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Stavba bytù v Údraži finišuje
V bývalé škole v Údraži jsou práce v plném proudu. Budova se 
už pyšní novou støechou i fasádou. Dokonèují se jednotlivé byty 
a vše na sebe plynule navazuje. Jediným problémem je pøírodní
živel. Souèasný stav poèasí není vhodný pro další stavební kroky. 
Vlhkost ve zdech a podlahách se stále drží a tak nám nezbývá než 
poèkat, až vše vyschne a vyzraje. 
Až tedy dozraje èas - pøineseme podrobnìjší informace v pøíštím 
vydání zpravodaje. To už bude vše hotové a zaènou se stìhovat 
první obyvatelé.

Nové venkovní posezení
k zábavám, oslavám èi grilování
Tak jak se dnes aktuálnì pracuje na mnoha projektech ve všech 
vesnicích naší obce, Údraž v žádném pøípadì není pozadu. Byty 
ve „staré škole“, domovní èistièky, dokonèené a hojnì užívané 
høištì s umìlým povrchem. Dalším z projektù je také vybudování 
venkovního posezení za údražskou hospodou, které je urèené 
pøedevším k oslavám, taneèním zábavám nebo grilování. 
Interiér i exteriér je plánován primárnì z pøírodních materiálù, 
pøedevším „obecního“ døeva. Celková kapacita prostoru je velko-
rysá, vejde se sem až 80 návštìvníkù. Více na str.10

Nejdùležitìjším bodem 
zastupitelstva obce byla voda
2. øádné zasedání zastupitelstva obce 6.5.2020 rozhodlo a schválilo 
pøípravu projektù na páteøní vodovod, rozvody vody v místních èás-
tech Chøeš�ovice, Jehnìdno, Údraž a Újezd, zahájení budování 
splaškové kanalizace v Albrechticích a projektové pøípravy èistírny 
odpadních vod v Albrechticích. 
Celkové náklady vodárenské a kanalizaèní infrastruktury jsou odha-
dovány na 70 - 80 milionù korun. Tato èástka bude pokryta dotací ze 
státního rozpoètu (byla zahájena jednání s poskytovateli dotací), 
dotací a bezúroènou pùjèkou spoleènosti JVS, dotací z Jihoèeského 
kraje a vlastních prostøedkù. Dále bylo odsouhlaseno zahájit jednání 
s bankovními domy ohlednì dofinancování celé investice. 
Musíme si uvìdomit, že v tomto pøípadì se nejedná pouze o vodá-
renskou infrastrukturu, ale o komplexní øešení, které spoèívá také 
v investici uložení elektrického vedení do zemì, kompletní výmìnì 
veøejného osvìtlení a obnovì místních komunikací. A to jsou inves-
tice, na které zatím nejsou vypsány dotaèní tituly a tak si je budeme  
muset hradit ze svého rozpoètu. Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

www albrechticenadvltavou cz. .

Èeské Budìjovice pøipravuje venkovní pøedstavení 
opery Bedøicha Smetany Prodaná nevìsta. 

Pøedstavení se uskuteèní v odpoledních hodinách 
19. záøí letošního roku v areálu pøed høbitovem 

sv. Jána v Chøeš�ovicích. Na pøedstavení se budou 
podílet i pìvecké sbory z Písku a Týna nad Vltavou 

a øada našich spoluobèanù. 

Naše obec ve spolupráci s Jihoèeským divadlem 

Urèitì to bude veliký zážitek

Prodaná nevìsta v Chøeš�ovicích



Informace pro obèany Kalendáø akcí

Datum Název akce Poøadatel

Památky Chøeš�ovicka
obec, TJ Al., SDH Al.,
Hospod.12, Velká Albr. 

SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice
Rybáøští veteráni 
Spolek Náš Újezd
Albrechtický Brebta
SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice
obec, Bonsai è.3
Rybáøští veteráni
Albrechtický Vltavínek
obec Albrechtice
ÈZS Albrechtice
Olympijský výbor
Spolek Náš Újezd
Jihoèes. divadlo, obec
Spolek Náš Újezd
Spolek Náš Újezd
Spolek Náš Újezd
Rybáøští veteráni

Váleèný veterán J. Adámek 100. let
Pou� sv. Petra a Pavla

Vítání prázdnin 
s dodateèn?m stavìním Máje

Pou�ová sv. Annenská zábava
Rybáøské závody na rybníku Vápeòák
Prázdninové setkání obèanù
Divadelní veèer s muzikou 
Výšlap k rybníku Valenta
Louèení s prázdninami
Folková Dálava
Koncert Chairé v Chøeš�ovicích
Vltava na raftech (od 18-ti do 100 let)
Cykloakce
Podzimní výstava
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BÌH
Beseda se starostou obce
Opera Prodaná nevìsta - Chøeš�ovice
Svatomartinské hody + posezení
Zahájení adventu
Silvestr a vítání nového roku
Rybáøský candrbál

20. èerven
27. èerven

4. èervenec

25. èervenec
25. èervenec
èervenec-srpen
8. srpen
22. srpen
29. srpen
29. srpen
30. srpen
4. - 6. záøí
12. záøí
12. - 13. záøí
16. záøí (støeda) 
      záøí
19. záøí

7. listopad
29. listopad
31. prosinec
23. leden 2021
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Sbìrné místo Albrechtice n. Vlt.

OTEVØENO každou 1. a 3. sobotu v mìsíci
od 8:00 do 12:00 hodin 

CENÍK
Paušální poplatek za každou návštìvu
s odpadem na sbìrném místì obèanùm, kteøí 
nemají trvalý pobyt v obci a nevlastní zde 
žádnou nemovitost èiní 100,- Kè vè. DPH 

Použití kontejneru:

1.) Stavební su� - faktura dle množství odpadu 
+ sazba za použití kontejneru na den

2.) Zemina, vìtve, vytøídìný kámen 
- použití kontejneru na den: 
- trvale žijící 300,- Kè vè. DPH  
- ostatní (chataøi, chalupáøi) 600,- Kè vè. DPH 

3.) Smìsný komunální odpad 
- trvale žijící 1 500,- Kè vè. DPH  
- ostatní (chataøi, chalupáøi) 2 000,- Kè vè. DPH 
V cenì je použití kontejneru, odpad, doprava.

Kontakt:  tel. 382 288 103, 382 288 193

Vážení ètenáøi, pøinášíme Vám pozvánky na blížící se kulturní a spoleèenské akce.
Mnohé budou ještì doplnìny, jiné v prùbìhu roku aktualizovány. Více podrobností
o jednotlivých akcích naleznete vèas na plakátech a internetových stránkách obce. 
Tìšíme se na setkání s Vámi :-)

100,- Kè
200,- Kè

 70,- Kè/osoba

600,- Kè
700,- Kè

Místní poplatky rok 2020
POPLATEK ZA PSA
za 1. psa    
za každého dalšího psa

STOÈNÉ
v Albrechticích nad Vltavou

ZA ODPADY 
trvale žijící obèané                 
vlastníci nemovitosti k rekreaci 

V cenì poplatku je obsaženo:
- svoz a uložení smìsného komunálního 
  odpadu na skládku
- svoz a recyklace vytøídìného odpadu  
  (sklo, papír, plast, kovy apod.)
- velkoobjemové kontejnery
- pytlový systém
- možnost ukládání odpadu na sbìrné místo

Kontakt:   tel.: 382 288 103, 382 288 193

Folkový festival 
zamìøený na rodiny 
s dìtmi. 

Rádi bychom také 
podpoøili živé hraní 
po koronì.

*    *  Zdenìk Vøeš�ál (ze skupiny Neøež) Devítka 
*    *    *  Petr Ba�a a Kalábùf nìžný beat Mošny Shivers  
*   *    *   *    *  Nahy&Bagr Bonsai è.3  Congrass Sýkorky a další 
* * *  Divadlo Harmonika    šermíøi    dílny pro dìti 
* *  skákací hrad    workshop hry na kontrabas 
*  komentované prohlídky høbitova se 108 kaplièkami 
* *  prohlídky bylinkové zahrady    zpívání u táboráku 
*  jídlo a pití (témìø) všeho druhu z Pohody U Tøí kytar

Zmìna programu 
vyhrazena.

www.cbsystem.cz v infocentru v Albrechticích od poloviny èervnanebo 

Pøedprodej: 150 Kè
Na místì: 200 Kè

Dìti do 10 let: zdarma
Dìti 10 – 18 let: 50 Kè

olková
Dálava
29. srpna 2020
Albrechtice nad Vltavou

Vstupenky v pøedprodeji zakupujte zde: 

P
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Bezhotovostní platby 
od kvìtna 2020 je možné na obecním úøadu 
provádìt bezhotovostní platby
prostøednictvím platebního terminálu.
Platební karty:

Bankovní spojení:   3424271/0100
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Albrechtický 
Brebta poøádá

2020ob  
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Divadelní 
veèer s muzikou  

na pískovém høišti v Albrechticích

od 18:00 hodin 

„oprášená” hudební hra 

od 20:00 hodin 

 taneèní zábava s kapelou 

J.I.M.S. Bands 
+ tombola



Informace pro obèany

Okénko starosty
Tak máme první kolo koronavirové krize za sebou. Ale již v jeho 
prùbìhu zaèalo druhé a ještì horší. 
Jedná se o krizi ekonomickou. Ta se již dnes dotýká našeho roz-
poètu. Nejenom nižším výnosem daní, ekonomika dva mìsíce 
stála, ale i svévolným odebíráním èásti penìz státními úøedníky 
a vládou. 
Bez upozornìní jsme tak pøišli v kvìtnu a èervnu o 80% výnosu 
danì z mezd (mìsíènì to dìlá 200 - 250 tisíc korun), rozhodnu-
tím vlády byla odložena splátka danì z pøíjmù právnických osob 
(pro nás to znamená cca 500 tisíc v èervnu, 500 tis. v èervenci 
a pak v záøí), k tomu pøidáme ještì nižší výnos danì z pøidané 
hodnoty a propad je na svìtì. 
Když to spoèítám za letošní rok, tak to v èerné variantì mùže 
dìlat až 4 miliony korun.  
Proti tomu by mìla být kompenzace 1.200 korun na obèana 
(pro nás to je 1,1 milionu korun). Když to v jednotlivých mìsících 
seètu, tak nám na provoz mìsíènì bude chybìt 200 – 400 tisíc 
korun. Naše obec dobrým hospodaøením dokáže tyto výpadky 
ustát, letošní velké investice máme profinancované a vlastní 
prostøedky pøipravené, i dokážeme ufinancovat øezivo na skladì 
(momentálnì v nìm máme uloženy 4 miliony Kè).
Nejhorší v této dobì je informovanost. Nikdo nám neøekne, jak 
dlouho budou prostøedky kráceny, kdy dojde k úhradì danì 
z pøíjmù právnických osob, jak se promítne v následujících letech 
uplatnìní zpìtné danì. 
V minulém týdnu jsme mìli zasedání valné hromady Svazku obcí 
regionu Písecka. Pøed tímto zasedáním jsem požádal pøedsedu 
svazku o zajištìní úèasti našich poslancù a týden dopøedu jsem 
jim poslal otázky ohlednì daní. Poslanec Veselý se omluvil (ani 
jsem nepøedpokládal jeho úèast, tak velkou odvahu nemá) a pos-
lal písemné vyjádøení. Data opsaná z novin mì neuspokojila 
stejnì jako vìtšinu ostatních starostù, byla to docela ostuda. 
Poslanec Bartošek sice pøijel, ale odpovìdi také nemìl a pouze 
konstatoval, že otázky zaslal ministryni financí a odpovìdi nám 
pošle. Takhle si práci poslancù nepøedstavuji a je dobré si jí pøi-
pomenout pøíští rok u voleb. 
Jediný, kdo docela funguje a nyní intenzivnì jedná, je senátor 
Vìtrovský. Ale u nìho je to normální, ten se celý svùj mandát 
alespoò o nìco snaží. A také spolu jednotlivé kroky konzultujeme 
a pøedávámesi potøebné informace. 
Do toho jsme vládou tlaèeni do pøípravy investic. Ale nikdo nám 
neøekne, z èeho budeme pøi takovémto vývoji financí zajiš�ovat 
spolufinancování jednotlivých projektù.
A co na závìr. Pøežili jsme horší vìci, pøežijeme i tohle. 
Ono nám nic jiného nezbývá. Tak hodnì zdaru.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Sklady døeva a prodej øeziva
Naše obecní lesy zasáhla kùrovcová kalamita. Èást vytìženého døeva jsme nechali poøezat a nyní zahajujeme jeho prodej. Zároveò 
zahajujeme i prodej odøezkù. Pøípadní zájemci o odøezky (krajiny) se mohou nahlásit v kanceláøi obecního úøadu. Prodej bude zahájen 
v èervenci letošního roku. Sklady døeva se nacházejí v Albrechticích nad Vltavou a v Chøeš�ovicích. 

Aktuální ceníkØEZIVO v Kè 

SORTIMENT I. jakost II. jakost

základ základ

øezivo hranìné 3m 5 500,- 3 000,-

sleva pøi odbìru       nad 5 3m 3% - 5 335,- 3%  - 2 910,-

   nad 10 3m 5% - 5 225,- 5%  - 2 850,-

latì bm 12,50 7,-

sleva pøi odbìru   nad 1 000 bm 8% - 11,50

nad 2 500 bm 12% - 11,-

prkna 22mm 3m 3 500,- 2 200,-

sleva pøi odbìru       nad 5 3m 8% - 3 220,- 8%  - 2 024,-

   nad 10 3m 12% - 3 080,- 12%  - 1 936,-

prkna paletová       22 mm/ 3m 2 800,- 2 200,-

17 mm/ 3m 2 700,- 2 200,-

Obec Albrechtice nad Vltavou
IÈO 00249521

Více informací na tel.: 725 721 873
(Volejte v pracovní dobì pondìlí - pátek 7:00 - 15:30 hodin)

3Prodej v drobném do 0,5 m

øezivo hranìné 6 000,- Kè 

latì (do 200 bm) 13,- Kè 

prkna I. jakost do 0,5 m3 3 500,- Kè 

II. jakost 2 200,- Kè 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Odøezky (krajiny)     vè. DPH                   15% 500,- Kè / balík

Pro vlastníky nemovitostí v obvodu obce je cena vèetnì dopravy.

Kùrovcová kalamita
I v letošním roce pokraèuje napadení našich lesù kùrovcem. 
V prùbìhu zimy a jara byla vytìžená další hmota. Zatím nebyly 
napadeny mladé porosty a snad stávající mokré poèasí kùrovce 
alespoò pozastaví. 
Zatím nám kùrovec udìlal škody za cca 10 milionù Kè.
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Po delší odmlce jsem si øekla, že Vám nabídnu svou úvahu - samozøejmì ji nemusíte èíst.

Jednoduše. Všechno je jinak, prošli jsme si obdobím velkého 
porovnání úmrtí s okolním svìtem je .......... no prostì dìkujeme Bohu, vládì a sami sobì.

strachu, finanèní a citové nejistoty nás neminuly. Víme ale, že bilance 

Teï ale pøijde doba otevøeného boje o finance, kdo první, kolik, za co a kdy. Magické slovo „dotace”, na které jsme si zvykli, zpùsobí 
mnoho nesvárù. Jsou vìci, které mají absolutní prioritu a ostatní musí seèkat nebo skonèit a hlavnì neprosazovat vlastní zájem.
Vlak, který jede na páru, a topiè (aè placený) nepøikládá, má jenom jeden úmysl - aby se vlak zastavil a nikam nedojel.
Tak je to i v zastupitelstvu na obci. Opozice je správná a zdravá, ale nìkteøí zastupitelé, kteøí byli zvoleni lidmi díky svému volebnímu 
programu a práci, kterou sami nabídli, ji neplní a dokonce prohlašují, že je nebude nikdo úkolovat. To se vymyká logice. Vlastnì zkla-
mali dùvìru volièù a to je myslím zásadní.  
Docela chápu, že to nìkteré èleny nebaví, nemají potøebnou energii ani motivaci. Já za sebe, bych funkci, která mì nenaplòuje, jak 
bych chtìla, složila a volièùm se omluvila. Proto vyzývám všechny “cestující v tomhle vlaku”, aby projevili svùj názor, protože náklad, 
který “vlak” veze, je pro nás pro všechny (vodovod, kanalizace, silnice, zadržování vody v krajinì, výsadba alejí atd.).
P.S. Prosím, soustøeïme se na hezké sousedské vztahy, léto je tu a pøežili jsme.  Hmmm

Jiný úhel pohledu       aneb Jede, jede mašinka ...

Albrechtický Vltavínek 
poøádá v termínu 

4. - 6. záøí 2020

víkendový zájezd 

Vltava 
na raftech

Tentokrát pro všechny od 18-ti do 100 let
Podrobnosti naleznete na plakátech 

nebo v prodejnì Jednoty v Albrechticích, kde budou 
také k dispozici pøihlášky.

Informace pro obèany Sbìr použitého jedlého oleje

Ministerská vyhláška z roku 2014 naøídila sbìr upotøebeného potravináø-
ského oleje od ledna 2020. Obce mají upozornit obèany na tuto povinnost 
a instalovat kontejnery na uložení použitého oleje. 
V Albrechticích je sbìrná nádoba na uzavøené PET lahve u sbìrného 
místa, další jsou v Jednìdnì, Údraži a Chøeš�ovicích. 
Plné kontejnery jsou vysypány do nákladního auta a odvezeny k dalšímu 
zpracování do firmy Rumpold.
Proè to všechno? 
Použitý olej nelze použít pøi kompostování. Konèí 
klozetu. Usazuje se na stìnách odpadních trubek, zmenšuje jejich prùtok 
až k úplnému ucpání. Oprava je možná pouze výmìnou trubky. 

vìtšinou ve výlevce èi 

Pøed nedávnem se objevila zpráva o ucpání kanalizace v Londýnì, špunt 
z tuku vážil nìkolik tun. Pokud se tuk dostane do èistièky, ucpe technolo-
gické uzly a náprava je svízelná a drahá. Používají se i agresivní èistící 
látky, takže kontaminace životního prostøedí se prohlubuje. Uvádí se, že 
litr oleje poškodí nìkolik tisíc litrù vody. Restaurace nebo výrobny, kde se 
olej používá ve velkém, mají dle zákona v kanalizaci instalován zachyco-
vaè tuku, ten je pravidelnì vyvážen k dalšímu zpracování.   
Pøitom po zpracování je možno olej použít jako pøídavek do motorové nafty, 
jako olej na mazání øetìzù motorových pil èi spálit v bioplynových stanicích.

Na sbìr a využití použitého potravináøského oleje byla sestavena øada 
logických, na sebe navazujících postupù a pochybení u jednoho má vliv na další 
v øadì. Odpadní olej je sbírán buï jako vylévaný ze sbìrných nádob do kontej-
neru a odtud odsáván, nebo je do zpracovny pøevážen v PET lahvích a z nich 
získán po mechanickém proøezání. Proto je na nápisech na kontejnerech použití 
PET lahví tak zdùraznìno. Pøesto se mezi obyvateli najdou inovátoøi, kteøí dají 
do sbìrné nádoby olej ve sklenkách. Tak se ve zpracovnì do vylitých zbytkù PET 
lahví dostanou støepy ze sklenic. To má obsluha linky radost! 

techno-

Do tohoto cyklu se nesmí dostat automobilový, tedy minerální olej. Ten je, jako 
nebezpeèný odpad, sbírán samostatnì ve sbìrném dvoøe.

Obec Albrechtice nabádá své obèany, aby jimi vyprodukovaný použitý 
potravináøský olej slévali do PET lahví, pro snazší nalévání lze použít také
lahve od mléka apod. se širokým hrdlem, tyto vhodili do kontejnerù na 
použitý olej a chránili tak životní prostøedí a nakonec i své peníze, které 
by museli dát na výmìnu kanalizaèních trubek.

Albrechtický Vltavínek 

Autor èlánku: Ing. Petr Dostál

SDH Údraž                            Chytání ryb
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že od soboty 6. èervna 2020 bylo zahájeno letošní 
chytání ryb na údražském rybníku na návsi.
Prodej povolenek:
Dìtská povolenka 400 Kè    Dospìlá povolenka 1.000 Kè
Chytá se každý víkend až do listopadu.  “Petrùv zdar!” 

SDH Údraž oznamuje, 



Informace pro obèanyCo nového v naší obci? 

Nové venkovní posezení k zábavám, oslavám èi grilování Pokraèování z titulní str.

Vzhledem k tomu, že v souèasné dobì probíhá nìkolik finanènì 
nároèných akcí, snaha šetøit je v podstatì povinností. Domluvili 
jsme se tedy, že nìkteré práce mùžeme udìlat vlastními silami. 
Dìláme to pøece pro sebe. 
Na jednu jarní sobotu jsme svolali akci „Z“ a natøeli prkna urèená 
na podbití vnitøní èásti stropu celého prostoru. Sešla se nás sice 

jen hrstka a barvy také moc nebylo, ale po necelých 3 hodinách 
jsme natøeli velkou èást prken. Vytvoøili jsme „manufakturu“ pøi 
pøípravì, nátìru, schnutí i uskladnìní. 
O dehydrované „natìraèe“ se postaralo dobøe vychlazené pivo 
a limo, o kávu zase manželka jednoho z dobrovolníkù. Užili jsme 
si legraci a tìšíme se, jak nám venkovní èást hospody už letos 
v létì bude dìlat velkou radost. 
Srdeènì Vás zveme !!!!                                  Dobrovolníci z Údraže

Byl zhotoven krov, nová støecha a další práce. Svùj podíl a ruku 
k dílu pøiložili i obèané Údraže. 

„Kratochvíle“ Údraž Kvalitní bydlení pro seniory
Nejedená se o kulturní akci, jak ji známe z nedalekého zámku, ale 
o pracovní název pro projekt DPS v Údraži. O projektu mluvíme už 
nìkolik let a stejnì dlouho se vyvíjí námìty na realizaci, strategie 
státu v oblasti bydlení, mìní se dotaèní projekty a všeobecnì cesty, 
jak získat potøebné peníze.
Nemìní se ale rozhodnutí obce, týkající se bydlení, seniorského 
bydlení a péèe o nì zvláštì. A máme toho mnohem víc. Existuje 
studie, která celý projekt pøedstaví. Na obecním úøadì je v tuto 
chvíli k vidìní také model celého areálu a v tištìné podobì archi-
tektonická a dispozièní studie z rukou architektù Ing. arch. Jany 
Kantorové a Ing. Tomáše Francù a každý z našich obèanù se na 
nì mùže v provozní dobì pøijít podívat.
„Seniorský dùm“ bude stát v prostoru bývalého statku v Údraži è.1 
naproti „Staré škole“. Vzhled jsme chtìli co nejvíce pøizpùsobit rázu 
vesnice, zachovat pùvodní pùdorys dvora, navázat na stávající 
vjezdovou bránu a co nejvíce využít kulturní památku Špýcharu. 
Ten bude mimochodem využit jak pro obyvatele „Kratochvíle“, tak 
jako další turistická atrakce naší obce.
Kapacita je poèítána 18 - 20 bytových bezbariérových jednotek,
èást pro samostatnì žijící osoby a èást pro páry, pøípadnì rodiny. 
Objekt bude mít sedlovou støechu, krytá zápraží, zahrádky a poèí-
tá se s vlastním parkovištìm pøed areálem. Ve vnitøním prostoru 
komplexu jsme nezapomnìli ani na místo k posezení a relaxaci, 
nedílnou souèástí je velké množství zelenì. 
Otázkou ale stále zùstává, kdy vlastnì zaèneme stavìt. Práce na 
tak velkém projektu je opravdu hodnì. Starosta obce sice využívá 
všech zdrojù z dotaèních programù, spolupracuje s ministerstvy
i krajem, projektoví manažeøi hledají další dostupné možnosti, ale 
pøesný termín v tuto chvíli dát opravdu nemùžeme. 
Navíc se objevují stále další problémy a pøekážky, které jsou asi 
dùležitìjší, než je právì naše „Kratochvíle“ a to primárnì vodovod 
z Albrechtic do Chøeš�ovic.
Tak budeme doufat, že v pùvodnì plánovaném termínu dostavby, 
tedy v roce 2024, budeme mít alespoò položený základní kámen 
a budoucí obyvatelé si opravdu užijí „KRATOCHVÍLENÍ“ v kvalitním 
a dùstojném prostøedí. Lenka Hronková

20. kvìtna navštívila obecní úøad v Albrechticích ing. arch. Jana 
Kantorová, která na místì dokonèila pracovní model DPS. Pøijïte 
si zdaøilou studii a model „Kratochvíle“ prohlédnout a sami uvidíte. 
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Jako èlovìk s èlovìkem se sejde, tak i rok s rokem se potkají. 
A je tu opìt koncert souboru Chairé. Nemá cenu popisovat, co 
èeká a nemine, neb my co jsme zde pravidelnì, víme. Jenom pro 
úspìch z loòského vystoupení, se souborem Chairé, opìt pøijede 
sbor pìvkyò a pìvcù z kostela sv. Jakuba z Pøíbramì. 

nás 

Nám se líbili a oni byli unešeni z Vás.  Moc se jim zde líbilo.
Budeme dìlat vše proto, aby mohl pøijet i pan Alfred Strejèek. 
Bohužel opìt ho potkala další zdravotní pøíhoda. 
Ale už se vše lepší, tak uvidíme.

Co však letos udìláme, abyste na muzikanty lépe vidìli? 
Vyvýšíme podium.

No a kdy a kdeže to bude? 
V nedìli 30. srpna od 16.00 hodin
v kostele sv. Jana na poušti v Chøeš�ovicích.

A nyní trochu info ku poøádání. 
Vstupenky v pøedprodeji 
Z každé zakoupené vstupenky opìt vìnujeme 30,- Kè na obnovu 
kulturních památek Chøeš�ovic. Takže si udìláme nejenom radost,
ale ještì pøispìjeme na dobrou a užiteènou vìc.

v cenì 160,- Kè, na místì za 190,- Kè.

VSTUPENKY budou v pøedprodeji od 27. èervence:

v prodejnì paní 
v Allbrechticích u sleèny Andrei Honzíkové a také v lazebnictví 
albrechtickém u paní Schánilcové.

Kothánkové v Chøeš�ovicích, na poètì a infocentru 

Veškeré dotazy, objednávky a vše, co se týèe koncertu, se dozvíte 
na tel. èísle 775 253 145. 
(To èíslo je tajné na Mòouka, tak ho nechte v utajení :-)

Tìší se na Vás poøadatelé, pan Josef Krèek a celý soubor Chairé, 
sbor od sv. Jakuba a pan Alfred Strejèek. 
Ten by s námi byl moc rád.
Mìjte se hezky a porád bude dobøe.                           Za RV Mòouk

Spolek Rybáøských veteránù si Vás dovoluje také letos 
pozvat na tradièní rybáøské závody na rybníce Vápeòském 

Sejdeme se v sobotu „po o“ a ve 13.00 odstartujeme lov ryb. 

Startovné     pro dospìláky je opìt 40,- Kè, nebo 2eu, nebo sto 

východonìmeckých marek. Dìti do patnácti let zdarma. 

Pro vítìze    všech kategorií jsou pøipraveny hodnotné ceny. 

Obžerstvení po celý den a noc bude zajištìno. 

Poèasí je objednáno, nìjaké bude.

Takže dávejte do latì rybáøské náèiní, bruste háèky, rozmotávejte 
vlasce, odlévejte olùvka a pøipravujte rybám òákou tu òamku. 
Bude nám spolu opìt dobøe (rybám trochu hùøe).     Za RV Mòouk

25. èervence 2020 25. èervence 2020 ve 13.00 hodin

Rybáøští veteráni Rybáøské závody na rybníce Vápeòském

Rybáøští veteráni Koncert souboru Chairé v Chøeš�ovicích

V albrechtické obecní knihovnì         ... v dobì uvolòování okolo pandemie koronaviru

Knihovnu v Albrechticích zastihlo oznámení vlády o uzavøení všech 
knihoven v zemi v polovinì bøezna 2020. Jednou z možností bylo 
si vzít domù libovolnou knihu z Knihobudky na návsi a již si ji po-
nechat. Protože je bøezen tradiènì mìsícem knihy, i letos byly 
nakoupeny zajímavé knižní novinky pro dospìlé i dìtské ètenáøe. 
V dubnu probíhala katalogizace nových knih a jejich zaøazení do 
systému. Byly vyøazovány starší tituly a dány do Knihobudky pro 
širokou veøejnost. Jakmile se zaè?tkem kvìtna knihovna otevøela, 
zvýšila se návštìvnost ètenáøù. Všichni dodržovali bezpeènostní 
opatøení, nosili roušky, pøípadnì použili desinfekci. Ve výkazu za 
kvìten bylo zøetelné, že vypùjèeno bylo více jak 150 titulù, z toho 
pøes 40 èasopisù. Mám z tìchto èísel radost. Zvláštì dìti a mládež 
si vypùjèili nejen dìtskou literaturu, ale i dìtskou nauènou.

Pøevažují komiksy z èeských dìjin a encyklopedie o zvíøatech. 
Pøeji si, aby tento trend pokraèoval i nadále. A jak probíhá vlastní 
pùjèování a evidence knih? Za dodržení bezpeènostních opatøení 
má každý návštìvník bez jakýchkoliv komplikací možnost zdarma 
si pùjèit knihy èi èasopisy. Vstup je povolen s rouškou. Knihovnice 
vydesinfikuje knižní pult. Po celou dobu má roušku a jednorázové 
rukavice. Knihy, které ètenáø vrací, se uloží do tzv. karantény. To 
znamená, že vloží se do pytle, oznaèí jménem a uloží na urèené 
místo, kde týden èekají, než je knihovnice odepíše v systému. Po 
týdnu si vrácené knihy mohou vypùjèit ostatní zájemci. Vìøím, že 
cestu ke knihám si najde mnoho zvídavých milovníkù knih.
Spoleènými silami se dá zvládnout ledacos. 
Hlavnì zdraví pøeje Vaše knihovnice Dana Ryšlavá
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Pravý èas na sázení kvìtin

Za kaktusy a bonsajemi do Tálína

Jako náhradu za neuskuteènìný zájezd zahrádkáøù do kvìtnový skleníku 
Fata Morgana v Praze z dùvodu epidemie COVID-19 se zahrádkáøi rozhodli 
vydat v èervnu na prohlídku skleníkù kaktusù a bonsají do Tálína k lovci 
kaktusù PhDr. Rudolfu Slabovi. 
Nìkteré jeho exempláøe jste mìli možnost vidìt na loòské Podzimní výstavì 
zahrádkáøù v Albrechticích.
Pan Rudolf Slaba vlastní mnohatisícovou sbírku a kaktusy studuje na 
svých dobrodružných cestách v Mexiku, Chile, Bolivii, Peru a Argentinì, 
snad nám pár zajímavostí z cest prozradí.
PhDr. Rudolf Slaba je také autorem knihy Kaktusy, která vyšla kromì èeské 
verze i v angliètinì, nìmèinì, francouzštinì a holandštinì.
V souèasné dobì jsou kaktusy v plném kvìtu. 
Podrobnosti o tomto jedineèném zážitku vám ale prozradíme až v pøíštím 
srpnovém èísle zpravodaje. Za výbor ÈZS Albrechtice n/Vlt. Škoda František

Je letní období, a stejnì jako v letech minulých, i náš spolek chce 
pøispìt se svou trochou do mlýna. A tak se pár ochotných dobro-
volníkù z øad zahrádkáøského spolku postaralo o znovuoživení 
kvìtinové výzdoby v obci. Za krásného poèasí (ovšem ještì v dobì 
rouškové) jsme nejprve u Dostálù osázeli truhlíky pro okna budovy 
obecního úøadu a naveèer pak døevìné truhlíky pøed úøadem obce.

Hlavní pøínos osázení oken kvìtinami je samozøejmì ekologický 
a estetický. A hezèí obec pøece chceme všichni :-)
Velké podìkování patøí ing. Petru Dostálovi, který se o sazenice
kvìtin staral v dobì, kdy jim ještì hrozily mrazíky a také paní Annì 
Dostálové, která nás v tom parnu nenechala zajít žízní ani hlady.
Za albrechtické zahrádkáøe VP

 „ Zahrada bez louky, jako chleba bez mouky “
18. kvìtna zaseli pracovníci týnského Zámeckého zahradnictví, které je 
autorem albrechtické bylinkové zahrady, kvìtnatou louku ve tvaru kapky. 
Ptáte se proè právì kvìtnatou louku? 
Kromì toho, že je krásná, skládá se z rùzných druhù trávovitých rostlin, 
kvìtù a bylin. Je dokonalým soužitím obrovského množství druhù kve-
toucích rostlin, tráv, hmyzu všech druhù a velikostí, drobných živoèichù 
a pùdních organismù. Nìkteré z nich by nebyly schopné žít samostatnì, 
bez vztahù, které vytváøejí s okolními organismy. Louky jsou díky druho-
vé skladbì schopné pøizpùsobení se rùzným podmínkám. Snáší sucho, 
vlhko, slunce, polostín èi stín a nejrùznìjší typy pùd. Louky jsou z velké 
èásti dílem èlovìka, protože bez jeho péèe, kosení a hrabání, nemohou 
být tak pestré a z vìtšiny takových porostù by se èasem stal les.

Bylinková zahrada                                
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ZŠ Albrechtice nad Vltavou Zpátky do školy, školky…

Tak jsme se koneènì doèkali Jak probíhá uèení?
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Sice s mnoha pøísnými hygienickými opatøeními, ale jsme ve škole. 
Od 25. 5. 2020 máme otevøenou mateøskou školu a také 1. stupeò 
základní školy. 
Nìkteøí žáci mají stále domácí výuku, ale vìtšina do školy chodí. 
Zajiš�ujeme provoz od 6.30. do 16.00 hodin i školní stravování jak 
ve škole, tak ve školce a školní autobus. Snažíme se tak rodièùm 
maximálnì pomoci v nelehké situaci. 
Na léto máme pøipraveny 4 týdny provozu mateøské školy i klubu 
Klásek. Do pøímìstského tábora klubu Klásek se mohou pøihlásit 
také dìti z jiných škol do 12 let vìku. Podrobné informace najdete 
na webu školy: www.zsamsalbrechtice.cz
Od 8. èervna 2020 se pøihlásila polovina žákù 6. roèníku na vyu-
èovací konzultace, které se konají 2 x v týdnu, vždy v pondìlí a ve 
ètvrtek. Soubìžnì pro 1. i 2. stupeò probíhá výuka na dálku. 

Veøejnosti i rodièùm není do školy v tomto období vstup povolen. 
Lze se však objednat na osobní jednání k vyøízení neodkladných 
záležitostí, k pøedání hotových úkolù, ke konzultacím. 
Vysvìdèení se bude pøedávat 30. èervna 2020 1. vyuèovací hodinu. 
Kdo do školy nechodí, dostaví se pro vysvìdèení po 9. 00 hodinì, 
nejdéle do 15.00 hodin. Zároveò mu budou pøedány uèebnice na 
pøíští školní rok.
Na závìr chci podìkovat všem, kteøí pravidelnì podporují své dìti 
a nás uèitele ve vzdìlávání. Ani pro jednu ze zúèastnìných stran 
to není jednoduché. Dìkuji za respektování a dodržování nasta-
vených výjimeèných pravidel ve škole. Máme na mysli pøedevším 
zdraví vašich dìtí.  Dìkujeme.
Za celý sbor všem pøejeme mnoho zdraví a pìkné prožití letních 
prázdnin Vám a Vašim dìtem!             Vìra Tichá, øeditelka školy

dìtského klubu Klásek
Letní pøímìstský tábor

se bude konat v ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou 

CO NÁS ÈEKÁ? pobyt v pøírodì, hry a zábava, výlet, sport, 
turistika, netradièní výtvarné techniky...

OBÌDY:  
jsou zajištìné ve školní jídelnì i celodenním pitným režimem 
(63,- Kè/1 obìd). Platí se na pøihlášené dny dopøedu. Stravné 
se nevrací, v pøípadì náhlé neúèasti si obìd mùžete odnést.

Dìti se schází ve školní družinì – nejpozdìji do 8:30 hodin.
Odchází buï po obìdì nebo nejdøíve v 15:30 hod.

Pøi 1. návštìvì odevzdají dìti prohlášení o bezinfekènosti 
a lístek s napsaným odchodem, a zda jdou samotné nebo 
s doprovodem.  

Termíny: 

1 01. 7.  –  03. 7. 2020

2 07. 7.  –  10. 7. 2020

3 13. 7.  –  17. 7. 2020

4 24. 8.  –  28. 8. 2020

i pro žáky z jiných škol (6 - 12 leté)

Provozní doba: od 6:30 do 16:00 hodin

Pro dìtièky, tetièky, babièky, mamièky, uèitelky a øeditelky. Prosím pište a posílejte 
veselé dìtské anekdoty (èi krátký pøíbìh o dìtech, pro dìti) na adresu zpravodaje
nebo hoïte do krabice - obchod Albrechtice. Pøíspìvek podepište - Pepíèek 7 let, 
Anièka 4 roky... bez osobních údajù.

Máte rádi myšky? (první ukázka)

Poøiïte si koèku! Nepamatuji se, kdy jsem mìla doma myš, až teï, co mám koèky. 
Mia je hodná a citlivá koèièka, pøinese myš, ale neublíží jí, pouští nám ji pro radost 
a tìší se z toho, jak se vrháme do všech koutù. Náš kocourek Spajky se vrhá s námi, 
ale má jiný názor na vìc. Nesnáší, aby se myšky vyhazovaly z domu a tak je nosí 
nazpátek. „ No bezva. “
Ale pravá láska se i pøes myšky pøenáší.  Konec dobrý, všechno dobré.    Hmmm

Dìtský koutek „ Mateøí ouška “ Nová rubrika

O místní škole a hrdosti
Od roku 1983 jsem pracovala na Místním národním výboru a ná-
slednì pak na Obecním úøadu, a to až do odchodu do dùchodu. 
Snažila jsem se, aby má práce byla ku prospìchu jak obce, tak 
obèanù. Nyní jsem první volební období jako zastupitelka obce. 
Snad se mi to povede, ale hodnocení záleží na obèanech.
Nyní bych se chtìla zmínit o místní škole. Obec se snaží všemi 
prostøedky, aby škola vzkvétala a rozvíjela se. Od školního roku 
2019/2020 se opìt otevøel druhý stupeò školy. Naši pøedkové byli 
hrdí, že mají v obci školu, že jejich dìti nemusejí nikam dojíždìt.

Ale nìkteøí nynìjší rodièe ztratili tuto hrdost a své dìti posílají do 
mìstských škol. Mrzí mì to. Chodila jsem do školy tady v Albrech-
ticích n. Vlt. a mohu ze své zkušenosti øíct, že jsem vìdìla i více, 
než mìstské dìti. Ve tøídì nás bylo ménì a byli jsme èastìji zkou-
šeni a museli se tak i více na hodiny pøipravovat. 
Doufám a vìøím, že rodièe dìtí z naší obce budou opìt hrdí na 
zdejší školu, a hrdí na to, jak škola pøipravuje jejich dìti do života. 
Nesouhlasím s názorem starosty na zvýšení danì z nemovitostí, 
a takto získané prostøedky použít na financování školy.

Milada Švehlová, zastupitelka a èlenka rady

Slovo zastupitele
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Zápis do MŠ Úklid ve školce

cích nad Vltavou. Zápis probíhal bez pøítomnosti dìtí a zákonných 
zástupcù a pøihlásilo se 12 dìtí. Paní uèitelky mají radost, protože 

V kvìtnu se uskuteènil zápis dìtí do mateøské školy v Albrechti-
COVID – 19, se paní uèitelky ve školce vìnovaly úpravì, úklidu 
a dezinfekci tøíd a pøípravì vzdìlávacích plánù pro dìti. Chodbu 
a schodištì v mateøské škole jsme stihli ještì i vymalovat.

V dobì uzavøení mateøské školky zøizovatelem z dùvodu pandemie 

tøídy mateøské školy jsou témìø naplnìny. 

 Pøedškolní pøíprava
v dobì pandemie COVID – 19
V dobì uzavøení mateøské školy paní uèitelky pøipravily pracovní 
listy a vzdìlávací úkoly pro starší a mladší dìti pøedškolního vìku. 
Tyto úkoly byly k dispozici na stránkách ZŠ a MŠ.

Pozvánka
Ve ètvrtek 25. 6. 2020 

zveme do školy i do mateøské školy 

na nultou tøídní schùzku 
rodièe budoucích prvòáèkù 

a do mateøské školy rodièe budoucích pøedškoláèkù.

Schùzka se koná od 16.00 hod. 

MŠ Albrechtice nad VltavouTìšíme se na prázdniny!

Den dìtí v mateøské školce

Provoz mateøské školy 
v Albrechticích nad Vltavou 
o letních prázdninách 2020

Provoz mateøské školy v Albrechticích nad Vltavou 
bude o hlavních prázdninách od 6:30 – 16:00 hod.

1.7. - 3. 7. 2020 / OTEVØENO 
MŠ Albrechtice

7.7. - 10. 7. 2020 / OTEVØENO  
MŠ Albrechtice

13.7. - 17. 7. 2020 / OTEVØENO 
( + dìti z MŠ  Kluky)

20. 7. - 21. 8. 2019 ZAVØENO   / 
(provoz pøerušen) v MŠ Albrechtice
Možnost pøihlásit dítì k prázdninové 
docházce v MŠ Kluky 
v termínu: 17. 8. – 21. 8. 2020

24.8. - 31. 8. 2020 / OTEVØENO 
MŠ Albrechtice
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Milá atmosféra a s chutným obèerstvením.

Co ta mamka asi nakreslí ? 

Tipnìte si název knihy, kterou kluci ètou ? 

Chøeš�ovická knihovna malovaná
V Chøeš�ovicích se 5. èervna slavnostnì otevøela knihovna, která 
se pøestìhovala do nových a vìtších prostor. Zahájení se zúèast-
nil starosta obce ing. Miroslav Ušatý a místostarostka Hana Kripp-
nerová. Nechybìl tisk (Písecké postøehy) ani fotograf. Starosta 
obce v úvodu vyjádøil radost z nové knihovny a popøál jí mnoho 
spokojených ètenáøù.Zajímavostí knihovny je dìtský koutek, který 
za pomoci paní Petry Dvoøákové Lakatošové, si vymalovaly právì 
dìti z Chøeš�ovic. Hlavním úmyslem bylo zapojit místní dìti, vždy� 
se pro nì chystá v knihovnì plno rùzných akcí :-) 
„Z nové knihovny mám velkou radost, ta stávající mìla nevyho-
vující, stísnìné prostory a nevešly se tam už nové knihy. Radost 
budou mít také ètenáøi a vìøím, že nová knihovna pøiláká rovnìž

nové ètenáøe - hlavnì dìti. Na závìr bych chtìla podìkovat paní 
Petøe Dvoøákové Lakatošové za malování s dìtmi v dìtském kout-
ku, kterému vìnovala svùj volný èas. Za drobné truhláøské práce 
chci také podìkovat panu Petru Horníkovi a pøedevším obecnímu 
úøadu za vybudování nové knihovny. Nesmím zapomenout ani na 
práci svého manžela Víti, který aktivnì pomáhal po celou dobu 
rekonstrukce knihovny.“ 

Nejbližší akcí v knihovnì pro dìti by mìla být Noc s Andersenem. 
Ta už v Chøeš�ovicích probíhala, ale nikdy se nekonala po celou 
noc. Letos by tomu tak být mìlo. Aktuálnì má knihovna registro-
vaných 43 ètenáøù. Tìším se na Vaši návštìvu v knihovnì.

Lenka Kothánková, knihovnice

Hotovo! V dìtském koutku s výtvarnicí Petrou.Spoleèné malování.

Pøišli ètenáøi registrovaní. Zapsal se i jeden ètenáø nový. 
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O 
v Chøeš�ovicích k 100. výroèí od narození váleèného veterána 
2. sv. války Josefa Adámka a k uctìní památky pana Františka 
Štumbauera padlého pøi obranì Prahy v kvìtnu 1945. 

vzpomínkové a pietní akci konané v sobotu 20. 6. u pomníku 

 

V srpnovém vydání zpravodaje 
se doètete více... 

Pøes nepøízeò poèasí se akce zúèastnilo mnoho obèanù a vzácných 
hostù. Slavnostního odhalení pamìtní desky váleèného veterána 
Josefa Adámka se ujal syn Václav Adámek a odhalení pamìtní 
desky Františka Štumbauera neteø paní Bohumila Vrzáková.
Akci poøádal Spolek památky Chøeš�ovicka a SDH Chøeš�ovice.
Mìli bychom si stále pøipomínat, že žít ve svobodné zemi není 
samozøejmost.



SDH Chøeš�oviceOhlédnutí za stavìním chøeš�ovické Májky
Jelikož letošní spoleèné stavìní Máje se kvùli koronavirové pandemii neuskuteènilo, mùžeme zavzpomínat na léta minulá. Jak dlouho 
se v Chøeš�ovicích tato tradice drží, nám žádné prameny nedokáží povìdìt. Podle vzpomínek pamìtníkù se u nás  Májka staví každo-
roènì alespoò 70 let zpátky s nìkolika výjimkami. Víme také, že døíve se stavìla Májka tøeba u kaple Panny Marie, pozdìji v místech 
u bytovky èp. 86 a již øadu let se staví u hasièské zbrojnice. Tuto krásnou tradici u nás poøádají místní hasièi a každým rokem se tìší 
veliké oblibì. Zavzpomínejte, jestli se nìkteøí poznáte na fotografiích z nedávných let? Text a foto R.L.

Z historie

František Štumbauer z Chøeš�ovic padl pøi Pražském povstání 1945. (17.9. 1921 - 7.5. 1945) 

Františkovi rodièe se do Chøeš�ovic pøistìhovali nìkdy v roce 1921 ze Zlivy u Hluboké n/Vlt. Bydleli v budovì 
zámku èp. 83, kde také provozovali pekaøství. František mìl ještì staršího bratra Stanislava a v Chøeš�ovicích 
oba vychodili obecnou školu. Starší Stanislav pak vlastnil holièství v nedalekých Albrechticích n/Vlt.. Nìkteøí 
z pamìtníkù si jej jistì dobøe pamatují. Naopak František si našel práci až v Praze 7, kde pracoval jako lodník. 
Tam poznal i svoji snoubenku Marii, která pocházela z Mìlníka a plánovali svatbu. Jejich vztah bohužel ukonèila 
pøedèasná Františkova smrt. Jakmile totiž vypuklo povstání, neváhal a pøidal se k barikádníkùm, aby spoleènì 
s nimi mohl bránit mìsto. Bohužel byl hned druhý den 6. 5.1945 tìžce ranìn v Praze Karlínì, Køižíkovì ulici 
a následkùm tohoto zranìní dalšího dne podlehl. Bylo mu teprve 24 let. Jako první o jeho úmrtí byla informována 
jeho snoubenka Marie, která potvrdila jeho totožnost. Rodièe se o smrti syna dozvìdìli až z dopisu ministerstva 
sociální péèe, kde se doslova píše: ,,Váš syn František byl za povstání pražského lidu jako úèastník bojù se zbraní 
v ruce tìžce ranìn a zranìní tomu pøíštího dne podlehl." František má v Praze na místì, kde bojoval a byl zranìn 
pamìtní desku. Ani v Chøeš�ovicích na nìj a na jeho hrdinný boj nezapomeneme! 
Škoda jen, že o jeho životì toho víme tak málo. ÈEST JEHO PAMÁTCE!   Text: R. Lacinová

Na konci 2. sv. války 5. 5.1945 se v našem hlavním mìstì postavili obèané proti 
nìmecké okupaci. Ten den bylo vydáno Èeskou národní radou prohlášení o konci 
Protektorátu. Nìmci to nerespektovali, nechtìli z mìsta odejít a došlo k mnoha 
bojùm o naši matièku Prahu. Do bojù proti Nìmcùm se zapojili vojáci, obyèejní 
Pražané, ale i mnozí venkované. Všichni tito stateèní lidé chtìli pomoci i pøesto, 
že vìdìli jaké pøesile èelí. Bìhem jedné noci z 5. na 6. kvìtna vyrostlo v Praze 
kolem 1600 barikád. Na stranì Nìmecka byla plnì vyzbrojená armáda s obrnì-
nými tanky, na èeské stranì byla výzbroj o mnoho skromnìjší. Nìkteøí bojovali 
pouze kameny. Nelítostní Nìmci pøi postupu proti barikádám nechávali jít zajaté 
èeské ženy a dìti pøed tanky, aby jim dìlaly živý štít. Nikdo z nás si neumí pøed-
stavit, jaké hrùzy tehdy všichni zažívali. Až ètvrtý den povstání 8. 5. Nìmecko 
koneènì kapitulovalo. Bìhem tìchto krutých bojù v Praze zemøelo 2898 Èechù, 
z toho 1694 civilistù a 1204 padlo pøímo na barikádách èi podlehlo následkùm 
zranìní. Bìhem celé 2. sv. války ztratilo život 364 000 Èechoslovákù, v Evropì 
bylo 55 miliónù obìtí a celosvìtovì kolem 70 miliónù. Nesmíme zapomínat na to, 
co se pøed 75 lety stalo. Je tøeba si pøipomínat, že za to, jak se nyní máme dobøe, vdìèíme všem pøeživším, ale i obìtem této kruté války. 
Všichni z nich si zaslouží úctu, nebo� díky nim je nám Èeská zem stále domovem. S úctou a hrdostí Dìkujeme!   Text: R. Lacinová 
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Výroèí 75 let od Pražského povstání a konce 2. sv. války



Anna Regina Husová

Zemøela pøed 75 lety 
16. dubna 1945 v Písku, pohøbena byla  
na Svatotrojickém høbitovì. 

Je asi zbyteèné pøedstavovat tuto váženou dámu. V našem okolí je její jméno jistì dobøe 
známo. Jen pro jistotu krátce pro neznalé struènì pøedstavíme. 
Chøeš�ovická rodaèka Anna Regina byla ve své dobì spisovatelka, cestovatelka, uèitelka, 
øeditelka dívèí mìš�anské školy, zakladatelka spolku Svìtlá, sbìratelka krojù, lidových písní 
a jejich velká propagátorka. Byla též uznávanou spolupracovnicí Prácheòského muzea, 
kterému pak své sbírky vìnovala. 
Velmi se pøátelila se spisovatelkou Eliškou Krásnohorskou, historikem Augustem Sedláèkem 
èi básníkem Adolfem Heydukem.
Anna Reginna pøišla na svìt 22. 9. 1857 jako prvorozená dcera Josefa a Anny Veroniky 
Husové. Byla pokøtìna v kostele sv. Jana Køtitele faráøem Františkem Maruškou a kmotry jí 
byli Josef a Anna Lukášovi ze mlýna v Dolním Lipovsku. 
Anna Regina v Chøeš�ovicích prožila dìtství a vychodila obecnou školu.
Nyní se podíváme na její nejbližší pøíbuzné, spjaté s Chøeš�ovicemi. Annin dìdeèek byl 
sedlák a chøeš�ovický rychtáø Matìj Husa z èp. 7. Naposled na tomto èísle trvale žily rodiny 
Ambrožù a Jelínkù. Babièkou jí byla Anna roz. Hanusová dcera sedláka z Kluk èp. 31. 
Tatínek Anny Reginy byl soukromník v pohostinství a pozdìji vojenský vysloužilec Josef 
Husa. Maminka Anny Reginy byla  Anna Veronika roz. Šamanová, byla dcerou císaøského 
sládka ze Žacléøe u Trutnova, který pøesídlil s rodinou v r. 1821 do chøeš�ovického pivovaru 
èp. 13 na Schwarzenberské panství.  
Mladším bratrem Anny Reginy byl Josef Husa, který se také stal uèitelem a pozdìji rovnìž 
øeditelem školy v Nových Benátkách. 
Strýcem  Anny Reginy byl chøeš�ovický rychtáø František Husa z èp. 7 a tetou Kateøina 
Husová roz. Lukášová. Ti, však nakonec na svùj rodný kraj zanevøeli, kvùli jistým nespra-
vedlnostem a v r. 1866 statek se vším prodali. Kvùli køivdám se odstìhovali až za oceán 
do Ameriky. O tomto pøíbìhu však až nìkdy pøíštì. 
Rodina Josefa Husy s dcerou Annou a synem Josefem žila v nájmu na statku 
èp. 5. Pak se rodina odstìhovala do Dobeve a o pár let pozdìji do Písku. Anna Regina nikdy 
nezapomnìla na své dìtství a její vzpomínky na Chøeš�ovice èi venkovský život promítla 
i do svých nìkterých dìl.

rodiny Maøíkù 

Napsala:
,,Vzpomínám ráda svého dìtství v rodné povltavské vísce, která až podnes záøí v mé mysli 
bohatstvím kvìtù v jarní dobì v zahradì zámecké, na hrázi zámeckého rybníka, na svahu 
polí kol kaple sv. Anny a v ,,aleji" mezi poli v lipovém stromoøadí.”        Text a foto R. Lacinová

- dìtstvím spjatá s Chøeš�ovicemi

Karel Šarlih vlastním jménem Karel Èada byl spisovatel, aktivní 
dùstojník, sloužil u vozatajstva, dosáhl hodnosti rytmistra. 
Poté, co byl jeho otec jmenován lesním správcem v Chøeš-
�ovicích, se jako mladý hoch pøestìhoval do chøeš�ovického 
zámku. Zde Èada pobýval, když byl studentem píseckého 
gymnázia. 
Odtud ho dobrodružná povaha odvedla na kadetky v Praze 
a ve Štýrsku, po jejichž absolvování byl pøidìlen k vozatajstvu 
do uherského Temešváru… 
Psal romány, povídky, novely. 

Nepadl ve svìtové válce, jak hlásá nápis na pomníku v Zeye-
rových sadech, ale zemøel na onemocnìní ledvin 18. dubna 
1916 ve vídeòské posádkové nemocnici.
Pseudonym Šarlih vznikl tak, že tiskaø zkomolil jeho dìtskou 
pøezdívku Šarlik. Hrob na starém vodòanském høbitovì nese 
nápis: K. Èada Šarlih, rytmistr vozatajstva a spisovatel…
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Karel Šarlih 
(8. 8. 1882, Vèelná pod Boubínem
18. 4. 1916, Vídeò)

Anna Regina s pøáteli

Bratr Josef Husa Anna Regina Eliška Krásnohorská

Knižní prvotinou Šarlihovou byli Tvrdošíjní illusionisté. Je to 
kniha tøí povídek, z nichž novela Menuet sfingy je svým dìjem 
zasazen právì do prostøedí zámku v Chøeš�ovicích. Na obálce 
knihy je zobrazena vstupní brána do chøeš�ovického zámku
s kvetoucími kaštany. Šarlihovo drama Dohra bylo uvedeno 
roku 1919 na jevišti Národního divadla.
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Ukázky z pøipravované publikace Sakrální památky naší obce v Albrechticích, Chøeš�ovicích, Údraži, Jehnìdnu, Hladné a Újezdu. 

Podklady za Chøeš�ovice sepsala Radka Lacinová. Podìkování za spolupráci patøí pamìtníkùm Josefu Žákovi a Jaroslavì Marešové.

Chøeš�ovice

Kaple Panny Marie - neorenesanèní návesní kaple zasvìcená Pannì 

Marii se nachází uprostøed vsi na místì zvaném Na sadech. Mešní licence byla této kapli 
udìlena 15. 6. 1903, dostavena byla v roce 1904 a za veøejnou kapli byla prohlášena 
teprve v roce 1929. Kaple byla postavena z odkazu Tomáše a Terezie Hrdlièkových èp. 21 
a materiál na stavbu vìnovali obèané Chøeš�ovic. 
Ve vìžièce je zvon o váze 25 kg, na který se tøikrát dennì zvonilo klekání. Také se zvonilo 
pøi smuteèních prùvodech nebo na poplach, pokud se udála nìjaká špatná vìc èi živelná 
pohroma. Dodnes se na nìj zvoní, pokud zemøe nìkdo z Chøeš�ovic. Litinový køíž pøed 
kaplí Panny Marie byl postaven pravdìpodobnì nìkdy po dokonèení stavby kaple.

Spolek památky Chøeš�ovicka     informuje...
V koronavirové dobì se trochu zastavil èas, ale nyní to vypadá, že 
se vše vrací do normálu. Spolek památky Chøeš�ovicka znovu 
obnovuje prohlídky kostela sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích i další 
svoji èinnost. Spolek vydal z úètu památek èástku 16 102,- Kè jako 

doplatek pamìtních desek a èástku 7139,- Kè na pamìtní stuhy 
a odznaky k vzpomínkové akci poøádané 20.6. 2020. 
Stav úètu k 22. èervnu je 201 842,- Kè. 

Dìkujeme moc všem dárcùm.  Spolek památky Chøeš�ovicka

Køížek za Mlýnským rybníkem 

Tento obnovený køížek se nachází nedaleko od silnièního 
mostu smìr Jehnìdno, pøi polní cestì vedoucí k místùm 
zvaným Od hájku. Køížek je nazýván jako Maøíkù. 
Postaven byl na památku tragické události.    
Myslivci Antonín Maøík z hospody èp. 57 a jeho synovec 
Josef Maøík èp. 5 se domluvili, že pùjdou spolu do lesa 
na nedìlní výšlap. Josef šel napøed a strýc Antonín chtìl, 
aby na nìj poèkal. Na znamení vystøelil, bohužel však tak 
neš�astnì, že rána zasáhla Josefa a ten na místì zemøel. 
Stalo se tak v roce 1947.

Køížek pøi cestì 

nad Chøeš�ovicemi smìrem ke kostelu sv. Jana Køtitele. Stojí 
u Božích muk. Køížek pochází ze starého høbitova u sv. Jana. 
Po jeho zrušení byl postaven znovu na tomto místì panem 
Miloslavem Marešem z èp. 21, panem Josefem Žákem èp. 20 
a panem Ladislavem Jelínkem z èp. 7.

Boží muka
U køížku stojí Boží muka, která jsou ojedinìlá tím, že jsou èás-
teènì spojená s výklenkovou kaplí. Postavena byla nìkdy kolem 
roku 1650 nedaleko místa, kde kdysi stával poplužní dvùr, který 
byl nazýván Zhoø èi Náhorský. Zanikl bìhem 30. leté války, kdy
ho švédské vojsko vypálilo a srovnalo se zemí.  

Køížek Josefu Žákovi
Køížek pøi cestì ke kostelu sv. Jana Køtitele u chatek. 

Nápis na køíži:

,,Na památku JOSEFU ŽÁKOVI z Chøeš�ovic, 
padlému na Srbském bojišti v roce 1914, 

vìnují manželka a dcera.“ 

Dragoun Josef bojoval spoleènì s bratrem Vojtìchem. Dali si 
tehdy slib, že pokud nìkdo z nich padne, dá ten pøeživší po-
stavit na jeho památku v rodné vesnici køížek. Josef zemøel po 
zásahu šavle srbského vojáka a jeho bratr po návratu daný slib 
splnil. Poté se postaral i o jeho manželku a dceru.

Pro trvalou pøipomínku
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Dobrý den,
posílám pøedmluvu, recept na jarní (š�ovíkovou) polévku 
a recepty na vlašský salát, španìlské ptáèky a vanilkovou zmrzlinu 
- jídla, která dìláme bìžnì i dnes, jen s mírnou obmìnou :-D 
a na závìr pøidávám radu - krájení cibule.
Pøeji dobrou chu� a zábavu! JP

Recepty našich babièek

Š�ovíková polévka 

30 dkg š�ovíku,
4 dkg másla,
4 dkg cibule,
jíška ze 6 dkg másla a 10 dkg mouky,
sùl, pepø, citronová š�áva, zelená petržel
1/8 l kys. smetany.

Listy nekvetoucího š�ovíku se pøeberou, vyperou a jemnì use-
kají. Sekaná cibule usmaží se na másle do rùžova, pøimíchá 
se š�ovík a spoleènì se vše smaží. Do svìtlé jíšky se š�ovík 
zamíchá, zalije polévkou a smetanou, okoøení se a hodinu vaøí. 

Vanilková zmrzlina

½ l smetany, 
6 žloutkù, 
10 dkg cukru, 
3 cm vanilky. 

V kotlíku míchá se na ohni smetana, žloutky, cukr a vanilka.
Když krém poèíná houstnouti, že potahuje vaøeèku, pøendá 
se do studené vody a míchá se do vychladnutí.  
Cínová nádoba zahrabe se do osoleného ledu, naplní se 
krémem, nádoba se uzavøe a toèí se jí v ledu. Obèas se zmr-
zlý krém se stìn seškrabává døevìným nožem, pokud vše 
nezmrzne. Poté se zmrzlina pøendá do zmrzlinové formy 
a zahrabe se do èerstvého ledu. 

Krájení cibule

Pøi krájení cibule, strouhání køenu apod., se zhusta dìje, že 
kuchaøce vstoupí do oèí slzy a pláèe, aniž by chtìla nebo èasu 
k tomu mìla. Zabrání se tomu tím, když otevøeme rychle dvíøka 
u plotny a hledíme chvilku do ohnì. Prostøedek tento pomùže 
okamžitì. 

Vlašský salát

Olejová majonéza ze 4 žloutkù, 
¼ kg telecí peèenì, 
¼ kg hovìzí peèenì, 
20 dkg šunky, 
1 vepøový jazýèek, 
1 slaneèek, 
2 sardele, 
10 dkg úhoøe, 

Všecky druhy masa a ryb se rozkrájejí na nudle. Jablko, uva-
øené brambory, okurka, vejce uvaøená natvrdo, nakrájejí se 
na kostky a vše i s ostatním zamíchá se do majonézy. Salát 
srovná se na mísu do kopeèku, ozdobí se vejci, aspikem, 
citronem, petrželí, kaviárem a rybièkami. 

50 dkg kapra, 
1 jablko, 
1 okurka, 
1 dkg kaparù, 
10 dkg fazolí, 
10 dkg brambor, 
2 vejce, 
¼ l aspiku, sùl, pepø. 

... vyzkoušejte, ochutnejte

1. máj v Albrechticích - 50. léta 20. století.
Na fotografii vzadu øeznictví, uzenáøství a restaurace 
Františka Jozy. Poznáte se na této fotografii?

Foto poskytla p. Milada Švehlová, text: vp

Mávátka aneb 1. máj
v Albrechticích
“ Dejte mi do ruky mávátko a øeknìte, jak volat sláááva...“ 
zpívá Jarek Nohavica.

Pamatujete na Mávátka? - døevìná tyèka, na které byla 
papírová ozdoba - rùznobarevné støapce z krepového 
papíru, kvìtiny, holubice... Sloužilo k radostnému má-
vání. V dobì socialismu bylo neodmyslitelnou souèástí 
prvomájových prùvodù. Také se užívalo pøi hromadném 
vítání oficiálních státních návštìv :-) 
Dnes (naštìstí) slouží jen jako hraèka pro koèky.

Redakce zpravodaje dìkuje za Vaše recepty. Máte-li chu�, zašlete i vy 
nebo vhoïte do poštovní schránky obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou  -  do uzávìrky 7. srpna 2020.

recept po babièce na adresu zpravodaje e-mailem 

Nádivkou potøené øízky se sbalí, ètyømi kousky slaniny se stáh-
nou, málo se osolí a pomouèené v rozpáleném másle rychle 
se osmaží. Na pekáè dají se zbytky slaniny i másla, rozsekaná 
cibule, která usmažená zalije se polévkou. V to vloží se øízky 
a domìkka se dusí. Mìkké øízky se vyndají, š�áva se pøecedí, 
zalije smetanou, moukou zahuštìnou, pøidá se citronová š�áva 
a omáèka nalije se na øízky. 

Španìlští ptáci 

1,5 kg telecí kýty,
10 dkg slaniny,
15 dkg másla,
5 dkg cibule,

¼ l kys. smetany,
3 dkg mouky,
½ citronu.

Nádivka: 10 dkg másla, 
3 sardele, 
3 žloutky, 
3 dkg cibule, 

8 dkg strouhané housky, 
4 lžíce mléka, 
zelená petržel, pepø, sùl. 

A ještì praktická rada 

Uvedené recepty jsou opìt ze 100 let staré Praktické kuchaøky 
po babièce. Kuchaøka vyšla v roce 1920 a za necelého pùl roku 
byla bez reklamy úplnì rozebrána. 
V její pøedmluvì se píše: “Jest urèena pøedevším žákyním kuchaø-
ských škol, aby se zaznamenáváním pøedpisù zbyteènì nezdržo-
valy. Proto jejím hlavním zøetelem je pøesnost a struènost. 
Uvedeny jsou jen pøedpisy vyzkoušené na kuchaøské škole spolku 
“ Ludmila “ v Èeských Budìjovicích.

Kniha naše má býti zároveò pomùckou mladým hospodyním pøi 
jejich samostatných pokusech. 
Proto obsahuje i nìkteré dùležité rady a pokyny napø. krájení cibule,
ale i bílení prádla zažloutlého:
Zažloutlé prádlo velmi snadno vybílíme, když ho 24 hodin moèíme
v syrovátce, naèež prádlo v èisté vodì vymácháme a obyèejným
zpùsobem vypereme.”
Takto zajímavì to øešily naše babièky pøed 100 lety :-)
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Ozbrojení brigádníci

Myslivecký spolek Jehnìdno Brigáda pro zemìdìlské družstvo
Ani v mìsíci kvìtnu èlenové mysliveckého spolku Jehnìdno nezaháleli a zapojili se do sbìru kamene pro zemìdìlské družstvo Kluky. 
Poèasí jim pøálo a domù odcházeli s dobrým pocitem z vykonané práce.       Ladislav Kostohryz pøedseda MS Jehnìdno, foto: Vašek Lid

Albrechtièt? myslivci st?le nìco dìlají. Minule sbírali kamen na polích 
pro "místní" zemìdìlský podnik. Tentokrát to bylo pro místního soukro-
mého zemìdìlce. Text a foto: František Musil

MS Albrechtice nad Vltavou

MS Údraž Pod Obrázkem

Údražští myslivci oslavili kulaté narozeniny p. Slávka Kurfiøta

Tak, jako pøevážná èást místních spolkù i MS Údraž vyslyšel požadavek 
obecního úøadu a zúèastnil se pomoci našim lesùm postižených kùrov-
covou kalamitou. To, že tato kùrovcová kalamita není myslivcùm lho-
stejná, bylo vidìt i na úèasti èlenù, která byla témìø stoprocentní. 
Po pøidìlení práce a vymezení prostoru místním hajným p. Lidinským, 
jsme vyklízeli klest v obecních lesích v Jehnìdnu. Poèasí nám pøálo, 
svaèina a jedno pozlátkové pivo nám jako vždy zajistila naše vìrná 
spolupracovnice Iva Laxarová, která s námi po celou dobu poctivì pra-
covala a tak práce na vyklízení paseky rychlé ubývala. V lese jsme pro-
žili pøíjemný den a odcházeli jsme domù s pocitem, že jsme našim lesùm 
alespoò trochu pomohli. 

A na závìr ještì jedna poznámka. 
Dìkujeme všem majitelùm psù, 
a odrùstání mláïat dodržují pøi procházkách honitbou zákonné normy, 
nepouští psy volnì pobíhat a tím neplaší zvìø.

kteøí alespoò v tomto období kladení 

Myslivosti zdar M. P. pøedseda MS Údraž
Foto: Radek Vitoušek

Další naše brigádnická èinnost 
byla v jarním období smìøová-
vána na pomoc zemìdìlské-
mu podniku ZOD Kluky. 
Na osetých pozemcích v Údraži 
sbírali naši èlenové kamen na 
ozimech a jarních smìskách. 

Sbìr kamene



28. dubna 2020 byly darovány krásné dìtské roušky školákùm naší místní ZŠ a MŠ prostøednictvím paní Dany Kováèové z Újezda. 
Tyto roušky po ní zaslala paní Mária Køepelková, øeditelka nadaèního fondu Život dìtem o.p.s.. Dìkujeme mnohokrát!

Historie køížku na Hladné
Uprostøed vesnice stojí køížek s datací 1852. 
Postaven byl zøejmì v souvislosti s epidemií cholery v kvìtnu 1850. Ta si vyžá-
dala na Hladné 4 obìti. Rybáku, Františku Vodrážkovi z chalupy è. 6, zemøely 
v jednom týdnu žena, dcera a otec. Také plavec Tomáš Novotný z chalupy è. 17 
choleøe podlehl. Druhá epidemie cholery na Albrechticku v roce 1855 se Hladné 
vyhnula.
Pod lipami u køížku se ve 40. a 50. letech 20. století konaly v kvìtnu každý veèer 
tzv. májové pobožnosti. Liturgii èetla paní Hrdlièková. Ostatní ženy se modlily 
a nakonec vždy zpívaly mariánské písnì. Bývaly to krásné veèery plné pokory, 
modliteb, sváteèního rozjímání a sousedského rokování. 
S nemocí paní Hrdlièkové „májové“ skonèily.
Z církevních staveb na Hladné lze uvést jen soukromou kapli u statku Nový Dvùr, 
kterou nechal po 2. sv. válce postavit a vysvìtit tehdejší majitel statku Jan Hájíèek.

Úryvek z pøipravované brožury HLADNÁ DØÍVE A NYNÍ
Sepsala: MUDr. Anna Husová, dcera Vojtìcha Husy z Hladné

Drobné sakrální památky S našimi pøedky jsme stále spojeni, bez ohledu na tisíciletí, která nás dìlí.

Køížek u silnice v Újezdì nad Hradem ... èeká na svou opravu
Vlastní litinový køíž chybí, na místì zùstal kamenný podstavec...
a andìl. Na podstavci je husitský kalich, což není úplnì obvyklé.
Je snad nìkomu známo, kdo ho zde nechal postavit a jaký mìl 
k tomu dùvod? Máte fotografii køížku?
Obec chystá brožuru Sakrální památky Albrechticka - køíže, kaple, 
kostely, høbitovy... budeme vdìèní za všechny informace o tìchto 
památkách. Za redakci zpravodaje Vlasta Petružálková

K symbolu kalicha, který je na køíži:
Køíž byl vždy znakem pøedevším katolíkù a kalich evangelíkù a husitù. 
Po r. 1620 (bitva na Bílé hoøe) došlo k násilné katolizaci a pronásledo-
vání evangelíkù. Následnì zmizely z církevních staveb jejich symboly 
(kalich). Po vzniku Èeskoslovenska byl tøistaletý útlak našich národù ze 
strany Rakouska pøièítán i katolické církvi („Øímu“). Hnìv lidí se obrátil 
i na symboly katolíkù - byl zboøen Mariánský sloup aj. Prapor s kalichem 
na Pražském hradì nechal vyvìsit sám T. G. Masaryk. Èasem došlo ke 
smíøení katolíkù s evangelíky a zaèaly se oba symboly objevovat spoleènì.

„V této dobì pøešla èást katolíkù na evangelickou a husitskou 
víru (i v Újezdì), což oznaèovali svým symbolem - kalichem. Proto 
si myslím, že tento køížek byl postaven v tomto období. Køížek je 
u silnice nad èástí Hrad, chalupa v dáli je è. p. 10, døíve zøejmì 
hájovna a patøila k místnímu polesí.”

Pan Fr. Bartuška z Újezda nám o køížku napsal: 

Pan J. Procházka z Újezda: „Z dìtství vím, že tam vždy byl. Podle 
znaku kalicha bych ho datoval do doby po roce 1918.”

Darování roušek dìtem ze ZŠ a MŠ v AlbrechticíchPodìkování
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„Vím o tomto køížku, chodili jsme kolem nìj jako dìti, když jsme 
šli ze školy z Albrechtic. Myslím si, že jediný pamìtník, který by 
k tomu mohl co øíct, je paní Venušová Vlasta roz. Ticháèková 
z Újezda - Hrad.”



Hezký den,
posílám Vám nìkolik fotogafií Újezda - èásti Mezerka.
Fotil jsem to mobilem v podveèer, proto je to asi tmavší.
Naproti této èásti Újezda vykáceli les napadený kùrovcem 
a tak se nám otevøel nový pohled na tuto èást.
S pozdravem František Bartuška

coronaviru a následnì naøízením vlády k ome-
zenému pohybu osob. Zpoèátku to vypadalo, 
že k tradiènímu stavìní májky v dobì epide-
mie ani nedojde. 

Letošní jaro bylo poznamenáno nástupem 

Ale to by to nemohlo být v Újezdì. 
Chlapi se pøes telefon domluvili, co kdo udìlá, 
aby nedošlo k vìtšímu kontaktu osob. Indivi-
duálnì, pøípadnì ve dvou byla pokácena sta-
rá májka, poseèena tráva a pøipravena kotva 
pro strom. Posledního dubna pak bìhem krát-
ké chvíle byl poražen, pøivezen a upraven 
strom. Pak následovalo ozdobení a s pomocí 
mechanizace postavení májky. Na celé akci 
se v podstatì podíleli obèané ze tøí rodin, kte-
rým patøí velký dík za to, že i v dobì corona-
viru stojí v Újezdì májka. 
Bohužel setkání u ohnì s opékáním špekáè-
kù musíme odložit na pozdìjší dobu a dou-
fáme, že se pak budou moci uskuteènit i další 
akce, spolku Náš Újezd i když možná v ome-
zeném rozsahu.  J. Procházka, foto: V. Petøíková 

Osázené okrasnými kvìtinami cestu zkrášlovaly více než rok (i v zimì), až 
první sobotu v èervnu se nìjakému „milovníku kvìtin“ zalíbily tak, že jeden 
truhlík i s výsadbou v noci odvezl, lépe øeèeno ukradl. Situaci mìl o nìco 
snazší, nebo� pøed ètrnácti dny jsme pøišli o naší milovanou Astièku, která 
vše dùkladnì hlídala. Už ale máme zamluvené nové štìnì, a tak brzy bude 
ostraha zase zajištìna. 
Stále nemùžeme pochopit, jak se nìkdo mùže tìšit z ukradených kvìtin, 
protože ty se vìtšinou darují z lásky. Doufáme, že je neznièil a pøejeme si, 
a� dìlají parádu i jinde. Mimochodem, okrasný truhlík se líbil i v soutìži 
„kutil roku“, kde získal 3. místo. J. Procházka                                                    

Náš Újezd z.s.Májka v Újezdì opìt stojí

Nezvaná návštìva „milovníka kvìtin“ v Újezdì
Moje manželka je vášnivá zahrádkáøka. Pìstuje kromì zeleniny i okrasné 
rostliny, zejména kvìtiny na záhonech, v kvìtináèích, na parapetech a na 
rùzných místech. V loòském roce jsme jí proto zhotovili døevìné okrasné 
truhlíky na kvìtináèe, které jsme umístili na trávník u obecní cesty. 

Napsali jste nám

Jedná o severozápadní svah Holého vrchu, který je souèasnì jihozápadní 
hranicí katastru obce. Vykácením se nám otevøel výhled z èásti Mezerka 
a zároveò z druhé strany pohled na osadu. 
Z a j í m a v o s t z a h o r i z o n t e m : 
Na tomto pozemku, za horizontem bylo v roce 1990 identifikováno dosud 
ne zcela jistì datované pravìké hradištì. Pomocí povrchových sbìrù, drob-
ných sond a detektorového prùzkumu byly zachyceny nálezy datovatelné 
do starší doby bronzové a raného støedovìku. 

Za redakci zpravodaje jsme se na toto zajímavé místo
zeptali pana Josefa Procházky, autora publikace Krátká 
procházka historií osady Újezd. A co nám prozradil?

Podveèer na osadì Mezerka - z Holého vrchu Napsali jste nám
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Další letošní akce spolku Náš Újezd:
èervenec - srpen Prázdninové setkání obèanù

záøí
7.11.

29.11.
31.12.

Beseda se starostou obce
Podzimní sousedské posezení 
- svatomartinské hody
Zahájení adventu
Silvestr a vítání nového roku



v sobotu 27.èervna od 15:30

v areálu TJ Albrechtice nad Vltavou

KOLOTOÈ STØELNICE ZMRZLINA

OBÈERSTVENÍ zajiš�uje 
SDH Chøeš�ovice

Pravidla: soutìžící odevzdá u vstupu do areálu mezi 17:00 a 18:00 hod. 
svùj mouèník, ze kterého se na místì odebere vzorek pro odbornou porotu.
Zbylá èást mouèníkù bude k zakoupení a výtìžek této akce vìnován na 
sochu sv. Petra pro albrechtický kostel.
Mùžete soutìžit ve všech druzích mouèníkù. Vzorky budou oznaèeny 
pouze èísly, takže hodnocení bude zcela anonymní a ceny vítìzù lákavé :-) 

Soutìž O NEJLEPŠÍ MOUÈNÍK
Kategorie: dospìlí (ženy i muži) a kategorie dìti.

Pou�ový koláè1. Sladký mouèník2. Slaný mouèník3. 

od 19:00 hraje kapela HASTRMANIPou�ová zábava / 

Poznávání 
znaèky piva

Pití piva 
na èas 

Jùù toèená zmrzlina
u Miláèka :-)

František Hošek
Jehnìdno, èp. 66

Mùžete nás kontaktovat 
7 dní v týdnu 
na telefonu: 608 273 973

Vìøíme, že budete s našimi službami 
spokojeni.   

www. u .czpujcovna alfa
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Ì OP N VÁ 
SHOW

Fotbalový 
pou�ák
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SDH Albrechtice nad Vltavou a spolky Hospodská 12 a Velká Albrechtická 

bec Albrechtice nad Vltavou poøádá ve spolupráci s TJ Albrechtice nad Vltavou, 

Pivní 
soutìže

SRAZ v 15:00 u hasièské 
zbrojnice v Albrechticích.

U rybníka bude posezení u táboráku 
s kytarou a opékání buøtíkù. 

SRAZ v 15:00 u hasièské 
zbrojnice v Albrechticích.

U rybníka bude posezení u táboráku 
s kytarou a opékání buøtíkù. 

ODVOZ zpìt 

ZAJIŠTÌN

Valenta

22. srpna 202022. srpna 2020

VÝŠLAP K RYBNÍKU VÝŠLAP K RYBNÍKU 
VALENTAVALENTA

Sbor dobrovolných hasièù 
v Albrechticích nad Vltavou 

poøádá v sobotu



T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BÌH

Olympijské myšlenky prostøednictvím T-Mobile Olympijského bìhu 
ožívají pøes 30 let a mùže u toho být každý, kdo má bìžecké boty 
a chu� vyrazit na pøipravené trasy. Bìh v pøírodì je to nejmenší, co 
mùžeme pro své zdraví udìlat. Cílem bìhu je i motivace veøejnosti, 
aby se pohyb stal pøirozenou souèástí životního stylu.

 v Albrechticích ve støedu 16 / 9 / 2020

16 / 09 / 2020

do 6.9.2020 Registrace závodníkù je on-line na adrese:
www.olympijskybeh.cz
Albrechtice nad Vltavou se T-Mobile Olympijského bìhu zúèastní 
podruhé. Letos ve zmìnìném termínu - ve støedu 16. záøí 2020.
Tra� je dlouhá 8,2 km. 

(V

)

šechny závody, které se pobìží na více než osmdesáti místech 
po celém Èesku, budou mít jeden spoleèný cíl - odstartovat jako 
jeden tým najednou v 18:00 hodin, a to pøímo z éteru Èeského 
rozhlasu Radiožurnálu.

Kontakt na lokálního poøadatele: 
Renáta Havlová, tel. 604 334 601, rhavlova@seznam.cz

Zábìry z loòského bìhu - Údraž, Valenta, foto V. Petružálková

Z dùvodu vládních opatøení, souvisejících s epidemií nemoci COVID-19, byl letošní 47. roèník ŠTÍTU ALBRECHTIC, který se mìl konat 
20.6. 2020 v Lesních Albrechticích ZRUŠEN. Na fotografii slavnostní prùvod úèastníkù Štítu Albrechtic v naší obci (2015). 

Návrat k normálu
Po uvolnìní nìkterých antivirových opatøení jsme se v pùlce kvìtna 
koneènì vrátili ke svému sportu na své zregenerované høištì. Sice 
vše zaèalo fungovat v trochu v omezeném režimu a museli jsme si 
kromì nákupu dezinfekce také hlídat, aby na stadion po tak dlouhé 
pauze nedorazilo více než sto lidí, ale postupným dalším rozvolòo-
váním už to i na tribunì vypadá skoro jako døív. 
Odehráli jsme už i nìkolik pøátelských zápasù a ještì pár jich na 
diváky a hráèe obou týmù èeká. Nejbližší utkání: 20.6. hraje Áèko 
od 17h odvetu v Dražejovì. 21.6. hraje doma Béèko od 14h s Krèí.

Nová sezóna už pojede, doufejme bez omezení a všichni se už teï 
tìší. Pøece jenom, když v pøáteláku nejde o body, nemá to takovou 
š�ávu a to jak na høišti, tak v hledišti. 

Bìhem pøípravy se pokusíme do týmu zapracovat nìkolik nových 
posil a trochu tím omladit a snad i zkvalitnit kádr.
P e r m a n e n t k y p o d z i m 2 0 2 0
Zájemci o tradièní permanentky na domácí zápasy s vlastním jmé-
nem èi pøezdívkou se mohou nahlásit na:
fotbal.albrechtice@seznam.cz nebo na tel. 792 588 366. 
Ostatní mùžete zakoupit na domácích utkáních za obvyklou cenu. 

TJ Albrechtice nad Vltavou všem pøeje krásné prázdniny!

TJ Albrechtice nad Vltavou poøádá:

NÁBOR pro mladé fotbalové hvìzdièky 
od 6 do 13 let TERMÍN uzavøení pøihlášek do 6. záøí 2020

TÌŠÍME SE NA NAŠE SPOLEÈNÉ ÚSPÌCHYK
O

N
T
A

K
T Marcin Patrik

patrik.marcin@seznam.cz
tel. 720 379 554

Milota Václav, ml.
milota.v@seznam.cz
tel. 725 835 124

27.
6 .   

 bude hrát doma Áèko od 14h proti mužstvu z Dívèic. 

Hned po Áèku na trávník „vybìhne“ ještì parta borcù 
patøící do rizikové skupiny, tak snad to všichni pøežijí 
ve zdraví a užijí si i další veèerní program.

v rámci Pouti v Albrechticích

TJ Albrechtice nad Vltavou

19

Místo prezence a cíl: sportovní areál TJ Albrechtice nad Vltavou
Místo startu: Údraž u rybníka (závodníci budou na start pøevezeni)
Start závodu: 18:00

16:00 - 17:00  Výdej startovních balíèkù v místì prezence
17:00 - 17:30  Pøesun závodníkù do místa startu (Údraž u rybníka)

 hlavního závodu
20:00  Vyhlášení vítìzù
18:00  START



Alice Bláhová, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Michaela Pizingerová a Lukáš Bláha

Šimon Opekar, Újezd
rodièe: Barbora a Michal Opekarovi     

„Hodnì štìstí a zdraví novým obèánkùm a jejich rodinám!“

60  Marek Jaroslav
82  Mattiussi 

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

88  Øeøábková Zdeòka, Jehnìdno
84  Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.
70  Bartušková Eva, Albrechtice n. Vlt.
75  Hronek Stanislav, Albrechtice n. Vlt.
80  Ušatá Jaroslava, Jehnìdno
55  Humpál Vladimír, Údraž
70  Hošek František, Jehnìdno

Spoleèenská kronika
Vedení obce Albrechtice nad Vltavou pøeje všem oslavencùm, 

a� si svùj krásný vìk užívají ve zdraví, dobré náladì a s klidnou myslí.

14. 6. 2020  –  Rùžena Øeháèková, Chøeš�ovice

„ Nic z toho dobrého a krásného,
cos uèinila se neztratí. Všechno zùstane.“

50  Klùfová Monika, Albrechtice n. Vlt.
82  Mareš Miloslav, Chøeš�ovice
55  Adamec Milan, Údraž
75  Dvoøáková Alžbìta, Albrechtice n. Vlt.
75  Jiøík Josef, Albrechtice n. Vlt.
50  Víšková Martina, Albrechtice n. Vlt.
65  Škodová Ivana, Albrechtice n. Vlt.
75  Šmitmajerová Anna, Jehnìdno
60  Pizingerová Jindøiška, Albrechtice n. Vlt.
50  Procházková Vladimíra, Údraž

50  Veverka Petr, Újezd
65  Skøivánková Kvìtuše, Albrechtice n. Vlt.
60  Èiháková Alena, Jehnìdno
70  Jaroš Jindøich,  Albrechtice n. Vlt.
86  Králová Kvìtuše, Albrechtice n. Vlt.
70  Mattiussi Hana, Albrechtice n. Vlt.
75  Hadaèová Anna, Albrechtice n. Vlt.
75  Žák Jan, Údraž
92  Hrdlièková Hermína, Hladná

Zlatá svatba ~ pùl století spolu ~ 

9.7.2020 to bude 50 let od doby, kdy si své „Ano“ øekli 

Andìla a Jiøí Øeøichovi.

Pøejeme jim mnoho dalších let spoleèného soužití, 
hodnì zdraví a neutuchající vitality.

S tímto pøáním bychom chtìli podìkovat za vše, co pro nás dìlají.

Dcera Andìla s rodinou

Narodili se
v kvìtnu:

7. srpna 2020

~ ~Z pr avo d a j o b ce A lb rech t i c e n a d V l t a vo u vych áz í o d èe r vn a 2011  

 
redakèní

 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová

Uzávìrka pøíštího èísla

Zpravodaj obce Albrechtice nad Vltavou, periodický tisk územního správního celku, registrován u MK ÈR pod è. E 20238. 
Vydavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou, 397 01 Albrechtice nad Vltavou è. p. 79, IÈ: 00249521 

Vychází v Albrechticích nad Vltavou - 6x roènì. Roèník 10  /  Èíslo 3  /  Datum vydání: 24. èervna 2020  /  ZDARMA

redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
rad.lacinova@seznam.cz

Zdvižený prst                                    

Sbírka na sochu sv. Petra
Sbírka na sochu sv. Petra pro albrechtický kostel pokraèuje, 

vybráno je zatím necelých 40.000 Kè, realizace sochy se tedy 
bude muset z finanèních dùvodù rozdìlit na 2 etapy.

Dìkujeme mnohokrát za Vaši ochotu pomoci a pøispìt. 

 

Kontakt: P. Vítìzslav Holý, Ing. Mgr., tel.: 731 604 413

è. úètu: 641551339 / 0800 (Èeská spoøitelna)
variabilní symbol VS 12019

Jaký klíè k úspìchu mají dvojice, jež spolu prožily „v dobrém i zlém“ 50 let? 

Rozhodnì jim patøí náš obdiv. V dnešní dobì rozvodové se možná zaøadí mezi brontosaury 

a další vyhynulé druhy. A jak tuto kulatou svatbu nìkteré páry slaví?

Je to pøíležitost pro opakování manželského slibu. Dle tradic se ženì darují žluté rùže 

(èi fialky :-) a také zlatý šperk. Svatební hostina už vìtšinou není párty až do rána, ale posezení 

v rodinném kruhu. Hezké je, když se mùže podávat stejné svatební menu jako pøed 50 lety. 

Nemìl by chybìt svatební dort nebo koláèe. 

Následuje Smaragdová svatba (55 let), kdy Vás manžel zahrne drahokamy. 

Diamantová svatba (60 let), kdy už víte, že život je obèas tvrdý jako diamant, ale i stejnì krásný 

... a doèkat se Nebeské svatby (75 let spolu), chce opravdovou výdrž a pevné zdraví.  VP 

Zvládli jste "nouzový stav" a to i psychicky? Gratuluji!
Pøizpùsobili jste se novým podmínkám? Gratuluji dvakrát!! To, že 
nás tato virová epizoda zasáhla na jaøe, považuji za velké štìstí. 
Berte to jako trénink na podzimní a zimní sezónu infekcí. Do té 
doby máme èas se pøipravit. Zásobit se vším potøebným.
Neménì zásadní je posílit kvalitní mezilidské vztahy, abyste v pøí-
padì izolace mìli správné pomocníky nikoli nepøátele. Pøipravte si 
i oblíbené èinnosti na dobu krátkých dnù a dlouhých veèerù, aby 
vaše psychika nestrádala. I vìdci už budou vìdìt více.

Léèba? Optimální by byla spolupráce komerèní medicíny s altera-
nativní. Obì mají své trumfy a pøi dobré vùli, se mohou dobøe do-
plòovat ve prospìch pacientù. A oèkování? Zde musím upozornit 
na loterii s oèkováním proti chøipce. Jedno vím jistì. Je to závod. 
Spíše o byznys než zdraví obyvatel planety a testování oèkovací 
látky trvá roky. Zatím se jako podpora imunity osvìdèily vyšší dávky 
vitamínu C, D, K, antioxidanty...
Využijte všechny dary pøírody, abyste se maximálnì zregenerovali.
Pøeji všem krásné léto, plodný podzim a hodnì štìstí. MS
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