbauera
padlého pøi obranì Prahy 1945.
Akce se bude konat v sobotu 20.6. 2020 od 14 hodin
u pomníku padlých pøed Chøešovickým zámkem.
Podrobnosti s programem budou na plakátech
a v dalším vydání Zpravodaje.
Stav úètu spolku k 10. únoru 2020 je 217 385,- Kè.
Dìkujeme moc všem dárcùm za pøíspìvky!

Výtìžek sbírky bude použit ve prospìch
neziskových služeb Oblastní charity Písek, které pomáhají
potøebným lidem na Písecku.

100 let od narození

Také dìkujeme všem pamìtníkùm za spolupráci
pøi dohledávání faktù z nedávné minulosti, pøedevším
Jaroslavì a Miloslavu Marešovým a panu Josefu Žákovi.
Spolek památky Chøešovicka

Poruèík a váleèný veterán Josef Adámek

Vzpomeòme na pana Josefa Adámka, poruèíka a váleèného veterána 2. svìtové války.
2. ledna 2020 by tomu bylo již 100 let, kdy spatøil svìtlo svìta tento významný chøešovický
rodák. Jeho životní tìžké peripetie za války byly už nìkolikrát v obecním zpravodaji napsány.
Pøipomeòme si alespoò nìkteré z nich. Prošel si opravdu vším možným.
Ve 22 letech byl odtržen od svých blízkých, odvleèen a donucen tìžce pracovat v tehdejším
fašistickém Nìmecku a Francii. Budoval spolu s jinými mladými muži vojenská opevnìní
v nelehkých podmínkách a pod dozorem chladných Nìmcù.
Èasem se jemu a nìkolika kamarádùm podaøilo utéct. S pomocí kanadských jednotek se
pøeplavili do Anglie. Tam byl však pan Adámek zajat kvùli jazykové bariéøe a nìkolik dní
vìznìn. Když spojenci uvìøili, že je Èech, pøihlásil se k Èeskoslovenské armádì. Prošel si
vojenským výcvikem a stal se tankistou. Byl pøidìlen k 1. samostatné ès. obrnìné brigádì.
Jako øidiè tanku Stuart hlídkoval a strážil na jihu Anglie. Poslední jeho nasazení se uskuteènilo pøi obléhání pevnosti Dankerque na severu Francie.
Po válce, když se vrátil do Èech, nemìl to vùbec jednoduché. Pøesto ho nic z toho co zažil,
nezlomilo a byl ještì navíc plný optimismu.
Èlovìk to byl také velice skromný a pevný
ve svých názorech a nemìl rád pøekrucování váleèné historie.
Za své zásluhy získal nìkolik ocenìní.
Od Asociace nositelù legionáøských tradic
byl ocenìn pamìtní medailí.
Za svou bojovou èinnost získal Èeskoslovenský váleèný køíž a v roce 2003 rozšíøil
øady váleèných veteránù.
Zemøel o 10 let pozdìji ve vìku 93 let, až
do té doby spolupracoval s nìkolika spolky
na pøipomínání váleèné historie.

Poruèík Josef Adámek - významný rodák
se narodil 2. ledna 1920 v Chøešovicích.
Zde chodil do školy a vyuèil se truhláøem.
ÈEST JEHO PAMÁTCE!

Text R.L.
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Bagrování koryta Vltavy - Újezd
Na podzim roku 2019 se Povodí Vltavy pustilo do dlouho pøipravovaného projektu prohloubení koryta Vltavy pod stupnìm Koøensko
v úseku asi 2 km dlouhém. Vše souvisí se zámìrem splavnit Vltavu
pro vìtší lodì od Èeských Budìjovic do Prahy a dál k moøi.
Na trase je stále nìkolik pøekážek, které zámìru brání. Po vybudování nové plavební komory na jezu v Hnìvkovicích v roce 2017
a zprovoznìní zdymadla na pøehradì Hnìvkovice je tøeba upravit
koryto do Týna nad Vltavou. Tam na stavitele èeká další pøekážka
v podobì historického památkovì chránìného železného mostu.
Je pøíliš nízko nad hladinou, než aby dovolil proplout vìtším lodím.
Spory o nìj jsou v Týnì již letité. Padaly návrhy jej odstranit, zvýšit
mostovku na souèasných pilíøích èi pøesunout proti toku na nové
místo. V souèasnosti se poèítá s jeho pøebudováním na zdvihací
most a to asi za 150 milionù korun.
Pod stupnìm Koøensko je ale po vìtšinu roku málo vody a tato
èást toku je pak nesplavná. Proto bylo rozhodnuto o probagrování
øeèištì v katastru obcí Všemyslice a Albrechtice v délce asi 2 km
a šíøce 20 m na hloubku vody minimálnì 1,5 m pøevážnì v místech
toku pùvodní øeky.
Práce zaèaly po snížení hladiny Orlické pøehrady asi o 6 metrù,
které mìlo pomoci stavebním pracem na lodním výtahu na hrázi
na Orlíku. V Újezdì byla zbudována provizorní cesta na odvoz
materiálu od øeky do lomu Slavìtice. Dnes se na staveništi pohybuje 6 pásových bagrù a nákladní auta. Bagry se brodí korytem
øeky, vyzvednutý materiál je tøídìn na velké kameny a štìrkopísek.
Velké kameny jsou na místì trhány na menší kusy, štìrkopísek je
ukládán do valù na bøehu upravovaného øeèištì. Pak je nakládán
na nákladní auta a rozvážen ke bøehùm pøehrady, tady urovnán do
podoby ploché lavice, která bude v budoucnu zatopena. Odhadem
se má pøemístit 36 tisíc kubíkù materiálu. Cena je odhadována na
64 milionù korun, hotovo by mìlo být do dubna 2020.
Technicky je vše dobøe promyšleno, jde jen o to, jak je dohodnuta
spolupráce s pøírodou, aby pøi nedostatku dešových srážek na
Šumavì netekl prohloubeným korytem jen pramínek vody.

Doplòující informace ing. Josefa Procházky z Újezda:
Vìtšinu kameniva odstranili klasickým bagrováním, jen nejsložitìjší
úsek od ústí Karlovky ke Koøensku rozbíjeli dno bouracími kladivy.
Podle informací od stavbyvedoucího nakonec nemuseli používat
k narušení dna odstøelu, s èímž v projektu i poèítali. Zatím odváží
materiál na Ostrov, kde ho vrství. V následujících dnech budou
betonovat patku na sloup pro uchycení lodí (u bývalého hostince
Hrdlièkù) a budou dìlat náhonová žebra z naší strany (z druhé
strany jsou již hotova). Také dále èistí dno koryta a upravují jeho
boky. Pøi bagrování je mnoho zajímavých hornin rùzných tvarù.
Jinak prùbìžnì fotím od zaèátku bagrování. (foto v pøíštím zpravodaji)
Ještì nìkteré související historické informace:
1. U ústí Karlovky do Vltavy stál na potoce cca 100 m proti proudu
mlýn (døíve Lavilùv) naposledy tam byl pan Rùžièka. K tomu se
váže i událost výsadku Glucinium.
2. Plocha, kde jsou stroje a je vrstven materiál se nazývá Ostrov,
na kterém se pøed zatopením hospodaøilo. Na konci Ostrova po
proudu u rokle nalezl pan Bartuška v roce 1990 štípaný kamenný
artefakt z doby kamenné.
3. Na konci bagrování (naproti bunkru) stál hostinec U Hrdlièkù.

Text: ing. P. Dostál, foto: V. Petružálková, 14.1.2020

Více o tomto tématu v dubnovém zpravodaji.

Text: ing. J. Procházka

Turnaj ve stolním tenisu i pokeru

Údražští hasièi
Vánoèní turnaj v Údraži
SDH Údraž poøádal dne 26. 12. 2019 turnaj ve stolním tenisu.
Sešli jsme se ve velkém poètu 23 hráèù z toho 3 sleèny.
Holky sice uzavíraly celkové poøadí, ale zase hrály nejhezèí
zápasy. Hrát se zaèalo ráno v 10:00 hodin a konèilo až veèer
v 19:00 hodin.
Za celý turnaj jsme odehráli 132 zápasù !
Vítìz turnaje Velek Petr za celý turnaj neprohrál žádný zápas.
Nejstaršímu hráèi p. Keøkovi bylo 86 let a skonèil na 3. místì
(klobouk dolù). To znamená, že na zlepšení máme èas.

Na závìr bychom chtìli podìkovat všem hráèùm, že hráli
fair play a pozvat je na pøíští 11. roèník, který se bude konat
již tradiènì 26. 12. 2020 v hospodì v Údraži !
VÝSLEDKY

1. Velek Petr
2. Dušek Jarda
3. Keøka 86 let !

4. Velek Mirek
5. Vlk Zdenìk
6. Žák Václav
S pozdravem Meky a Jarda

Pøespolní hasièská
spolupráce
Zástupci SDH Údraž se zúèastnili dne 31. ledna 2020
tradièního výmìnného setkání s SDH Pøedèice. Bohužel nás letos zachvátila chøipková epidemie, úèast tedy
nemohla být tak hojná jako obvykle. Nicménì výmìna
informací a zkušeností vèetnì pøíjemnì stráveného
veèera opìt pøispìla k pøátelské spolupráci mezi obìma sbory. Doprovodná taneèní skupina Baret byla
naprosto úžasná, tombola bohatá a veèer dlouhý.
SDH Údraž
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Údražští nadšenci a SDH poøádali 26.12. nejen turnaj ve stolním tenise.
Ti, co fyzicky nároèný den “pøežili“, mohli se zúèastnit navazujícího
turnaje v nároèné karetní høe poker. Vítìzem v pokeru se stal Michal
z Písku. Úèast tento den byla již tradiènì hojná, pøekvapila nás i pøespolní návštìva z Písku, rádi jsme pøivítali i hráèe z „Klouk“.
Podobnou akci budeme poøádat každý rok, i když periodu asi zkrátíme
a sejdeme se i v létì. Tìšíme se na všechny úèastníky!
Poøadatelé

Silvestr a vítání nového roku 2020 v Újezdì
Konec roku je u nás tradiènì ve znamení výstupu
na Vysoký Kamýk. Obèané z Neznašova (chodí
zpravidla pøes Újezd) poøádají spoleèný výstup po
-slední víkend v roce, z Albrechtic, z Újezdu a dalších obcí potom již dlouhodobì až na Silvestra. Tam
i letos za krásného poèasí po celý den probíhalo
setkání s pøáteli a známými, se kterými jsme se delší dobu nevidìli. Byla to i pìkná procházka pro pejsky, kterých tu sešlo opìt hodnì. V tomto roce byla
i pomìrnì vìtší úèast obèanù a chalupáøù z Újezdu.
Na silvestrovský veèer pøipravil spolek „Náš Újezd“
pro spoluobèany louèení se starým rokem a vítání
nového roku 2020 s ohòostrojem.

Spolek Náš Újezd

Vzhledem k tomu, že vìtšina slavila veèer v okruhu
své rodiny a pøátel, naplánovali jsme spoleèné setkání
na návsi až po tøiadvacáté hodinì. Tam jsme pøipravili
vytopenou klubovnu a také vše na slavnostní pøípitek
a ohòostroj. Postupnì se nás sešlo celkem 11 spoluobèanù, kteøí pøinesli i nìco k zakousnutí. S úderem
pùlnoci vylétly špunty „šampusu“, kterým jsme si pøipili a popøáli všeho nejlepšího do nového roku. Potom následoval sice menší a klidnìjší, ale o to hezèí
ohòostroj. Dále se všichni pøesunuli do klubovny, kde
pokraèovala další zábava a rozcházeli jsme se až po
druhé hodinì ranní. Potìšilo nás, že dorazili i „kluci“
J. Procházka
z Hradu, kteøí zùstali až do konce.

V Újezdì na rozcestí „U Petra“

foto 17.1.2020

V Újezdì nad hájovnou na rozcestí u Skalky se od nepamìti øíká „U Petra“ a vždy tam byl svatý obrázek. Souèasný
obrázek (který tam umístil asi pøed 15 lety p. Bartuška) je
v žalostném stavu. 17. 1. 2020 jsme s ing. P. Dostálem fotili
v Újezdì bagrování øeky a pro zajímavost i tento obrázek.
Netušili jsme, že 10. 2. 2020 vichøice Sabina strom vyvrátí
a obrázek definitivnì znièí. Dobrou zprávou je, že obrázek
foto 10.2.2020
sv. Petra bude na rozcestí obnoven a doplnìn lavièkou
Strom s obrázkem sv. Petra vichøice vyvrátila, foto: Josef Procházka
pro pøíjemné posezení i rozjímání. Text a foto: VP
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Vltavínek na horách ...
Letošní zimní výprava do Železné Rudy byla ve znamení nìkolika
velkých zmìn. „Rodnou" ves jsme tentokrát opouštìli již ve ètvrtek
odpoledne a tak jsme si mohli užívat zimních radovánek a horského vzduchu o celý jeden den déle. Prvnì se lyžaøsko-bobaøského
kurzu zúèastnili také žáci místní základní školy a základnu vedoucích posílily úžasné paní uèitelky B. Milotová a M. Patková s paní
øeditelkou V. Tichou. Posila to byla více než pøíjemná a zároveò
i velmi vítaná. Jediné, co nás potrápilo, byla zaèínající chøipková
epidemie a tak mnoho dìtí rušilo svou úèast z dùvodu nemoci krátce pøed odjezdem. My ostatní jsme zákeøného bacila na zdravém
vzduchu sice zaskoèili, zato po návratu domù zaskoèil s mnohem
vìtší silou on nás. Ale užili jsme si letos opravdu vzácného snìhu
a to je hlavní! Dìti byly i tentokrát rozdìleny dle možností, schopností a nálady do tøí skupin: lyžaøi, lyžaøská školièka a nejsilnìjším
týmem byli jednoznaènì bobaøi. Tìm sice snìhový koberec pomalinku odtával pøed oèima, ale nakonec se bobovalo až do soboty.
V nedìli dopoledne se pak z bobaøù stali turisté a vyrazili na pøíjemnou dopolední procházku po okolí. Lyžaøùm tìm bylo hej, neb
jim byla ku pomoci snìžná dìla ve dne v noci.
Velkou poklonu pak zaslouží instruktoøi lyžaøské školièky a stejnì
tak i její absolventi za ohromnou døinu, píli a neskuteèné výsledky.
Veèery byly nezvykle klidné, dìti byly skromné a ke štìstí jim staèila pizza, televize a „wifina". I pøesto jsme si staèili v sobotu užít
u mladých i pokroèilých oblíbený Just Dance a spoleènì oslavit
narozeniny jedné z úèastnic. Tímto dìkujeme Jitce Hanzlíkové za
napeèení mnoha neodolatelných muffinù a mamince oslavenkynì,

Pøedprodej vstupenek na školní ples:
Infocentrum: Andrea Honzíková, tel. 601 503 396
Potraviny Chøešovice:
Lenka Kothánková, tel. 607 890 921

která nás vybavila dvìma výteènými narozeninovými dorty. V oslavách jsme pokraèovali až do nedìle, kdy jsme alespoò na dálku
pøivítali na svìt Kubíèka, prvorozeného synka našeho vedoucího
Jirky Zacha. Konec dobrý, všechno dobré!
A protože touto akcí pozastavil Albrechtický Vltavínek svou èinnost,
dìkuji všem vedoucím za krásných 11 let práce, pøátelství a nezapomenutelných zážitkù! Obci Albrechtice nad Vltavou a také paní
ing. A. Øeøichové za mnohaletou finanèní podporu a velké díky,
vztahující se právì k pobytu v Železné Rudì, patøí také firmì Pavel
Blahut - tesaøství È. Budìjovice, jejíž majitel se sám nabídl s finanèní
podporou a uhradil èástku za autobusovou dopravu.
Dìkujeme!!!
Za Albrechtický Vltavínek T. Zachová

Sdružení rodicu a prátel školy
Albrechtice nad Vltavou
srdeènì zve
širokou veøejnost

od 20:00 v bývalé škole v Chøešovicích

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou:
Mgr. Vìra Tichá, tel. 721 914 418

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
pro zájemce o 1. a 6. roèník ZŠ a MŠ
18. bøezna 2020 od 7.30. do 16.00 hodin
Zveme i rodièe všech žákù
- pøijïte se podívat do výuky na své dìti!
Dveøe máte u nás VŽDY otevøené! Vaše dotazy,
pochybnosti, zprostøedkované „ informace“
rádi osobnì kdykoli zodpovíme.
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hudba 60. - 90. let

Vstupné v pøedprodeji: 120 Kè, na místì: 150 Kè
o atmosféru se postará
kapela ÈESKÝ REVIVAL
pod vedením Pavla Justicha

Losování o ceny
Kvìtinová volenka

pøedtanèení

L

DISCO REBE

Obèerstvení zajišuje
SDH Chøešovice

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOÈNÍM VYSTOUPENÍM
Vánoèní vystoupení pro rodièe v tìlocviènì školy zahájilo 28 malých
andílkù z mateøské školy. Myslím, že ani jedno oko nezùstalo suché.
Své vystoupení vzali naši nejmenší zodpovìdnì a nejen, že byli ve
svých bílých oblecích s køídly roztomilí, ale také ukázali, že jsou
velmi šikovní. Svým vystoupením nasadili vysokou laku dalším
vystupujícím žákù základní školy.

N Á V Š T Ì VA K O S T E L A
V pátek 8. 1. 2020 jsme všichni ze školy i školky pøijali pozvání do
kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou, kde nás pøivítal místní faráø. Vyprávìl pøíbìh o narození Ježíše Krista a o jeho
životì. Dále se dìti od faráøe dozvìdìly o vzniku a historii kostela.
Na závìr návštìvy jsme si za doprovodu kláves zazpívali vánoèní
koledy. Dìkujeme panu faráøi Holému za pozvání.

P L A N E T Á R I U M M O R AVA V M Š
„O Èervené Karkulce, která letìla do Vesmíru“
Ve ètvrtek 9. 1. 2020 k nám pøijelo nafukovací planetárium. Vesmírem nás provedla Èervená Karkulka a sdìlila nám mnoho zajímavých informací. Pro dìti to byl netradièní zážitek, protože po celou
dobu mìly pohodlnì ustláno, jako pod „širým nebem“.

K A R N E VA L
21. 2. 2020 nás èekal rej karnevalových masek, tanec s koštìtem,
hudba, soutìže a mnoho dalšího.

NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ ŠKOLE
Milí pohádkoví pøátelé, tìšíme se na setkání s vámi pøi pohádkové
noci. Již 4. roèník „Noci s Andersenem“ se v naší škole uskuteèní
v pátek 27.3.2020. Ve spolupráci s paní knihovnicí školní žákovské
knihovny Boženou Milotovou pøipravujeme další pohádkové nocování. Sejdeme se ve školní družinì, budeme plnit literární úkoly,
navštívíme novì vybavenou žákovskou knihovnu, kde nás budou
èekat zajímavé úkoly se ètením a pohádkami Boženy Nìmcové.
Pøipravíme si pohádkovou veèeøi, nesmí chybìt ani oblíbená stezka
odvahy. Po pohádce na dobrou noc si možná i chvilku pospíme
a ráno po spoleèné snídani se rozejdeme do svých domovù.

POZVÁNKA NA „VELIKONOÈNÍ DÍLNU“

~PODÌKOVÁNÍ~
sponzorùm, kteøí pøispìli na nákup vánoèních
dárkù pro dìti ZŠ a MŠ v Albrechticích n. Vlt.
ve školním roce 2019/2020
Obec Tálín
Obec Žïár
Obec Paseky
MVKS spol. s r. o. - Ing. Václav Hùlka
Jambor uhelné sklady - Tábor
ISKA - Nový Dvùr
Sbor dobrovolných hasièù - Albrechtice n. Vlt.
Autoopravna Jiøí Vachta
Manželé Sidumovi

HOPSÁRIUM
23. 1. 2020 jsme my ze školky a dìti z I. tøídy spoleènì s dìtmi ze
školy a školky v Neznašovì jeli na výlet do Èeských Budìjovic,
kde jsme navštívili zábavné Hopsárium. Dìti svou energii vybily na
trampolínách, skluzavkách, prùlezkách a dalších atrakcích. Z výletu
byly dìti nadšené a vyøádily se i paní uèitelky.

HORY
V termínu 23.1. - 26.1. 2020 jsme jeli s Vltavínkem na hory.
Zalyžaøil-li si zalyžaøivší si lyžaø, èi nezalyžaøila-li si nezalyžaøivší
si lyžaøka? A svìte div se!! Ano, zalyžaøivší lyžaøi si zalyžovali!

ŽELEZNÁ RUDA A LYŽNÍCI
Na horách, tam bylo prima,
poznali jsme, co je zima!

Zatanèíme, zazpíváme
K odjezdu se pøichystáme,

Sáòky, boby, lyžièky,
na kopeèek, dìtièky!

Vltavínek, škola k tomu,
všichni tìšíme se domù.

Pod vedením instruktorù,
pak s Pantátou – hurá dolù!

Doufejme, že v zimním èase,
za rok (èi dva) vrátíme se zase.

Sjezdovku už dobøe známe,
na Dianu pospícháme.

Když nechcete zažít nudu,
navštivte Železnou Rudu!

Dobré jídlo, dobré pití,
veèer zábava nás chytí.

A-H-O-J !!!!

Vážení rodièe, milí pøátelé, letošní „Velikonoèní dílna“ pro rodièe,
dìti a pøátele školy se uskuteèní ve støedu 1. dubna 2020 od 16.00, P Ø I P R AV U J E M E S E N A Z Á P I S D O 1 . T Ø Í D Y
opìt ve školní jídelnì. Podrobnìjší informace budou na plakátech. Dìti z mateøské školy berou svùj vstup do školy vážnì. Od února
chodí pøedškoláci každé úterý na školièku mezi žáky 1. tøídy. ZaSrdeènì Vás zveme!!
pojují se do vyuèování pøedevším formou didaktických her a plní
pøimìøené úlohy z matematiky, prvouky, èeského jazyka. Jsou velmi
šikovní a tìšíme se na nì v pøíštím školním roce!

JARNÍ PRÁZDNINY 9. - 13.3. 2020
Dìti ze ZŠ dostanou nabídku – pøihlášku na pøímìstský tábor,
mateøská škola je v provozu.

3. dubna
Zápis od 1. roèníku základní školy
20. - 30. dubna Zápis do 6. roèníku základní školy
7. kvìtna
Zápis do mateøské školy
Výuka plavání pro ZŠ i MŠ zaèíná ve ètvrtek 23. dubna 2020
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Rybáøští veteráni

Na Rybáøském candrbálu se bujaøe hodovalo
Tyto si mírumilovní obèané zamordovali doma sami, s pocitem,
že to nikdo neví. A pak si na nich pochutnají. Byli zde též pstruzi
a veliký losos. Tyto ryby se však utopily samy, a tak nikdo nemusel
zpytovat svìdomí. A další dobroty, rybí øezy, saláty, aspiky, nakládané hermelíny, utopenci, krásný dort, vína a likéry, tašky s rybími
delikatesami a spousta dalších vèetnì ceny útìchy.
Po tombole se opìt hrálo a tanèilo, až do pozdních noèních hodin.
Písòový soubor pøestal hrát v pùl tøetí a zvláštní je, že všichni pøestali tancovat. Rozcházeli jsme se k domovùm.
Candrbál jsme zhodnotili jako vydaøený, nezbývá než podìkovat.
Obsluze paní Marešové z restauraèky Miláèek, hudbì, našim milým
hosteskám paní Kòourkové a Dvoøákové a všem zúèastnìným.
Tedy Petrùv zdar a za rok na vidìnou.
P.S. Kdyby se vám v tomto èlánku zdálo nìco podivné, berte to
Za rybáøské veterány Mòouk.
s humornou nadsázkou.

V sobotu 25. ledna jsme poøádali tradièní rybáøský candrbál. Vše
bylo pøipraveno, vysmejèíno a nazdobíno, tak jsme mohli zaèít.
Sešlo se nás cca 90 lidí. Bylo pøíjemnì teplo, obsluha vše zvládala
na jednièku a tak si myslím, že vìtšina z nás byla spokojena. Letos
jsme poprvé oslovili soubor písní a odrhovaèek s názvem JIMS.
Ti mìli být pùvodnì ètyøi, ale nakonec mohl pøijet i houslista Pavel
Brožák. Jezdí s kamionem a tak mu to vždy nevyjde. Urèitì to bylo
jen ku prospìchu.
A tak se bavilo, veselilo, køepèilo a bujaøe hodovalo.
V polovinì veèera byl èas na tradièní tombolu. Ta byla opìt o hodnì
bohatší, než roky minulé. A tak není divu, že se po papírkách s èísly
jen zaprášilo. V tombole bylo pár prasat divokých støelených, po krvi
laènících a prahnoucích lovcù. Totéž nutno øíct i o dvou bažantích
rodinkách, zhynoucích tìmi samými bìsnícími lovci.
Dále, jako vždy, tu byly ryby živé, kapøi, amuøi a candáti.

Velká Albrechtická

Sníh: 0 Teplota: -3°

Letos cesta na Kamýk byla pro mne trnitá. Po chøipce a bez tréninku mi cesta ubíhala velmi pomalu a míjeli mne všichni opozdilci.
Pod rozhlednou jsem už ani nereagoval na povzbudivé výkøiky.
Ale letos jsme koneènì zvládli vyhlášení vítìzù. Podaøilo se nám
omezit poèet lidièek, kteøí vyrazili s èíslama pøed startem. Díky
tomu nevznikaly omyly v poøadí bìžcù. U rozhledny mne chválili
za organizaci bìhu, ale nebýt Vás lidièek, kteøí jste pøiložili nápomocnou ruku ménì èi více, vím, že bez Vás by Velká Albrechtická
už neexistovala. Tak vìøte èi nevìøte, spoèítal jsem 28 lidí, kterým
patøí mùj dík. Tìším se navidìnou na Kamýku již po 37mé!
Váš Pavel Kolda

Výsledky Velké Albrechtické 2019
MUŽI
èas v min.
1. Hrdlièka Jan
17:28
2. Krampl Václav
18:40
3. Kružík František
18:46

èas v min.
ŽENY
1. Jirasová Kateøina
21:37
2. Tampierová Martina 22:10
3. Jarošová Simona
25:13

CHLAPCI do 12 let:
1. Schánilec Matìj
2. Hronek Daniel
3. Jaroš Marek

23:14
24:14
25:15

DÌVÈATA do 12 let:
1. Schánilcová Verunka 26:17
2. Svatoòová Terezka
26:19
3. Kolaøíková Anièka
27:53

CHLAPCI do 6 let:
1. Matouš Ondra
2. Teodor Gill
3. Fridrich Jakub

42:40
46:26
51:51

NEJstarším návštìvníkem
byl Jiøí Vojík z Protivína 80 let.
Rekord stále drží
pan faráø Švehla 86 let.

NEJmladší úèastník: Fridrich Jan
NEJstarší úèastník bìhu: Bláha Miroslav
NEJtìžší úèastník: Müller Martin
NEJvzdálenìjší: Jeff Gill - Anglie
NEJlepší bìžecký styl: Kaifer David, Bláha Pavel
NEJlepší umìlecký styl: Šíma Karel
Za stateèný výkon (že nevypustil duši): Kolda Pavel ml.
V roce 2020 Vám pøejí poøadatelé vše NEJ, všem hodnì zdravíèka
A O SILVESTRU 2020 ZASE NA KAMÝKU !
foto: Vladimír Dìrda
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Jak jsme „dobìhli ” Kamýk po 36té!

TJ Albrechtice nad Vltavou

Pøíprava u ohòù
Zimní fyzická pøíprava je v plném proudu, zaèali jsme koncem
ledna a už máme odehrané jedno pøípravné utkání na umìlce
v Tøeboni s mužstvem SK Lipí. Další mìøení sil nás èeká s Bostonem Kluky 23.2. v Milevsku, pak 8.3. vyzveme v Milevsku stejnì
jako loni Chrášany a generálka bude 14.3. se Sokolem Krè buï
v Albrechticích, nebo v Krèi. Co se týká zmìn v kádru Áèka, tak
se nám po pùlroèním angažmá v Loko Vltavín vrací Martin Klimeš
a z Týna pøichází Patrik Šimánek. O dalších možných pøíchodech
a odchodech se zatím jedná.
Tradièní sportovní ples už je také za námi, tentokrát jsme se sešli
15.2. v obecním kulturním zaøízení v Údraži a v trochu chladnìjším
sále nám hrála všem dobøe známá Lanza.

Všichni se dobøe bavili a v bohaté a pestré tombole se snad dostalo na každého, kdo do lístkù nemalý obnos investoval. Všem, kteøí
vìnovali ceny do tomboly, patøí naše díky.
Ještì pøed plesem a prvním pøátelákem jsme si v sobotu 1.2. zimní
pøípravu zpestøili pìkným výletem do obecního lesa za Jehnìdnem,
kde jsme ve stráni strávili celý den a na vìtvích po tìžbì kùrovcového døeva si opekli nìjakou tu uzeninku. Byl to trochu netradièní
trénink, kde jsme spojili nepøíjemné s užiteèným, ale pìknou èást
lesa jsme uklidili a pan hajný byl spokojený.
A jako obvykle „pouze pro vìrné fanoušky“ zvýhodnìné
permanentky na domácí zápasy jara 2020 objednávejte na:
D. Hronek
fotbal.albrechtice@seznam.cz, nebo na 792588366.

Sportovní sezona 2019
Dominika Bartušky

Ohlédnutí

Rok 2019 mùžeme opìt hodnotit jako velice úspìšný.
A to nejen z hlediska sportovního, ale i z pohledu osobního života. Pøinesl spoustu zajímavých
událostí. Závody, tréninky, soustøedìní, semináøe, cestování, ale také dùležité kroky v osobním
životì. Zkouška z dospìlosti, tedy maturita a pøíjímací zkoušky na vysokou školu.
Sportovní sezonu jsme museli upravit a naplánovat tak, aby vše navazovalo a byl èas také na
školu. Dominik se zúèastnil nìkolika závodù v zahranièí (Salzburku, Bratislavì, Budapešti)
a v ÈR národních pohárù a Euro GP Plzeò.
Z tìchto závodù si pøivezl celkem 12 medailí, z toho 5 zlatých.
Absolvoval také nìkolik soustøedìní a to jak oddílové se svým klubem SKP Písek, tak také
soustøedìní státní reprezentace ÈR.
Reprezentantem zùstává i pro rok 2020 a v létì bude reprezentovat naší zemi na Mistrovství
Evropy. K tìmto závodùm smìøujeme pøípravu a tréninkové jednotky v letošním roce.
7. prosince 2019 se konalo MÈR v karate, Dominik se nominoval v kategoriích U 21 a muži.
Vybojoval zde støíbrnou a bronzovou medaili a tímto úspìchem zakonèil rok 2019 jako
vicemistr ÈR.
Závìrem ještì podìkování obci Albrechtice nad Vltavou za podporu.
Foto z GRAND PRIX Plzeò

19

Spoleèenská kronika
82
65
70
55
90
65
87
60
89

Švehlová Libuše, Albrechtice
Hochmalová Jana, Chøešovice
Filo Miroslav, Jehnìdno
Lipèáková Jana, Albrechtice
Øeháèková Rùžena, Chøešovice
Bartušková Jitka, Albrechtice
Šabatková Libuše, Hladná
Petrová Eliška, Albrechtice
Škodová Zdeòka, Albrechtice

... vedení obce pøeje všem oslavencùm
50
70
81
81
70
94

Kousalová Michaela, Jehnìdno
Kozelka Josef, Jehnìdno
Pavlátová Dagmara, Údraž
Schánìlová Vìra, Újezd
Hronková Jaroslava, Albrechtice
Hrubá Anna, Albrechtice

Blahoprání

Vìra Trefilová
Údraž
6. února 2020
„ Nic z toho dobrého a krásného,
cos uèinila se neztratí. Všechno zùstane.“

Recepty našich babièek

4. bøezna letošního roku oslaví 70. rok svého života újezdský
rodák ing. Josef Procházka. Oslavenec má vøelý vztah k obci
a svým osobitým pøístupem pøispívá ke spoleèenskému životu
v osadì Újezd. Mnohým z nás se zapsal do pamìti jako autor
publikace “Újezd - krátká procházka historií osady", organizátor
historicky prvního srazu rodákù v Újezdì, autor mnoha èlánkù
a prezentací z èinnosti spolku Náš Újezd ...
70 let života je doba plná zážitkù. Je radost poznat èlovìka,
který každý den pøijímá s tak radostným klidem. Stejnì tak je
i potìšením popøát oslavenci k jeho životnímu jubileu.
Jménem obce Albrechtice nad Vltavou Vám touto cestou pøeji
hodnì štìstí a zdraví. A Vám další roky ubíhají stejnì šastnì
jako tìch pøedchozích 70.
Hana Krippnerová

Podìkování
Spoleèenství vlastníkù bytového domu èp.166 v Albrechticích
nad Vltavou by rádo touto cestou podìkovalo Sboru dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou (Miroslavu Kaiferovi,
Petrovi a Pavlovi Sidumù) za pomoc pøi zabezpeèení støechy
v souvislosti s vichøicí Sabina, která se také pøes naši ves
pøehnala 10. února 2020. Dìkujeme.

Napsali jste nám
Vážení Brebáci
V úvodu mi dovolte Vám podìkovat za ty roky poutí, divadelních pøedstavení, kdy jste dokázali rozesmát celou vesnici.
Smekám pøed Vámi, Terko, Jirko a ostatní!
Taky budeme dlouho vzpomínat na „Mikuláše“ na vsi.
Zaplnìnou náves, okolo pobíhali èerti, Mikuláš pøijel na voze
taženým koòmi. Proè Vážení divadelníci dáte na øeèi, že je
lidem zima? Co tedy udìlat Mikuláše v èervnu?
Nebo když se nìkdo nedokáže poøádnì oblíct, a se zkusí
zeptat Šárky Bartuškové, kterou potkávám dennì, jak tráví
s koèárem dlouhé hodiny na procházce v každém poèasí!
Proto jste poøádali Mikuláše „v místnosti, kde nebylo kam
plivnout?“ Andìlé stáli na stole, rodièe koukali na své dìti
zvenku. V místnosti opravdu nebylo k hnutí. Dìti po nadílce
odcházely sice z tepla, ale šaty naèichlý kouøem, nìkterý
i politý pivem. To se opravdu moc nepovedlo.
I pøesto mi dovolte, ještì jednou, Vám divadelníci, podìkovat
a poklonit se pøed Vámi za to, co jste dokázali a doufám, že
dál budete dìlat radost - nám Albrechákùm.
Èertùm na návsi ZDAR. P.K.

Dobrý den, opìt posílám jeden starý recept, Milada Švehlová
3/4 litru vody
6 dkg krupek
0,5 litru podmáslí
sùl

Polévka
z podmáslí

Dáme vaøit vodu, osolíme, do vaøící nasypeme krupky
(kroupy lámanka) a vaøíme do mìkka.
Když jsou krupky mìkké nalijeme podmáslí,
krátce povaøíme, mùžeme dosolit.
Polévka je mírnì nakyslá.
Dobrou chu! Tìšíme se, že se zapojíte do našeho receptáøe
zasláním receptu po babièce na adresu zpravodaje.
Recept mùžete poslat e-mailem nebo vhodit do poštovní
schránky obecního úøadu do 7. dubna 2020.

Nebojme se, pøipravme se
Rýma, chøipka, žloutenka, HIV ... mnoho zdravotních problémù
zpùsobují viry. Ani uèená virologie neumí øíct, jak na nì. Urèitý typ
coronaviru podle jistých pramenù zpùsobuje i obyèejnou rýmu.
Viry jsou supermalincí, dobøí v maskování a rychlí v promìnách.
A epidemie nás historicky provází od dob, co se shlukujeme. Dnes
se shlukujeme vydatnì a ještì extrémnì migrujeme. A to je ráj pro
šíøení nejen virù.
Pøíroda nás vybavila kvalitní obranou a tou je naše imunita, bohužel je mnoho faktorù, které nám ji oslabují. Vìk neovlivníme, vlastní
výživu, spánek, životní styl a emoce ovlivnit mùžeme. Oprávnìné
obavy jsou na místì. Chrání nás tím, že burcují a motivují, abychom
se pøipravili. Neoprávnìný panický strach podporovaný médii nás
oslabuje. Svùj hrad s hradbami i své brnìní si buï budujeme nebo
naopak boøíme. Chronická onemocnìní jsou jako rez. Užírají nás
pomalu a trpìlivì. I s tím se dá nìco dìlat, ale není to jen tak.
Naopak humor a opravdová láska nám naše brnìní ještì naleští.
Je to pøedevším na nás, jak si poradíme.
Medicína nás mùže podpoøit. V mnoha smìrech zachránit život,
ale na viry je èasto krátká. Pokud máte pochybnosti, tak urèitì
navštivte lékaøe.
Chcete-li si však zvýšit svoje šance, hledejte pomoc hlavnì u sebe
a pøírody. Zkuste pøírodní antivirotika. Asi budete pøekvapeni, ale
i bìžný køen, bezinka, mìsíèek, zázvor a rùzné éterické oleje jsou
kvalitní antivirotika. A nezapomeòte - èesnek je prostì král.
Jsme v roce kovové krysy. Element kovu pøedstavuje naši vnìjší
bariéru. Poèítejme s tím, že kovová krysa bude testovat kvalitu
naší obrany, našich hradeb, našeho brnìní. Takže hlavu vzhùru,
chmury pryè a budujte obranu s láskou a humorem.
Bude se urèitì jednou k nìèemu hodit :) MS

Uzávìrka pøíštího èísla

redakce nezodpovídá
redakèní Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
za obsah èlánkù, pravopis
h.kripp.18@seznam.cz
rada: Hana Krippnerová
7. dubna 2020
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinava@seznam.cz
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