
~ ~ Lidé to jsou, kdo tvoøí obec, ne zdi 

Vážení spoluobèané.
Slovo zastupitele ve zpravodaji obce vychází již pátým rokem. 
Zastupitel Ing. Václav Kaifer se rozhodl této možnosti nevyužít
a pøíspìvek nezaslat.

Krásné léto a� už u moøe, na horách, 
na chalupì ci doma Vám všem pøeje redakce zpravodaje.

- pokraèov?n? na str.3

Poslanecký den v Albrechticích

Naše obec obsadila
2. místo v hlavní kategorii 

soutìže Vesnice roku 2019
s finanèní odmìnou

Ve dnech 12. a 13. èervna 2019 navštívili Jihoèeský kraj poslanci 
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky, èlenové Výboru 
pro veøejnou správu a regionální rozvoj v èele s jeho pøedsedou 
PhDr. Ivanem Bartošem (Piráti). Ve ètvrtek 13. èervna byla na pro-
gramu návštìva Albrechtic nad Vltavou. 

pokraèování na str. 3pokraèování na str. 3

Vesnice roku poètvrté v Albrechticích a zase úspìch. 

Letos v soutìži Vesnice roku prezentovatovalo svou obec celkem 205 obcí 
z celé Èeské republiky. V Jihoèeském kraji soutìžilo 25 obcí. Držitelem 
vítìzné Zlaté stuhy jsou Èejetice, støíbrnou pøíèku obsadily Albrechtice 
nad Vltavou a bronz si odnesl Plav.

V pondìlí 10. èervna naší obec navštívila hodnotitelská komise jiho-
èeské soutìže Vesnice roku 2019 v èele s pøedsedou Jaroslavem 
Havlem (starosta obce Pištín - vítìz roku 2017). Z rozhodnutí komi-
se jsme dostali snad ten nejhorší èas k prezentaci. Od 8 do 10 hodin. 

Slovo zastupitele



Ordinace praktického lékaøe
Jistì jako já, i vìtšina z vás, oèekává brzké otevøení ordinace 
praktického lékaøe v obci. V anketì to ostatnì potvrdilo 180 
pøevážnì obyvatel Albrechtic nad Vltavou. Je škoda, že malý 
zájem projevili spoluobèané z Chøeš�ovic a Jehnìdna. A z Újez-
da je to dokonce stoprocentní nezájem. Nevím, jestli je to nej-
lepší pøíklad sounáležitosti k naší obci. To už vìtší pochopení 
cítím od obèanù Pasek èi Všeteèe. Oèekáváni, alespoò albrech-
tických, je tedy veliké. Protože se množí nìkteré „zaruèené“ 
zprávy o stavu pøíprav, pøedkládám vám struèný pøehled toho, 
co již bylo udìláno a toho, co nám ještì zbývá.

Myšlenka na znovuotevøení ordinace zaznìla na letošním 
rovém zastupitelstvu obce, s tím, že garantem akce bude moje 
malièkost. Prvním úspìšným krokem bylo získání souhlasu léka-
øe v našem pøípadì lékaøky, ochotné v naší obci ordinovat. Tu 
jsme našli v osobì paní doktorky MUDr. Petry Kopøivové, která 
v té dobì pøipravovala otevøení své ordinace v Písku. Po spoleè-
né prohlídce bývalé ordinace MUDr. Glücka bylo rozhodnuto 
o její rekonstrukci a novém vybavení, které musí odpovídat pøís-
ným normám. Všechno vybavení a úpravy musí být zpracovány 
v tzv. Provozním øádu ordinace, který je schvalován Krajskou 
hygienickou stanicí v Èeských Budìjovicích a je pøedmìtem 
kontrol. K dnešnímu dni (14.6.2019) je ordinace hotová, zbývá 
pouze dodat polohovací vyšetøovací lehátko, které je objednané. 
Ke stejnému datu jsem zpracoval návrh Provozního øádu ordi-
nace,  zaslal MUDr. Kopøivové k pøipomínkám a požádal o nás-
ledné zaslání na KHS ÈB. 

úno-

V souèasné dobì by mohl být zahájen provoz, ale k tomu 
ještì zbývá vyøešit neménì dùležité provozní otázky:

První z nich je rozšíøení smluv o poskytování zdravotních 
u zdravotních pojiš�oven. MUDr. Kopøivová oslovila zdravotní 
pojiš�ovny, ale vyjádøení souhlasu dostala pouze od VZP. Ostat-
ní pojiš�ovny VOZP, OZP, ZPMV, RBP a ZP Škoda své vyjádøe-
ní nezaslaly. Bez tohoto kroku by veškerá ošetøení u ostatních 
pojiš�oven musela být hrazena pacienty, což nechceme. V prù-
bìhu prázdnin budou vyjádøení urgována. 

služeb 

Další problém je v postupné registraci pacientù. Pokud bude 
registrace probíhat pouze v Albrechticích, v jednom ordinaèním 
dnu je lékaøka schopná udìlat cca 8 vstupních prohlídek, což 
by znamenalo 22 týdnù bez možnosti øešit akutní potíže.

Tady bychom mohli pomoci osobní registrací 
v ordinaci MUDr. Kopøivové v Písku (Táborská 1296/7).

Pokud se tak rozhodnete, je nutné se objednat ke vstupní prohlídce   

na telefonu: 775 74 76 76.

Registrace bude probíhat celé prázdniny 
mimo prvního a posledního týdne. 

Doposud má MUDr. Kopøivová registrováno 30 albrechtických pojištìncù. 
Dostatek pacientù je dùležitý z hlediska ekonomiky provozu 
Pokud chceme mít lékaøku v ordinaci 5 hodin popø. i déle k zajištìní 
návštìvní služby, tak to èiní 17% celkových ordinaèních hodin. Tudíž 
bychom mìli garantovat 17% registrovaných albrechtických pacientù 
z celkové kapacity pacientù. K tomu podotýkám, že nízký poèet pa-
cientù byl dùvodem k ukonèení ordinace MUDr. Glücka v naší obci. 

ordinace. 

Zároveò bych vás chtìl touto cestou požádat o maximální poèet 
registrací a vysvìtlování problematiky co nejširšímu okruhu obèanù.

Vìøím, že pøijmete tyto informace s pochopením a spoleènými 
se nám podaøí otevøít ordinaci, která pøinese dostupnou a lepší 
zdravotní péèi nám všem.

silami 

M. Vlk

Jak jsme volili 
do Evropského parlamentu

23. - 26.5. v .
V pátek 24. 5. se ve 14 hodin otevøely hlasovací místnosti i v naší 
obci a obèané zamíøili k volebním urnám - volilo se 21 europoslan-
cù za Èeskou republiku. Úèast volièù v obci Albrechtice n. Vltavou 
byla 29,69 %, což je více než celostátní prùmìr - 28,72 %. 

ybíraly své europoslance miliony volièu z 21 zemí EU

Celkem bylo v naší obci odevzdáno 216 platných hlasù. 
Nejvíce 
SPD (31), Piráti (28), KSÈM (23), STAN+TOP (18) ....            - vp -

hlasù dali volièi hnutí ANO (38), následovala ODS (31), 

Informace pro obèany

Ambice nebo šeï prùmìru. V poslední dobì šíøí nìkteøí naši spolu-
obèané atmosféru, že naše obec prostøednictvím mé osoby nebo 
blízkých spolupracovníkù se stále nìkam žene, že musíme být nej-
lepší, že musíme být v popøedí, že se musíme stále chlubit. Zde se 
naskýtá otázka, co je lepší. Snažit se a být mezi prvními nebo žít 
v prùmìru a dìlat šedou myš. Uvedu nìkolik pøíkladù. Co je lepší 
pro fanoušky našich fotbalistù. Urèitì to, že už po dva roky ve své 
soutìži se udržují na špici a mají ambice se tam udržet než to, když 
pøed tím se pohybovali ve spodní polovinì tabulky. Je lepší, že náš 
šampion Dominik Bartuška je mistrem republiky a má ambice pro-
bojovat se na olympiádu nebo má radìji bojovat jako prùmìrný 
zápasník? Myslím, že všichni dokážeme ocenit jejich úspìchy. 
Ale nedokáži pochopit tu kritiku, že když obec získá ocenìní v sou-
tìži Vesnice roku, tak se nìkam ženeme. To, že se lidé sejdou na 
prezentaci soutìže Vesnice roku, tak jsou tam nahnáni „jako za 
komunistù“. Je to normální?! To samé, když máme nejvìtší projekt 
na domovní èistírny odpadních vod v republice, tak je to špatnì. 
To samé, když jsme podali první projekt v republice na výstavbu 
obecních bytù. Také je to špatnì. To, že investujeme a získáváme 
dotace, je také špatnì. To, že otevíráme 2. stupeò základní školy 
a že se snažíme vyrovnat na prvním stupni základní škole v Nez-
našovì, to je také špatnì. Že naši obec bere široké okolí jinak, to 
je také špatnì. To, že obec podporuje místní podnikatele, to je také
špatnì. To, že jsme našim spoluobèanùm pomohli se získáním 
dotací na kotle, také špatnì. Nejlepší je, že nìkteøí z kotlíkáøù jsou 
nejvìtšími kritiky a sami by si neutøeli ani nos. 
Jsem rád, že vìtšina spoluobèanù je normálních a celou tu situaci 
berou v pohodì. A jak øíká klasik: Každá Putim má svého Josefa 
Vyskoèila. A já dodávám: u nás je jich momentálnì trochu víc. 

Pøeji vám všem krásné letní dny, 
pohodovou dovolenou a slunce v duši.

Ing. Miroslav Ušatý 
starosta obce

Okénko starosty



Tématem jednání byla dále podpora malého podnikání na venkovì 
a likvidace brownfieldù (kravín v Albrechticích n. Vlt.), Pošta Partner 
- vytváøení podmínek pro poskytovatele služeb, podpora bydlení ze 
strany státu (dostupné bydlení Údraž), vliv regionálního rozvoje na 
turistický ruch a život v regionu (pøemostìní øeky Vltavy na Hladné) 
a zkušenosti obcí v oblasti odpadového hospodáøství (sbìrný dvùr 
Albrechtice). Všechny tyto body se týkaly naší obce. Pan pøedseda 
Bartoš k nìkterým bodùm oznámil nové dotaèní tituly a nìkteré

Po úvodním bloku v prostorách obecního úøadu jsme navštívili firmu 
Hudebninky, kterou nás provedli Jiøí a Petra Kaštánkovi. Následo-
vala návštìva albrechtické hasièské zbrojnice, kde mìli svùj blok 
zástupci všech sborù a jednotek dobrovolných hasièù, poté prohlídka 
školy a milé vystoupení dìtí v mateøské škole, které pøipravila paní 
uèitelka Kolegová. V Albrechticích jsme konèili v bylinkové zahradì, 
kde své baletní vystoupení pøedvedl Adam William Marshall. Násle-
doval pøesun do Údraže. Cestou byla komise informována o budová-
ní a údržbì komunikací, renovaci sakrálních památek, tvorbì krajiny. 
V Údraži byla hlavní èást prezentace. Vystoupily dìti z Chøeš�ovic 
a Jehnìdna pod vedením paní uèitelky Zachové, poté byli slavnost-
nì vypuštìni poštovní holubi a závìr probíhal ve zrekonstruovaném 
sále hospody, kde probíhala pravá jihoèeská zabijaèka. 

To vše za úèasti pøibližnì stopadesáti našich spoluobèanù ze všech 
místních èástí. A komisi se u nás líbilo - naše obec se umístila 
v hlavní soutìži na nádherném druhém místì z 25 obcí. 
Závìrem chci podìkovat celému týmu lidí, který pod vedením Hany 
Krippnerové celou expozici dlouho pøipravoval, spolupracovníkùm, 
kteøí se o všechno pøi prezentaci starali, dìtem z mateøské školky 
a dìtem z Chøeš�ovic a Jehnìdna, zástupcùm vìtšiny spolkù pùso-
bících v naší obci a hlavnì všem spoluobèanùm, kteøí se zúèastnili 
na všech místech, kde byla naše obec prezentována. I tìm, kteøí 
se pøišli podívat po odjezdu komise. Vy všichni jste ukázali našim 
škarohlídùm, že se dokážete sejít, posedìt a pobavit se. 
I kdybychom neuspìli, tak to je na celé soutìži to nejcennìjší. 

Poslanecký den v Albrechticích pokraèování z titulní strany

pokraèování z titulní strany                    Vesnice roku poètvrté v Albrechticích a zase úspìch

pøipravované tituly, ze kterých je nebo bude možno èerpat finanèní 
podpory a ty, které jsme navrhovali, nechal zpracovat jako podkla-
dový materiál pro další jednání výboru. 
Všichni poslanci ocenili množství a pøipravenost projektù v naší obci 
a získávání finanèních prostøedkù z dotací. 
Zejména se líbil projekt dostupného a sociálního bydlení v Údraži. 
Závìrem jsme dostali podìkování za velmi dobrou organizaci 
výjezdního zasedání výboru. Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Informace pro obèany

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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?
Zmìny a novinky jsou v kalendáøi akcí vyznaèeny èervenì.

Návštìva ze Slovinska
Dne 18.5. navštívila skupina pøátel ze Slovinska, 
pøímo ze Škofja Loky. Fotografie z tohoto mìsta byly ke 
zhlédnutí v prostorách obecního úøadu na loòské výstavì 
“Evropa v malém”. Mìsto Škofja Loka patøí k nejstarším ve 
Slovinsku, první zmínky pochází již z roku 973. Slovinské 
pøátele provázel pan Jelšík z Tábora a vedl je rovnou k lípì 
Slovinsko - èeského pøátelství, kterou jsme vloni zasadili. 
Poté jsme navštívili kaplièkový høbitov a nahlédli do kostela 
sv. Petra a Pavla. Naše obec dostala pochvalu nejen za 
kulturní památky, ale i za bylinkovou zahradu, kterou jsme 
si spolu prošli. Návštìvu jsme zakonèili v infocentru pøedá-
ním publikací o naší obci. Dìkujeme za pøíjemnì strávené 
odpoledne a knihu slavného slovinského fotografa Petera 
Pokorna Svìtlo a èas.                                    H. Krippnerová

naší obec 

4

PROVOZ A SPRÁVA HØIŠTÌ:

PROVOZOVATEL HØIŠTÌ:  Obec Albrechtice nad Vltavou

SPRÁVCE HØIŠTÌ:  Nikolaj Angelov, tel.: 725 870 623
V pøípadì nepøítomnosti správce je možné klíèe zapùjèit 
(zarezervovat) po osobní nebo telefonické domluvì: 
Mgr. Vìra Tichá: tel.: 721 914 418
Marie Kostohryzová, tel.: 728 970 664

. Uživatel høištì je povinen dodržovat pøedem dohodnutý èas 
a provozovat urèený druh sportu. Po celou dobu užívání dbá 
bezpeènostních pøedpisù a pøedpisù k ochranì majetku.

. Uživatel je povinen dbát pokynù a upozornìní správce høištì 
a ustanovení tohoto provozního øádu. 

. Uživatel po ukonèení hry zabezpeèí úklid høištì.

DODRŽOVÁNÍ BEZPEÈNOSTI A OCHRANA MAJETKU:
. Do areálu je povolen vstup pouze pøístupovými prostory, 

je zakázáno pøelézání plotù, zamèeného vchodu a vlastního 
oplocení høištì

. V pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek pro provoz 
høištì je správce oprávnìn èásteènì omezit anebo zcela 
zrušit provoz

. V pøípadì zjištìní jakékoliv závady na uvedeném sportovním 
zaøízení nebo v jeho bezprostøedním okolí je uživatel povinen 
tuto závadu nahlásit správci høištì

. Vstup na høištì je povolen pouze ve správné obuvi  
- tedy bez podpatkù, špuntù, kolíkù, hrubé podrážky, treter 

. V areálu høištì je zakázáno jakékoli zneèiš�ování 
nebo poškozování plochy

Oranžové høištì 
v Albrechticích n. Vltavou
Projekt byl realizován z prostøedkù Jihoèeského kraje 
- Dotaèní program Podpora sportu, I. výzva pro rok 2018

Celkové náklady: 1.107 529 Kè
Dotace: 200 000 Kè
Finanèní pøíspìvek z Nadace ÈEZ: 130 000 Kè

29. 6.
29. 6.

6. 7.
6. 7.

5. 7.

13. 7.
20. 7.
27. 7.

10. 8.

èervenec-srp.

10. 8.

17. 8.
31. 8.

1. 9.
6. - 8.9.

8. 9.
14. 9.
21. 9.
27. 9.

záøí

12. 10.
26. 10.

2. 11.
9. 11.

16. 11.
23. 11.

1. 12.
1. 12.
1. 12.

5. 12. / 7. 12.
7. 12.
7. 12.

14. 12.
22. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.

DATUM NÁZEV AKCE POØADATEL

Albrechtický Vltavínek 
SDH Chøeš�ovice

SDH Jehnìdno
SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice 
SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice 

Památky Chøeš�ovicka

Náš Újezd

SDH Albrechtice

Náš Újezd
SDH Chøeš�ovice 

Rybáøští veteráni

Rybáøští veteráni

Albrechtický Vltavínek
SDH Údraž

SDH Údraž

Obec Alb.+místní SDH
SDH Jehnìdno 

Náš Újezd

ZO ÈZS Albrechtice
SDH Údraž

SDH Albrechtice
Náš Újezd
SDH Jehnìdno 
ZO ÈZS Albrechtice

SRPŠ pøi ZŠ a MŠ
SDH Albrechtice
Náš Újezd
SDH Jehnìdno 
Albrechtický Brebta
SDH Chøeš�ovice
SDH Jehnìdno 
Obec + Ryb. veteráni
SDH Údraž
SDH Chøeš�ovice
Pavel Kolda
Náš Újezd

Vítání léta
Vítání prázdnin

Dechovkový festival
Hasièský den

Cesta za dobrodružstvím - Dìtský den

Setkání rodákù a pøátel Chøeš�ovic
Letní zábava
Svatoannenská pou�ová zábava

Rybáøské závody

Prázdninové setkání obèanù

Výšlap na Valentu

Setkání rodákù osady Újezd
Ukonèení prázdnin

Koncert souboru Chaire
Poslední vodácká výprava - rafty
Turnaj v tenise
Albrechtické cyklování
Memoriál Jana Kukrála

Beseda se starostou obce

Posvícenská zahrádkáøská zábava
Výlov rybníka

Drakiáda s hasièi
Svatomartinské hody
Poslední leè
Vánoèní dílny

Rozsvícení vánoèního stromu v Alb.
Advent s hasièi
Zahájení adventu
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Turnaj v ping-pongu
Adventní koncert
Turnaj ve stolním tenisu
Vítání nového roku
Silvestrovský bìh na Kamýk
Silvestrovské posezení, ohòostroj

Pøednáška Mgr. Aloise Sassmanna

Realizaci projektu
podpoøila
Nadace ÈEZ

Informace pro obèany Kalendáø akcí        To všechno mùžete vidìt, slyšet a prožít, pøijdete-li.

Osázení obecních truhlíkù
Zahrádkáøi z Albrechtic i letos zkrášlili obec kvìti-
nami, které vysadili do mobilních nádob. Jsou ale
mezi námi i tací, kteøí toto zkrášlení obce uvítali 
po svém. Nìkteré kvìtiny do rána nevydržely na 
svých místech. Nenechavci se totiž neštítili ukrást 
èerstvì vysazené letnièky. Myšlenka, že se nìkdo 
raduje z ukradených rostlin je pro mnoho lidí 
k nepochopení. I pøesto jsou kvìtiny dosázené, 
je pøeci zaèátek léta. Hana Krippnerová



Sobota 25. kvìtna, sraz a odjezd v 06.30, hod. Poèet 52 výletníkù. 
Poèasí nádherné, nálada pohodová a tak nic nebrání odjezdu. Sta-
víme v Tálínì a Písku, kde nabíráme další úèastníky zájezdu. Mí-
øíme a øítíme se smìr Praha. Ne však za smradem velkomìsta, 
hlukem, chvátajícími místními a pøekážejícími turisty, prostì chao-
sem. Náš cíl je botanická zahrada v Troji. Oáza klidu a pohody, uvì- 
domìní si èlovìka, jak je spjat s pøírodou. Mìli jsme štìstí, právì 
zde v japonské zahradì probíhala výstava bonsaí. To myslím zau-
jalo všechny výletníky. Jeden se musí zamyslet, co trpìlivosti, píle, 
peèlivosti a zkušenosti se za tìmito pìstitelskými skvosty skrývá. 
Jsou to desetiletí, nìkdy i staletí péèe, co se pøedávají z generace 
na generaci. Je zde i krásná vinice, èítající nìkolik stovek odrùd. 
Bylo to hezké pohlazení duše zahrádkáøské. Ale dále. 
Pokraèovali jsme smìr Kutná hora. Tam na nás èekal obìd, každé-
ho dle svého výbìru. Byla to hezká støedovìká krèma vedle kostela 
sv. Jakuba. Nikdo si nestìžoval, že odcházel nedosyta èi nedopita. 
Dost z nás se ještì v rychlosti zašlo mrknout na chrám sv. Barbory. 
Konaly se zde právì kutnohorské slavnosti. Ale my museli opìt dál. 
Tak šup do busu a smìr zámek Kaèina, kterému se právem øíká 
empírový klenot, jediný mezi Paøíží a Petrohradem. Zámek byl tak
rychle postaven, že se u nìj, na rozdíl od mnoha jiných zámkù, za-
chovala èistota slohu. I zde jsme mìli bonus, konala se tu právì 
výstava loveckých a služebních psù. Bohužel èas je neúprosný. 

Tento skvost by si zasloužil celý den. Ale co by jeden neèekal. 
V jedné chodbì bylo asi dvacet obrazù malíøe Václava Šebeleho. 
A to nás zaujalo, byly to obrazy jihoèeských vísek. Vrátili jsme se 
o 150 let zpìt a vidìli, jak se žilo v Putimi, Kestøanech, Chøeš�ovi-
cích i Jehnìdnì. Byla zde vyobrazena spousta jihoèeských mlýnù. 
Nedá se však nic dìlat a my mažeme dál. 
Poslední naše zastavení je v zahradnictví Starkl u Èáslavi. Pro mne 
to bylo trochu zklamání. Èekal jsem od renomovaného pìstitele 
více. Výbìr v kvantitì nic moc, kvalita výpìstkù prùmìrná, ale cena 
vysoká. To je opravdu pro ty, kteøí tomu moc nerozumí a nehledí 
na korunu. Je to však mùj osobní názor. A tak jsem se více vìnoval 
obloze. Tam se dìly vìci. Gripen se tam koèkoval s nìjakým malým 
spor�ákem. To byl rámus (letištì je hned naproti). A pak vzlétlo pìt 
Albatrosù a pøedvedli nám pìknou kreaci leteckého umìní.
Nastal èas se vrátit zpìt k domovùm, kde letadla øvou jen v úterý, 
kdy Gripen dostane propustku podívat se do jižních Èech. Pro mne 
to byl velice hezký výlet. A je dobøe, že se tyto výlety konají. Èlovìk 
si odpoèine od práce, zapomene na starosti a ještì získá nìco na 
vìdomostech. Dìkujeme Hanì Krippnerové za organizaci celého 
zájezdu. Byl to hezky prožitý den, který nakonec zkazilo jen to, že 
po návratu naši prohráli na MS v hokeji s Kanadou. Ale vždy po 
nìèem hezkém pøijde to horší a po horším zase to hezké. A zase 
bude dobøe.                                     Za albrechtické zahrádkáøe Mòouk.

Výlet albrechtických zahrádkáøù

Opravený køíž v Albrechticích
Zajímavý køíž u silnice z Albrechtic do Údraže nechal opravit 
soukromý vlastník pan Alois Malana, sošku Ježíše Krista 
zdarma nastøíbøil pan Ranný. Køížek si pozornost a péèi urèitì 
zasloužil. Døíve prý sloužil jako místo, kde se lidé scházeli, 
když šli na pohøeb do Albrechtic. 

ÈZS Albrechtice nad Vltavou vyhlašuje soutìž 

„Kutil a zahradník“ 
Pokud jste majiteli kutilských nápadù 

z dílny, bytu, domu, garáže, sklepa èi kùlny 
èi zajímavých nápadù zahradní architektury, 

floristiky, neobvyklých výpìstkù...

PØIHLASTE SVÙJ NÁPAD DO SOUTÌŽE 

a zašlete fotografii na e-mail: h.kripp.18@seznam.cz
Zahrádkáøi budou Vaše fotografie shromažïovat 

do 20. 11. 2019. 
Vyhodnocení soutìže probìhne 23. listopadu 2019

v tìlocviènì ZŠ v Albrechticích, kde bude i Vánoèní dílna.

žování samotáøských druhù hmyzu. 
Nad „hmyzím hotelem'' jsou nauèné 
døevìné špalíky s obrázkem. 
Aby se nám dìti nekutálely s kopce
dolù, byla na jeho vrchol nainstalo-
vána døevìná konstrukce. 
Nové prvky v bylinkové zahradì se 
Petru Veverkovi a Petru Dostálovi 
povedly. Autorkou grafiky je Vlasta 
Petružálková, o obrázky na døevì-
né prvky se postarala Jana Hoch-
malová a Jaruška Vorlíèková.
Postupnì bude bylinková zahrada 
doplnìna o další prvky, ale už nyní 
by mìla být procházka zahradou 
balzámem na duši. Slušným lidem 
netøeba pøipomínat, aby si práce 
druhých vážili. Hana Krippnerová

Zaèátkem mìsíce èervna byla dokonèena další èást bylinkové 
Vodní prvek a jeho okrasné zpracování bude realizováno ve 2.etapì. 
Zatím je v daném místì osetá vsakovací jáma s oplocením. Pøibyly dva 
informaèní a nauèné panely. První panel obsahuje návštìvní øád, mapu 
s legendu bylinkové zahrady, vyznaèení bylinkových záhonù a seznam 
bylin, ze kterých je možno si odnést na� k domácímu použití. Tyto byliny 
najdete “bylinková knize”, která je souèástí panelu. Mùžete si v ní také 
pøeèíst, k èemu byliny slouží. Pro snadnìjší orientaci je v zahradì u kaž-
dé této byliny cedulka s názvem. Pokud budeme pøistupovat k zahradì 
ohleduplnì a nebudeme odnášet celé rostliny domù, mohou byliny slou-
žit k potøebnému využití všem. Návštìvník by mìl mít na pamìti, že hra-
nice mezi nebezpeèným a léèivým úèinkem je úzká. Proto k užívání bylin 
pøistupujte s opatrností a znalostí. 

zahrady. 

Ostatní keøe a rostliny v zahradì jsou pouze dekorativní. Na 
linách je zajímavé, že po odborném zpracování mohou ve formì lékù 
vyléèit i ty nejzákeønìjší nemoci, za to v rukách laika mohou ublížit. Mají 
sice své místo v léèitelství, ale zanechme je okrasnými i nadále. S tako-
vými rostlinami se setkáváme bìžnì, a� už v lesích, v parcích nebo na 
našich zahrádkách. Každý z nás by mìl vìdìt, že mezi jedovaté patøí 
všechny druhy túje, oleandr, durman, popínavý bøeè�an… Ano, pøíroda 
má své krásy, ale opatrnosti není nikdy dost.

tìchto rost-

Na druhém panelu je umístìno broukovištì, urèené k usí mno-dlení a roz

Bylinková zahrada
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Turnaj v pétanque

O putovní pohár hasièù okresu Písek

Vltavský pohár 2019

Stavìní máje a alegorické vozy

V Jehnìdnì probìhlo 2. kolo „Písecké pohárovky“ a 1. kolo Vltavského poháru SDH Jehnìdno

Dne 30.4.2019 probìhlo v Jehnìdnì na høišti stavìní máje. Májka 
se zaèala stavìt po pùl sedmé veèer, pak se rozhoøel oheò a na 
nìm se symbolicky pálila doma vytvoøená èarodìjnice. Kousek dál 
od hlavního ohništì se dìlá malý ohýnek, kde si pøedevším ti nej-
menší opékají špekáèky. U ohnì zùstává do rána pár jedincù, aby 
hlídali májku. I tentokrát hlídali úspìšnì. 
Následující den se tradiènì v 10 hodin sešli pøíznivci Prvomájového 
prùvodu s alegorickými vozy pøed hasièskou zbrojnicí v Jehnìdnì. 
Do prùvodu se tentokrát zapojilo 14 vozidel. Nouze nebyla  ani o di-
váky s mávátky. Projíždìlo se Jehnìdnem, Údraží, Údražskými cha-
lupami, Chøeš�ovicemi a konèilo se opìt v Jehnìdnì na høišti teplou 
èesneèkou. V okolních vsích vyhlíželi z oken a mávali nebo vybíhali 
ven, aby nás pozdravili. V Chøeš�ovicích na nás èeká každým ro-
kem nìjaké pøekvapení. Letos nás stavìli malí policisté u Kothánkù 
a øidièi i celá posádka dostali malé obèerstvení. 
Tímto všem dìkujeme.                 Jana  a František Hoškovi ( Alfovi ) :-) 

V sobotu 4. kvìtna se v Jehnìdnì na høišti pøi nástupu sešlo v 
vé poledne 10 ženských a 8 mužských týmù, které se pøihlásily do 
23. roèníku soutìže v požárním sportu „O putovní pohár hasièù 
okresu Písek 2019“. I v letošním roce se bìhá ve dvou kategoriích 
- klasik a open. Do kategorie klasik se pøihlásilo 5 ženských druž-
stev a 6 mužských družstev, v kategorii open to bylo 5 ženských 
družstev a pouhá 2 družstva mužù. Ale díky tomu, že družstva byla 
alespoò 2, se mohlo i v této kategorii soutìžit o body. Jako první se 
na dráze s dotykovými terèi pøedvedli muži. Nìkteré výkony byly 
obdivuhodné, ale byly i útoky, které se na konci setkaly s èerveným 
praporkem od rozhodèího za neplatný pokus. Podobné útrapy pot-
kaly i nìkteré týmy z žen. V této soutìži bylo celkem 5 neplatných 
pokusù. V kategorii klasik - ženy zvítìzilo Milevsko, v kategorii 
klasik - muži obsadil první místo tým ze Zbelítova. V kategorii open 
(muži i ženy) zùstalo vítìzství domácím týmùm z Jehnìdna.

pra-

Celkové výsledky 2. kola „O putovní pohár hasièù okresu Písek“

Kategorie klasik - muži: 1. Zbelítov (26,89), 2. Osek (27,00), 3. 
Vlastec (40,84), 4. Pøeborov (56,38), 5. Platan Protivín a Ciegler 
team (oba NP)
Kategorie klasik - ženy: 1. Milevsko (25,10), 2. Osek (28,91), 3. 
Zbelítov (35,13) 4. Nový Dvùr (37,74), 5. Kestøany (NP)
Kategorie open - muži: 1. Jehnìdno (22,96), 2. Milenovice (NP)
Kategorie open - ženy: 1. Jehnìdno (22,16), 2. Krè (24,06), 3. 
Køenovice (28,51), 4. Podolí I (31,36), 5. Paseky B (NP)

Po ukonèení této soutìže se po malé pauze pokraèovalo v další 
soutìži, a to v 1. kole Vltavského poháru 2019. Tato soutìž za-
hrnuje kategorie dìti, ženy a muži a novì kategorie SDH. První na 
start se dostavila kategorie dìtí. Bohužel jim poèasí moc nepøálo, 
jelikož se z nebe zaèaly snášet kapky deštì, které se postupem 
èasu množily na velký liják. Všem dìtem se útoky povedly, jen dìti 
z Chøeš�ovic bohužel vidìly zvednutý èervený praporek za neplat-
ný pokus. Po ukonèení všech útokù dìtí bylo rozhodnuto, že kvùli 
nepøíznivému poèasí se pøesune koneèné vyhlášení na støedu 8.5. 
do Slabèic, kde mìlo probìhnout 2. kolo Vltavského poháru. Hned 
po dìtech se na útoky pøipravovali muži i ženy souèasnì dle vylo-
sovaného poøadí. Bohužel déš� neustával a po odbìhnutí 5 závod-
ních týmù bylo rozhodnuto o ukonèení soutìže z technického dù-
vodu….díky dešti totiž nìkterým týmùm nefungovala jednotná 
støíkaèka tak, jak mìla. Proto se pøedbìžnì domluvilo, že se útoky 
odbìhnou ve Slabèicích, pokud bude pøát poèasí (naštìstí pøálo :-)

Celkové výsledky 1. kola „Vltavský pohár 2019“

Kategorie dìti: 1. Jehnìdno (20,73), 2. Kluky A (23,48), 3. Záhoøí 
(24,02), 4. Dolní Novosedly (24,27), 5. Kluky B (34,92), 6. Písecká 
Smoleè (37,40), 7. Chøeš�ovice (NP)
Kategorie muži: 1. Jehnìdno (26,15), 2. Nemìjice (30,73), 3. Jam-
ný (32,98), 4. Dolní Novosedly (33,83), 5. Písecká Smoleè (36,44), 
6. Chøeš�ovice (39,11), 7. Záhoøí (44,04), 8. Albrechtice nad Vltavou 
(61,37)
Kategorie ženy:  1. Záhoøí (30,82), 2. Písecká Smoleè (31,65), 
3. Nemìjice (37,33), 4. Jamný (44,01)
Kategorie SDH: 1. Nemìjice (68,06), 2. Písecká Smoleè (68,09), 
3. Záhoøí (74,86), 4. Jamný (76,99)

Dìkujeme všem, kteøí pomáhali s technickými pøípravami 
i v prùbìhu soutìže. Text: Hana Jaèková, foto: L. Øeøábek
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Na nedìli 19. kvìtna si hasièi z SDH Jehnìdno pøipravili pro sbory 
z okrsku Kluky, tzn. SDH Kluky, SDH Chøeš�ovice, SDH Jehnìdno, 
SDH Údraž, SDH Albrechtice nad Vltavou, provìøovací cvièení pro 
zásahové jednotky. Starosta Miroslav Ušatý pomocí operaèního 
systému OPIS informoval v 9:06 všechny zásahové jednotky o po-
žáru v Jehnìdnì, což mìlo za pøíèinu, že Jehnìdnem a okolím se 
rozléhaly hasièské sirény z aut míøících k zásahu. Po dojezdu všech 
zásahových jednotek byly všichni na nástupu informováni o tom, že 
byli svoláni na provìøovací cvièení, které bylo svoláno za úèelem 
provìøení funkènosti zásahové techniky. Jako první byly zkontrolo-
vány vysílaèky. 

Doufáme, že se všem zúèastnìným provìøovací cvièení v Jehnìdnì 
líbilo a pøineslo kladné poznatky pro všechny pøihlížející i zúèastnìné.

Text: Hana Jaèková, foto: L. Øeøábek 

Jehnìdnem znìl zvuk hasièské sirény SDH Jehnìdno

Spolek Náš Újezd

Turnaj v pétanque v Jehnìdnì
Bìhem sobotního dopoledne a odpoledne 11. kvìtna se již po 
deváté v Jehnìdnì na høišti odehrál turnaj v pétanque. Celkem 
se zúèastnilo 12 dvojic od dìtského po dùchodový vìk. Turnaj 
zaèal v 10 hodin, kdy se ve tøech základních skupinách utkali 
všichni se všemi. Poté ze skupiny postupovaly první dvì dvoji-
ce, které sehrály boje v semifinálovém a ètvrtfinálovém boji 
a na konci se utkaly finálové dvojice „UK“ a „Mountfield“. Ne-
vím, jak to Ti obèané z Jehnìdna dìlají, ale vítìzství opìt zù-
stalo domácím, a to dvojici UK (L. Ušatá a Jin. Kozák). Na 
2. místì skonèila dvojice Mountfield (M. Hošková a F. Hošek), 
3. místo obsadila dvojice Robohoblík (Z. Ušatý a Z. Ušatý ml.) 
a ètvrté místo patøilo dvojici Zmrzlinky z Èeských Budìjovic. 
Vìøím, že si všichni užili hezký den s hrou pétanque a že pøíští 
rok si pøijede zahrát více pøíznivcù této hry.     
Text: Hana Jaèková, foto: Z. Ušatý

Poté byly jednotlivì podle pøíjezdu vysílány jednotky nejprve k uha-
šení ohnì pomocí motorové støíkaèky PS 12 (JSDH  Albrechtice 
nad Vltavou k uhašení použila CAS), kde museli nasátvodu z ryb-
níku a vedením dopravit vodu k ohni vzdáleném 160 m od zdroje 
vody. Dále museli naplnit 1000 litrovou nádrž pomocí plovoucího 
èerpadla a nakonec si za svùj výkon mohli èlenové jednotky uvaøit 
kávu nebo èaj pomocí elektrické centrály, kterou si každý sbor pøi-
vezl s sebou. Pouze JSDH Albrechtice nad Vltavou mìla o jeden 
zásah navíc, a to záchranu tonoucího z rybníka. Tímto zásahem 
všem pøedvedli, jak pomocí nafukovacího èlunu a následné první 
pomoci dokážou zachránit lidský život.

Stavìní májky probìhlo také v Újezdì.

První letošní akcí v Újezdì byla výsadba 
ovocné aleje, o které jsme psali v minu-
lém Zpravodaji. Tím ale práce pro místní 
muže neskonèila, protože museli stromky 
pravidelnì (v dobì sucha 2x týdnì) zalé-
vat. To se vyplatilo, nebo� všechny strom-
ky pøežily a nìkteré i odkvetly a budou 
mít i první plody. 
Druhou akcí spolku "Náš Újezd" bylo 
stavìní májky s táborákem. Protože 
v letos pøipadl 30. duben na úterý, za-
èaly pøípravy už v nedìli (výbìr a do-
voz stromu na májku a døíví na táborák). 
Mezitím byla zhotovena èarodìjnice, 
zajištìny špekáèky a následoval úklid 
klubovny a okolí. Odpoledne již probí-
hala vlastní pøíprava a zdobení májky, což bylo záležitostí pro dívky 
a ženy. Její postavení je již rutinní záležitostí (za použití traktoru 
a odborné asistence zkušených obèanù). Snad nejnároènìjší bylo 
zbudování vysokého tábo-ráku ozdobeného "pøekrásnou" èarodìj-
nicí. Této namáhavé práce se chopila místní omladina. Potom už 
následovalo opékání vynikajících špekáèkù na pøenosném ohništi.
Se soumrakem byl zapálen táborák s èarodìjnicí.

Bìhem celé akce, které se zúèastnilo cca 40 dospìlých i dìtí, bylo 
zajištìno obèerstvení. Krásnì ozdobená májka (tentokrát i na 
kmenu) byla po celou noc úspìšnì hlídána a tak bude po celý rok 
orientaèním bodem pro návštìvníky osady. 
Závìrem je potøeba podìkovat všem, kteøí se aktivnì na této akci 
podíleli.                                            Josef Procházka, foto L. Zgarbová

SH ÈMS - Sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno poøádá

DECHOVKOVÝ FESTIVAL XII. roèník
Kdy: v sobotu 6.7.2019 od 13:00
Kde: Jehnìdno náves

K poslechu a k tanci hraje: DUBÒANKA, MUZIKANTI Z JIŽNÍCH
ÈECH, 
Vystupuje opìt FRANTA UHER.

DOMAŽLIÈANKA, TØEBOÒSKÁ DVANÁCTKA.

Vstupné: 180,- 
tel. 607 639 003 - K. Kozáková
prodejna v Chøeš�ovicích - L. Kothánková
infocentrum v Albrechticích - H. Krippnerová 

Kè na místì, 150,- Kè v pøedprodeji
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Stále se nìco dìje... od dubna do èervna ve škole a školce
  DUBEN     Již 2. rokem jsme se vypravili 15. dubna na environmentální 
pobyt do Stožce na Šumavì. Pøálo nám krásné jarní poèasí, takže jsme se 
uèili jenom venku v pøírodì. Poznávali jsme pøírodu všemi smysly a nechy-
bìl nám ani dostatek pohybu. Každé odpoledne po vyuèování jsme ještì 
trávili hraním fotbálku, volejbalu nebo na hrazdì pøed ubytovnou. Celo-
denní turistický výlet ke Stožecké kapli jsme zvládli, i když nìkteøí s vypìtím 
všech sil. 

  KVÌTEN     Rozvíjející spolupráci s ostatními málotøídkami z okolí v oblasti 
sportu letos rozšíøila temelínská škola, která uspoøádala fotbalový turnaj 
pro žáky 3.-5. roèníkù. 21. kvìtna jsme v tìžké konkurenci 6 družstev obsa-
dili pìkné 4. místo. V kvìtnu nás èekalo mnoho akcí spoleèných pro školku 
i školáky. 28. kvìtna se konala exkurze do divadla a zoologické zahrady 
v Borovanech. Poèasí nám moc nepøálo, ale nakonec ani nesprchlo, vidìli 
jsme pohádku Pan doktor Léèímrád v podání Divadélka KOS a mnoho 
zvíøátek v zoologické zahradì Dvorec u Borovan. Další den patøil našim 
pøedškolákùm. 29. kvìtna jsme spolu s pøedškoláky z MŠ Kluky a Záhoøí 
vyrazili do environmentálního centra Døípatka v Prachaticích. Sice pršelo 
jen se lilo, ale studenti z Jihoèeské univerzity mìli pøipravený pìkný program 
pro dìti v prostorách EV centra. Bádali jsme, hráli si na mravence, hladili si 
strašilku èi vycpaného jezevce. Nejvíce nás zaujal tajemný svìt pod mikro-
skopem. Poèasí se po obìdì umoudøilo, takže jsme se pøece jen dostali do 
mìsta na slíbenou zmrzlinku.

  ÈERVEN

aneb „Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají …“

V tomto duchu se nesl i 4. èerven, den, kterým dìti nejen z albrechtické 
školy i školky oslavily svùj svátek. A indiánù se sešlo opravdu hodnì. 
Pøijely kmeny z Neznašova, Kluk a Temelína. Všichni pak spoleènì pøed-
vádìli svou zruènost, dovednost a odvahu. Nechybìly støelba, zatloukání 
høebíkù, orientace v terénu, poznávání pøírodnin a výroba indiánských 
ozdob. Program zpestøilo pøedstavení pana Vondrušky, který pøedstavil 
dìtem chov a výcvik dravcù a sov. Pøelet orlích køídel nízko nad hlavami 
dìtí budil ve všech divácích respekt. Zmrzlinové osvìžení ze „saloonu“ 
Miláèek pøišlo malým bojovníkùm opravdu vhod, nebo� den byl vskutku 
žhavý. Za splnìné úkoly si každý ze 182 úèastníkù vybral z bohaté na-
bídky odmìn. Všichni odcházeli plni zážitkù z pìknì prožitého dne. 
Dìkujeme tìm, kteøí nám byli v této akci nápomocni. Velký dík patøí 
také JET Temelín skupina ÈEZ a všem ostatním sponzorùm.

Projekt Circus Happy Kids
17. èervna zaèal projektový týden ve spolupráci ZŠ a MŠ Albrechtice,

ZŠ a MŠ Neznašov a Projekt Circus Happy Kids. Dìti byly cirkusovým 
vystoupením nadšené a pod vedení profesionálních artistù nacvièily 

nádherné vystoupení. 20. a 21. èervna pøedvedly se divákùm
 jako akrobati, kouzelníci, žongléøi, klauni, fakýøi, chodci na lanì ...

21.èervna Den s našimi hasièi, ukázka techniky

25. èervna MŠ a 1. - 3. tøída návštìva Zemìráje v Kováøovì

4 -.5. tøída Výlet do Prahy - Petøínská rozhledna, Bludištì, Staré Mìsto..

26. èervna - ZŠ se úèastní závodù v lehké atletice v ZŠ Èížová

27. èervna - poslední plavání

28. èervna - ROZDÁVÁME VE ŠKOLE VYSVÌDÈENÍ :-)

Teèkou pøed návratem do školy byla zmrzlina, která se 
v horkém dni rychle roztékala. A nejedno trièko mìlo na 
zmrzlinu „památku“. Dìkujeme maminkám za pochopení.

11. èervna jsme jeli za kulturou do Otáèivého hledištì  
v Týnì nad Vltavou. Divadelní spoleènost Vltavan hrála 
pøíbìh Asterixe a Obelixe, potìšil malé i velké diváky. 

Hrajeme si s kamarády 
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Stále se nìco dìje...T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BÌH v Albrechticích

12. dubna 2019 probíhal v základní škole v Albrechticích zápis 
budoucích prvòáèkù, který hodnotí 

Zapsáno bylo 8 prvòáèkù.
pøipravenost dítìte k nástupu 

do první tøídy. 

V Cirkusu Happy Kids - celkem vystoupilo 40 dìtí z Albrechtic a 
z Neznašova, více podrobností a fotografie v pøíštím èísle zpravodaje.

60 dìtí 

12. dubna 2019

Albrechtice nad Vltavou byly letošní novinkou na mapì T-MOBILE OLYMPIJSKÉHO BÌHU, 19. 6. vybìhlo  za Èeskou republiku celkem
72 245 bìžcù a pøispìli do Olympijské nadace èástkou 189 750 Kè. Závod se bìžel na 80 rùzných místech ÈR a byl odstartován z éteru 

v jeden okamžik na všech místech Èeským rozhlasem.
Z údražské návsi v 18:00 odstartovalo celkem 12 bìžcù. Trasa byla 
dlouhá 8,2 km a pro vítìzství si dobìhl Jakub Malík s èasem 32:25:54. 
Z údražských byl na 5. místì Martin Laksar (43:07:84) a na 9. místì
Zdenìk Hronek (49:35:24). 10. místo obsadila Verunka Schánilcová
(54:22:76), která nebyla registrována a bìžela pro radost z pohybu.

01  32:25:54 Malík Jakub
02  35:15:12 Eliášek
03  42:06:59 Kudrlièka
04  42:42:34 Rozsypal
05  43:07:84 Laksar
06  44:08:91 Øíha
07  44:33:52 Jahoda
08  47:27:47 Hrabáková
09  49:35:24 Hronek
10  54:22:76 Schánilcová
11  55:12:89 Žák
11  55:12:89 Kunt 
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Naši pøedci - Slované jak víme žili v rodech pod vedením zpra-
vidla nejstaršího èlena rodu, mìli vše spoleèné a spoleènì také 
pracovali. Živili se sbìrem lesních plodù, lovem zvìre, ryb, ale 
i pastevectvím. Neumìli se však ještì starat o pùdu a proto se 
po vypasení pastviny celý rod se svým dobytkem vìtšinou pøe-
místil za novými pastvinami. Stavìli si jen jednoduché pøíbytky 
z proutí, èásteènì ukryté v zemi, vymazané zevnitø hlínou, aby je 
pak kdykoliv bez vìtších škod mohli opustit. Zmìna nastala, až 
když se nauèili starat o pùdu a rozšiøovat ji kácením a vypalová-
ním lesù. Takto namáhavì získanou pùdu už nechtìli opouštìt 
a tak zaèala vznikat první trvalá osídlení zvaná sedla, pozdìji vsi 
(asi 10. století). Z rodových osídlení vznikají tedy sousedské vsi, 
rozdìlené do tøí typù: dvorcové, øadové a okrouhlicové. Dvorcové 
vsi si lidé stavìli s dvorci èi domy tak daleko od sebe, aby mìli 
kolem sebe pøíslušné pozemky. Øadové vsi se stavìly s domy 
kolem hlavní cesty vedle sebe a okrouhlicové vsi mìly domy po-
stavené v kruhu èi ètverci. Vliv na další vznik a vývoj vsí mìla 
i politika té doby. Za vlády pøemyslovských knížat v 10. stol. byly 
sjednoceny zbylé kmeny a z náèelníkù tìch kmenù se rodila vo-
jenská a úøednická šlechta. Kníže je za jejich služby odmìnoval 
statky a pozemky na dosud neosazené pùdì. Ostatní pùda patøila 
klášterùm a církvi. Této bohatší vrstvì obdìlávali pozemky pøe-
vážnì otroci, kteøí se stávali také novými osadníky vsí. Osadníci 
z øad otrokù byli nesvobodní, kteøí nic nemìli a svobodní osadníci 
dìdili majetek po svém rodu. Nìkteøí svobodní obyvatelé vsí byli 
bohatší a nazývali se manové èi zemané. Mimo vsí byly také døe-
vìné hrady a tvrze, ale mìsta ještì nebyla. Ta jsou zakládána až 
èeskými králi nìkdy ve 12. století a na další vyžïárené pùdì vzni-
kají i nové vesnice. Tentokrát jsou zakládány tzv. podnikatelským 
zpùsobem. Na urèeném místì povìrený lokátor udìlil novým 
osadníkùm smluvní podmínky k veškeré pùdì a pak se zpravidla 
stal jejich vesnickým rychtáøem. V této dobì vzniká další typ 
vesnice tzv. pohorská. Domy se táhnou daleko od sebe ve smìru 

typu vsi, ale s pøizpùsobením k horské krajinì. 
hlavní cesty, po údolí toku èi na svazích. Je podobný øadovému 

Pojmenování vsí se dìlo nìkolika zpùsoby. Podle jména (patro-
nymická) odvozeno od zakladatele vsi s pøidáním koncovky - ici, 
- ice, napø. podle Èaka - Èakovice, podle Albrechta - Albrechtice. 
Podle zamìstnání èi služby, napø. Mydlovary, Senožaty, podle 
polohy místa, napø. Dolany, Chlumèany, podle tokù èi stromù, 
napø. Roztoky, Javorník nebo podle vzniku na bývalé lesní pùdì, 
napø. Žïár, Mýto apod. 
A jak to mohlo být se zrodem vsi Chøeš�ovice? To, že nedale-
ko Chøeš�ovic u kostela sv. Jana bylo prvotní osídlení a pozdìji 
též Slovanské hradištì (8.- 10. stol.) je známá vìc. Ale jak to bylo 
s osídlením a vznikem vsi Chøeš�ovice zas tak známé není. Je 
možné, že po opuštìní hradištì se nìkteøí z kmene pøemístili na 
nedaleká místa, kde byl terén trochu pøívìtivìjší pro vybudování 
polí a pastvin. Domy si postavili právì tak daleko od sebe, aby 
své pozemky mìli kolem sebe co nejblíž. Byly to tehdy pouze tøi 
nebo ètyøi stavení. Už to, ale naznaèuje, že Chøeš�ovice mohla 
být pùvodnì ves dvorcová. Zøejmì až nìkdy po založení mìsta 
Písku (r. 1250) byl na zdejší místo dosazen právì jakýsi lokátor 
- zakladatel. Byl to zøejmì muž jmenující se Chrast, psáno též 
Chrziest èi Chøest i Chøešè. Podle nìj se vsi zaèalo øíkat ves lidí 
Chøešèových a odtud se už odvíjely patrnì další názvy až po ten 
souèasný. Ves byla pravdìpodobnì založena i více osídlena a její 
typové zaøazení se pøiblížilo spíše pohorské vesnici. Poprvé se 
však písemnì o existenci Chøeš�ovic dovídáme v r. 1323. Je té-
mìø jisté, že už v té dobì zde žily i bohatší vrstvy - zemané a ti 
jak víme, museli zdìdit majetek po svém rodu nebo ho získat od 
panovníka za své služby. Takže je možné, že to mohli být potomci 
právì prvotních Slovanù z hradištì u sv. Jana, kteøí pøesídlili 
z tohoto místa do ještì neexistujících Chøeš�ovic. Pak možná 
ještì po staletí mohli ovlivòovat další vývoj vsi a kdoví jestli 
v Chøeš�ovicích nežijí dosud i jejich potomci.?            Text: R.L.

Nìco málo o zrodu vsí …. Z historie Chøeš�ovic

Napsali jste nám

Ráda bych Vás touto cestou seznámila 
s èinností Domácího hospice Athelas 
v Písku. Domácí hospic funguje v Písku
od roku 2014, pùsobí v okresech Písek, 
Strakonice a oblast Týn nad Vltavou. 
Naším hlavním úkolem je peèovat o ter-
minálnì nemocné pacienty (umírající), 
kteøí si pøejí zùstat DOMA v kruhu své 
rodiny a pøátel, a kteøí chtìjí poslední 
etapu svého života prožít bez bolestí 
a dùstojnì. Peèování a pomoc se dìje 

výhradnì v domácím prostøedí pacienta. Vždy se snažíme pøizpùso-
bit potøebám umírajícího a jeho peèujících, ne naopak. Naší snahou 
je „ušít balíèek služeb na míru“ individuálnì každé rodinì a pacien-
tovi. Poskytujeme obecnou a specializovanou paliativní péèi v reži-
mu 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu NONSTOP. Jsme tedy k dispozici 
našim pacientùm nepøetržitì, kdykoliv.
Máme k dispozici celý hospicový multidisciplinární tým, který tvoøí 
lékaøi, zdravotní sestry, sociální pracovnice, peèovatelky, psycho-
ložka a duchovní (dle pøání a potøeby pacienta a jeho rodiny). Kaž-
dý v týmu má svou úlohu. Lékaøi a zdravotní sestry poskytují péèi 
zdravotní, která u terminálnì nemocných zahrnuje hlavnì zajištìní 
tlumení bolesti, podporu pøi dušnosti, nevolnosti a øešení dalších

symptomù, které proces umírání doprovázejí. Sociální pracovnice 
zajiš�uje odbornou sociální pomoc (napø. vyøízení pøíspìvku na 
péèi). Peèovatelky u klientù pomáhají pøevážnì s hygienou èi po-
dáním stravy. Závìr života je pro umírající i peèující zatìžkávající
zkouškou, kladoucí na všechny velké nároky, proto do týmu patøí 
také psycholog a duchovní, kteøí se zapojují jen na pøání pacienta 
èi rodiny. Pomáháme tedy umírajícím zajistit všechny jejich potøe-
by (fyzické, psychické, duševní a duchovní). 
Do dnešních dnù jsme „doprovodili“ 115 umírajících a pøes 500 
jejich rodinných pøíslušníkù a peèujících.
V souèasné dobì jsme vstoupili do jednání se zdravotními pojiš-
�ovnami o úhradì naší péèe, zatím naší péèi zdravotní pojiš�ovny 
nehradí. Nemocný tedy platí èástku 250,- Kè za den. Vìtšinu lékù, 
které používáme máme k dispozici zdarma, též zapùjèení zdravot-
ních pøístrojù, jako jsou kyslíkové koncentrátory èi lineární dávko-
vaèe lékù jsou pro naše pacienty zdarma. 
Pokud naši péèi Vy nebo Váš blízký potøebujete, neváhejte se na 
nás obrátit (telefon 774 85 84 87). 
Vždy se Vám budeme snažit pomoci a spoleènì najdeme øešení 
Vaší nelehké životní situace. 
JSME TU PRO VÁS.

Mgr. Milada Štojdlová
zakladatelka Domácího hospice Athelas
zdravotní sestra

Domácí hospic Athelas - „Doma je doma“.

www.hospic-pisek.cz

Pøipoutejte se, bude to jízda!
Ta prázdninová možná ano. To je na každém individuálnì. 
Nemyslím nyní ani na vládnoucí element “ohnì" (V. - VII. mìsíc) 
i když i toho si pravdìpodobnì užijeme v mnoha podobách až až.
Tentokrát myslím na nás všechny, tady a teï. Mnoho lidí má pocit, 
že jim èas utíká pøíliš rychle nebo je snad i honí? Aè od pøírody 
tvorové racionálnì úspornì pohodlní, ztrácíme schopnost uvolnit 
se a umìt si odpoèinout. Vlivem "chytrých" technologií bohužel 
postupnì hloupneme. Vyššího vìku se dožíváme s neúmìrným 
nárùstem mnoha nemocí. Z podstaty tvora spoleèenského se 
suneme k individualismu, a� už chtìnému èi nechtìnému. Pro 
nadbytek informací ztrácíme opravdové znalosti a schopnosti. 
Ve jménu blahobytu v mnoha aspektech chudneme. Pod hesly 
omezení byrokracie se topíme v papírech. A takto bych mohla 
pokraèovat ještì chvíli.

Žijeme ve zvláštní dobì plné paradoxù, podivností a (ne)øádù. 
Netøeba však zoufat! Máme informace! Máme znalosti! 
Máme i chu�?... a bude to staèit? To záleží na každém z nás, ale 
jeden moudrý èlovìk prý øekl, že pokud je dobrý úmysl a správný 
cíl, Bùh nepošle nikdy jen jednoho (volnì parafrázováno). Takže 
využijme klidnìjší období roku k odpoèinku, nabírání sil, rovnání si 
myšlenek, hledání opravdových spojencù a cest vedoucích k tomu 
správnému cíli. O prázdninách i v životì. 
Krásné sluneèné i deštivé léto všem pøeje MS.

Víte, kdo je odpovìdný za Vaše štìstí? 
Odpovíte-li osud, matka, stát, soused, výsledky voleb, mýlíte se.

Když jsme š�astní, smìjeme se. Funguje to i obrácenì, 
více smíchu, více štìstí. J



Pozvánka na Koncert souboru Chairé

Vokálnì 
instrumentální 

soubor 
dobových nástrojù 

Umìlecký vedoucí: 
Josef Krèek

Uvádí: Josef Krèek

Poøádá 
spolek Rybáøských veteránù

Albrechtice nad Vltavou

Obec
Albrechtice 
nad Vltavou

PØEDPRODEJ vstupenek
od 15. èervence 2019

Cena vstupenek: 
v pøedprodeji: 150 Kè, na místì: 190 Kè      

Infocentrum v Albrechticích (H. Krippnerová)
Kadeønictví v Albrechticích (L. Schánilcová)
Potraviny Chøeš�ovice (L. Kothánková)

Podrobné informace 
na tel.: 775 253 145

Rád bych vás pozval za rybáøské veterány a obec Albrechtice
nad Vltavou, dá se øíct, na již tradièní koncert souboru Chairé 
z Pøíbrami. Je to už po páté, co nás toto uskupení vynikajících 
hudebníkù potìší na duši. Dvakrát jsme se sešli v kostele 
v Albrechticích, ale pro velký zájem a nedostatek místa jsme 
se pøestìhovali do kostela sv. Jana na poušti do Chøeš�ovic. 
Byla to velice dobrá volba, nejen kvùli tomuto historickému 
skvostu, ale i díky lidem, kteøí vìøí, že život není jen televize, 
poèítaèe, mobily èi internet. Lidem, kteøí si pøijdou na chvíli 
odpoèinout od spìchu a bláznìní této doby. V chrámu pánì 
svatého Jana koncert zaène v 16. hodin v nedìli 1. záøí. Letos 
nás prùvodním slovem celého koncertu provede Josef Krèek. 
(Dùvodem je èekání na Alfreda Strejèka, který již podruhé 
bojuje o žití. Je to velice silný èlovìk a tak vìøíme, že zvítìzí). 
Co však bude na tomto koncertu výjimeèné, je úèast patnácti-
èlenného pìveckého sboru kostela sv. Jakuba v Pøíbrami. 
Vìøte, že je na co se tìšit. Až vám bude husina bìhat po zá-
dech a nejedno oko se zarosí, pak budeme spolu na správném 
místì. A nyní jedna vìcná pøipomínka. Vstupenky v pøedprodeji 
budou k mání za 150 Kè a na místì za 190 Kè. Není to z naší 
hamižnosti, ale vìøte, že tìch 30 Kè z každé vstupenky, co 
dáme navíc proti loòskému roku, bude použito na ušlechtilou 
vìc. Když byl vloni z iniciativy chøeš�ovických rodákù založen 
spolek na podporu a obnovu památek Památky Chøeš�ovicka, 
slíbili jsme, že èást vstupného vìnujeme do jejich fondu. Tímto 
každý z vás se bude podílet na obnovì a udržení tìchto staveb 
po našich pøedcích v co nejlepším stavu.  
Poèet vstupenek je bohužel omezen kapacitou míst v kostele.  
Za rybáøské veterány Vás co nejsrdeènìji zve a pøeje všem 
hezké prožití léta Mòouk.

(1.èást - zpravodaj obce, duben 2019) Imigranty už tu máme, 2.èást
Vra�me se k popisu cizokrajných døevin, tak, jak jsem na nì pøi 
pochùzkách naší krajinou narazil. Na mnohé z nich jsem upozornil 
v pøedchozích èláncích. Je to z Ameriky dovezený liliovník tulipá-
nokvìtý v Chøeš�ovicích. Další exempláøe rostou v Údraži v za-
hradì u cesty k Nadveskému rybníku a u autobusové zastávky. 
Jsou to stromy dorùstající v tuzemsku až ke 30 m. Bìlavožlutý kvìt 
pøipomíná kvìt tulipánu. Strom je jedovatý.
O platanech již byla také zmínka. Ètyøi stromy rostou u budovy 
bývalé školy a jsou asi 80 let staré. Na staré fotce stojí za ještì ne-
pøesunutým  pomníkem obìtem 1. svìtové války jako malé stromky. 
Jsou to mohutné stromy nápadné velikostí, listy a pláty opadavé 
kùry. Naše údržbáøská èeta má s podzimním úklidem opadaných 
listù práci celý mìsíc. Platany rostou jak v Americe, tak v Asii, jako 
parkový strom pøevažuje jejich asijská varianta.
V Albrechticích, v èásti zvané Výrov, jsme zasadili 10 ks jinanù 
ze síje pana Musila. Dva stromky rostou také na zaèátku cesty do 
Krajiny. Jinany jsou pomalu rostoucí, statné stromy. Nejstarší ná-
lezy jinanù pocházejí z období pøed 300 miliony let, z prvohor. 
Potom se však z vegetace ztratily a byly znovu objeveny v malé 
populaci v Èínì. Po poznání jejich léèivých úèinkù se pìstování 
velmi rozšíøilo a typický dvoulaloèný tvar listu na nás shlíží z obalù 
mnoha léèiv. Snad listy z 12 stromù budou staèit zájmu místních 
bylináøek.
Ach, ta Èína! Máme z ní nejen boty a odìvy, ale i v tomto èlánku 
zmiòované botanické rarity. Druhou oživlou fosilií z tøetihohor je
metasekvoje. Myslelo se, že vyhynula pøed 70 miliony let a ejhle, 
bylo objeveno jedno údolí, kde ještì rostla. V Èínì, pochopitelnì!  
A tak se až v roce 1949 dostalo semeno i do Èech. No a pìt meta-
sekvojí roste zásluhou pana Musila i v Albrechticích, u cesty ke 
Koutùm. Je to opadavý, rychle rostoucí jehliènatý strom, dosahující 
u nás výšky asi 15 m.

U bývalého elektrického mlýna nad Údraži pìstuje pan Fähnrich 
ojedinìlý exempláø døezovce trojtrnného. Statného stromu pù-
vodem z Ameriky. Døezovec je kupodivu pøíbuzný luskovinám jako 
fazole, boby a pod. Vždy� i jeho semena, ukrytá ve velkých luscích, 
je možno uvaøená konzumovat. Velké trojité trny rostou nejen na 

Od 16. století se u nás pìstuje i šeøík. Patøí do botanické èeledi 
olivovníkovitých, je tedy pøíbuzný olejodárné olivì, ale i jasanu 
a ptaèího zobu. Byl pøivezen z Pøední Asie a stal se oblíbený pro 
variabilní tvar, barvu a vùni kvìtù a pro mýtus, že odhání od domu 
zlé duchy. Daní za to je však jeho mírná jedovatost. Vzrostlý šeøík 
o výšce 6 m a obvodu kmene 89 cm s nádhernými bílými kvìty 
stráží pøed zlými duchy už asi 60 let dùm pana Petra Schánilce. 
Když jsem hledal v krajinì exotické døeviny, našel jsem na kraji 
Údraže, kousek za novì opravenou myslivnou, v pøíkopì cesty 
planou hrušku. Už z dálky jsem ji nejen vidìl, ale také slyšel. To 
vèely a vosy se slétly za voòavou sladkou š�ávou malých hruštièek. 
Po opatrném pøiblížení v pobláznìném hmyzu jsem ochutnal první 
hruštièku a poznal, že to je ono. To jsem celé 3 roky hledal. Natrhal 
jsem košík ovoce. Doma žena èást zamrazila a zbytek zabalila do 
tìsta, knedlíèky uvaøila a pøipravila mi ráj na zemi. 
Jak krásné je žít!                                             Ing. Petr Dostál

vìtvích, ale i ze silnìjších kmenù. Pan Fandrich dokonce pìstuje 
v kelímcích sazenice døezovce.

Ojedinìlý exempláø 
døezovce trojtrnného
v Údraži
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Uslyšíme duchovní písnì èeského støedovìku, písnì z Komenského kancionálu, jihoèeské lidové písnì èeského baroka a klasicismu a další.

Rybáøští veteráni



Na pomoc památkám 
Chøeš�ovicka

Dìkujeme za pøíspìvky - Spolek památky Chøeš�ovicka

Pozvánka na pøednáškuSpolek památky Chøeš�ovicka
Spolek památky Chøeš�ovicka Vás zve 

na pøednášku Mgr. Aloise Sassmanna
publicisty zabývajícího se genealogií (rodokmeny), historií 
jižních Èech, je též známý svým poøadem Koøeny, který vysílal øadu let 

a vlastivìdou

v Èeském rozhlase Èeské Budìjo-
vice a podle nìj vydal celkem ètyøi 
knihy o jihoèeských rodech.

27. záøí od 18.OO 
v sále 

KD Chøeš�ovice
Na pøednášce bude možnost 
dobrovolnì pøispìt na opravu 

soch sv. Petra a Pavla z kostela 
sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích.

Spolek památky Chøeš�ovicka 

è.ú. 115-8860190277 / 0100

Okrsková soutìž a svìcení praporu

Spolek památky Chøeš�ovicka 
informuje... 
Bìhem mìsíce kvìtna probìhly dvì prohlídky kostela sv. Jana 
Køtitele. První byla pìší výprava 20 lidí z obce Temešvár, kteøí 
projevili veliký zájem nejen o tuto stavbu, ale též o celou její 
historii. Druhá návštìva bylo 12 žákù bývalé chøeš�ovické školy, 
kteøí na svém srazu tøídy po 55 letech rádi využili možnost pro-
hlídky kostela sv. Jana. V obou pøípadech pøispìli dobrovolnì 
na opravy kostela. Musím konstatovat, že dobrých lidí, kteøí mají 
vøelý vztah k tomuto místu je stále hodnì. Svìdèí o tom jejich 
dobrovolné finanèní pøíspìvky a jistì i víra, že kostelu jejich dary 
opravdu pomohou. Moc všem, kteøí již pøispìli dìkujeme! Stav 
úètu Spolku památky Chøeš�ovicka je k 9. èervnu 51.200 Kè. 

Text a foto: R.L.

Témìø na den pøesnì se po pìti letech konala 25. kvìtna Okrsková 
soutìž v Chøeš�ovicích. Po tradièním prùvodu od hasièské zbrojnice 
k pomníku padlých a uctìní památky vojákù se svìtil nový chøeš�o-
vický prapor. Slavnostnì ho posvìtil pan faráø Vítìzslav Holý z far-
nosti Záhoøí. Pak se prùvod pøesunul na místo konání soutìže a po 
krátkém pøivítání se hasièi pustili do samotných soutìží. Jako první 
soutìžily dìti. Všechny si zaslouží velikou poklonu, protože je 
vidìt, že mají opravdový zájem co nejlépe a vùbec reprezentovat 
svoji obec. To bohužel není leckdy pravidlem a setkáváme se s tímto 
problémem témìø neustále, nejen u dìtí?! Po dìtech se pak v požár-
ním útoku vystøídaly dospìlé kategorie mužù, žen a veteránù. Po 
ukonèení a vyhlášení výsledkù se všichni i s kapelou Kameòáci pøe-
sunuli na  klasické obèerstvení do místního KD.

Na závìr malé zavzpomínání a možná i dùvod k zamyšlení? 
Okrsková soutìž byla v døívìjších dobách velikou venkovskou 
lostí, na kterou se sjeli obyvatelé ze všech okolních vsí, kterých se 
to týkalo a divákù byly velké zástupy. Dnes tomu tak není a dùvod? 

udá-

Bìhem nìkolika let se zaèaly vymýšlet další nové hasièské soutì-
že a konají se témìø nepøetržitì po celý rok v celém okrese. Takže 
co z toho vyplývá? Pro diváky jsou už tyto hasièské soutìže samo-
zøejmì neatraktivní. Ti, co je organizují jsou unavení a vystresovaní. 
Ti, co mají neustále jezdit po soutìžích, aby splnili, co  jiní vymys-
leli, už také nezvládají. Hlavnì èasovì. Co vlastnì dobrého pøináší, 
takové množství soutìží? Jedno víme jistì, Okrskovým soutìžím 
urèitì neprospìly, naopak jim ubraly na dùležitosti i dùstojnosti. 
V každém dalším roce je dobøe vidìt, že Okrsková soutìž nemá 
už takovou úroveò jak z hlediska spoleèenského, tak i kulturního, 
kterou rozhodnì mívala ještì pøed nìkolika lety.?

VÝSLEDKY: 

Dìti:
Ženy:
Muži:

Veteráni: Text a foto: R.L.

Kluky 23.64, Chøeš�ovice 32.14, Jehnìdno 39.27
Jehnìdno 25.05, Albrechtice n/Vlt. 29.88, Kluky 1.08.63
Kluky 26.18, Albrechtice n/Vlt. 26.92, Jehnìdno 27.63, 
Údraž 30.64, Chøeš�ovice 31.79, Jehnìdno NP
Chøeš�ovice 32.78, Kluky 38.16

SDH Chøeš�ovice
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Chøeš�ovické èarodìjnice 

Na poslední dubnový den se vždy po celých Èechách rozhoøí 
a ne jinak tomu je i v Chøeš�ovicích. 

ohnì 

I tentokrát pøed pále
železa, pøíprava døíví na oheò a nachystání samotné májky. 

ním èarodìjnic probìhla 27.4. brigáda sbìru 

Stavìní máje a pálení 
ré se v Chøeš�ovicích podaøilo pøežít až do této doby. Také je o ni 
veliký zájem jak z øad místních obyvatel, tak z øad návštìvníkù. 
V Chøeš�ovicích se to-tiž májka stále vztyèuje starým zpùsobem, 
ruènì s pomocí døevìných vzpìr a bez jakékoliv techniky. Tímto 
zpùsobem to není snadné a muži si musí dávat dobrý pozor, aby 
se vztyèení májky bezpeènì podaøilo. Tak se také stalo i letos 
a nad hasièskou zbrojnicí opìt zavlála krásná, vysoká májka hra-
jící všemi barvami. 

èarodìjnic je jediná staroèeská tradice, kte-

Pak se už jen zapálila hranice, kde skonèily všechny zlé èarodìj-
nice a mohly se opékat oblíbené špekáèky. Nakonec už staèilo 
pouze májku pøes Filipojakubskou noc ohlídat a na prvního máje 
si její stráž mohla oddechnout, že své povinnosti dostála. 

Text a foto: R.L.

Chreštovictí hasièi poøádali v sobotu 11. 5. výlet do vojenského 
Muzea na demarkaèní linii v Rokycanech a do Air Parku ve Zruèi 
u Plznì. Skupinka 20 lidí si ve vojenském muzeu mohla prohléd-
nout více než 190 kusù vojenské techniky i jiných vojenských 
exponátù mapujících období let 1938 až 1945. V tomto muzeu si 
též mohli pøipomenout pohnuté momenty naší historie a pøede-
vším 1. a 2. svìtové války. V Air parku byla zase možnost si pro-
hlédnout pøevážnì leteckou techniku, ale i obrnìné transportéry, 

dìla, tanky èi zajímavé repliky letadel. Do nìkterých vystavovaných 
exponátù byl volný pøístup, takže kdo chtìl, si je mohl prohlédnout
 i zevnitø. Na místì byla ještì možnost vyzkoušet si vojenské pøilby, 
èepice, ale i rùzné typy vyøazených zbraní jako tøeba samopaly. Toho 
využily hlavnì dìti a vyzkoušely si všechno možné, co jen mohly. 
Dospìlí si ovšem také pøišli na své a s výletem byli moc spokojeni. 
Text a foto: R.L.

Výlet za vojenskou technikou s chøeš�ovickými hasièi

V pøíštím èísle zpravodaje se doètete aneb co se nám do èervnového èísla nevešlo: 
Vývoj názvu obce Chøeš�ovice, Noèní soutìž v Chøeš�ovicích, Z historie poštovního úøadu v Chøeš�ovicích (120 let),

Co s polystyrenem, Fungování odpadového hospodáøství - Rumpold

SDH Chøeš�ovice
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A to už pøišel èas na èarodìjnické vystoupení. Nejen  
hasièky a jejich dìtièky pøipravily vystoupení v kostýmech o zlé èaro-
dìjnici spolu s taneèním vystoupením, za které obdržely nekonèící 
potlesk a velké ovace. V prùbìhu celé akce bylo obèerstvení zajištì-
no ve stánku hasièù, kteøí dìtem zajistili buøtíky. A když se všichni 
doèkali dostateèné tmy, vyrazilo se na lampionový prùvod obcí a po 
pøíchodu zpìt do zahrady byl odpálen velkolepý ohòostroj, na který 
se pøišli podívat i lidé z okolí. A to jste mìli vidìt, tìch rozzáøených 
dìtských oblièejù, nìco nádherného. Noc pomalu utíkala a v prùbìhu 
èasného rána hasièi s hasièkami odrazili dva útoky nenechavých ná-
jezdníkù, kterým se zachtìlo dostat albrechtickou májku k zemi. Ale to 
se jim nepodaøilo díky bdìlým hasièùm, kteøí od májky odešli až pøed 
polednem. 

albrechtické

Ještì bych chtìl podìkovat všem hasièkám, hasièùm, pøátelùm 
a dobrým lidem, kteøí se podíleli na pøípravì a zdárném prùbìhu této 
akce a zároveò také panu Jiøímu Vachtovi za zapùjèení pozemku pro 
konání akce.   
Text: Petr Sidum - velitel albrechtických hasièù, foto: Vladimír Dìrda

Pálení èarodìjnicSDH Albrechtice nad Vltavou

Pálení èarodìjnic, nebo také Filipojakubská noc je poslední 
dubnovou nocí a v minulosti v tento den slavili svátek sv. Filip 
a Jakub. Od støedovìku lidé vìøili, že existují dny, kdy mají zlé 
síly vìtší moc než jindy. A tak se lidé ochraòovali pøed èarodìj-
nicemi napøíklad hlukem, nebo zaøíkáním. S dostateèným pøed-
stihem byla vybrána, pøivezena a pøipravena májka a tak mohly 
dìti zaèít zdobit barevnými fábory na albrechtické návsi, na což 
se už dlouho tìšily. Poèasí pøálo a tak poøadatelùm, albrechtic-
kým hasièùm, udìlala radost vysoká návštìvnost nejen dìtí, 
rodièù a prarodièù. Po vyzdvižení májky se všichni pøesunuli do 
zahrady bývalého areálu firmy Rivetec, dnes pana Jiøího Vachty 
a kdysi hotelu Joza, kde probíhaly další akce. Pro dìti bylo pøi-
praveno nìkolik soutìžních stanoviš� s èarodìjnickými soutìže-
mi, kde si každé dítì vysoutìžilo balíèek dobrot. Byla vyhlášena 
soutìž o nejlepší èarodìjnický kostým u chlapcù i dívek a za 
toto vítìzství vyhráli mošnièku plnou pøekvapení. 

Železná sobota s hasièi
I v letošním roce se dobrovolní hasièi z Albrechtic nad Vltavou 
vydali do ulic, aby provedli svoz železného odpadu a vyslouži-
lých elektrospotøebièù. Nejprve vyrazili na Hladnou a do Újezda, 
odkud tentokrát pøijeli s plným vozem. Ale i v ulièkách Albrechtic 
byla hojná úroda. Na korbì vozu se postupnì vršil železný šrot, 
který hasièi sváželi nejprve v propršeném dopoledni. Ale nako-
nec se i na nás poèasí usmálo a odpolední svozy byly již za 
sluneèného poèasí. Železo už lidem dosloužilo a tak ho vìnovali 
hasièùm, kteøí výtìžek dále použijí na vybavení soutìžních druž-
stev a zajištìní dìtských akcí. 
Dìkujeme spoluobèanùm, kteøí nám pøispìli.
Text: Petr Sidum - velitel albrechtických hasièù, foto: SDH

11. 5. 2019

30. 4. 2019

Oslava dìtského dne s hasièi
Jako již tradiènì pøipravili albrechtiètí hasièi a hasièky pro dìti oslavu jejich svátku mezinárodního dne dìtí. Zábavné, sportovní a doved-
nostní odpoledne se konalo za nádherného již letního poèasí. Sešlo se spousta dìtí se svými rodièi, prarodièi a známými. Dìti si mohly
vybrat z množství dovednostních a sportovních disciplín, kde soutìžily o spoustu sladkostí a drobných dárkù pro radost. Vyzkoušely si 
støíkání džberovou støíkaèkou na plechovky, házení míèkù do zábavného šaška, na házecí stìnu, nebo na koše. Následovalo házení lé-

tajících kroužkù na kužele, skákání v pytlích, tvorba 
megabublin a výroba èehokoliv z tvarovacích balón-
kù. Kdo chtìl mohl si nechat namalovat na oblièej 
originální obrázek. Nebo se v oblíbené sladké dis-
ciplínì prokousat velkým koláèem. Mysleli jsme i na 
nejmenší dìtièky, pro které byl pøipraven hrací kou-
tek. A pro všechny bylo pøipraveno zároveò obèerst-
vení zdarma. Oblíbenou støelbu ze vzduchovky, na 
terèe se zvíøátky zajiš�ovali kamarádi z albrechtic-
kého mysliveckého spolku, za což jim patøí veliké 
podìkování a zároveò dìti pod dohledem zkušené-
ho dendrologa p. Dostála poznávaly rùzné rostliny 
a døeviny, které rostou v našem okolí. Podìkování 
patøí všem, kteøí pøiložili ruku k dílu a zpøíjemnili 
dìtem jejich sváteèní den.

Text: Petr Sidum - velitel albrechtických hasièù, foto: SDH
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Tak jsme druhý, no a cóóó!
tutovku na roh. Do druhé pùle jsme šli s jednogólovým násko-
kem, který jsme udrželi jenom ètvrt hodiny. Hosté vyrovnali ta-
ké po rohovém kopu, když pøetažený centr poslal nepohlídaný 
hráè hlavou pøes celou bránu do sítì. Hernì jsme byli lepším 
týmem a s remízou jsme se nechtìli smíøit. O zaslouženém 
vítìzství rozhodl v 65. minutì náš nejlepší støelec Petr Velek, 
když si nabìhl do vápna, neukvapil se, položil si gólmana, obe-
šel ho a uklidil míè do prázdné kasy. 
Po závìreèném hvizdu jsme popøáli hostùm hodnì úspìchù ve 
vyšší soutìži, podìkovali jsme divákùm a šlo se slavit osmé 
vítìzství v øadì a koneèné druhé místo v okrese s 58 body na 
kontì. Druhý byl tentokrát i Petr Velek, kterému v posledním 
kole utekla obhajoba nejlepšího støelce okresu. Volf z Podolí II 
totiž dal v posledním kole slabým Borovanùm pìt kouskù a na-
šeho snajpra o dva zásahy pøeskoèil. I tak je 28 záøezù super 
výkon a témìø tøetina branek celého týmu. 
Naše Béèko odehrálo poslední zápas v Hrazánkách, kde pro-
hrálo 6:1 a s celkovým ziskem devatenácti bodù obsadilo ko-
neèné desáté místo v tøetí tøídì. Moc dìkujeme všem, kteøí nás 
celou sezónu podporovali, chodili a jezdili nám fandit, dobøe 
nám radili, jak ten fotbal máme dìlat, a nenadávali, když to 
nešlo podle jejich pøedstav. Na konci prázdnin AHOJ!

Permanentky podzim 2019
Zájemci o tradièní permanentky na domácí 
zápasy s vlastním jménem èi pøezdívkou 
se mohou nahlásit na:

fotbal.albrechtice@seznam.cz

nebo na tel. 792 588 366
Ostatním bude možno zakoupit 
na domácích utkáních za obvyklou cenu.

Dobojováno, v nedìli 16. èervna byly dohrány mistrovské soutìže 
v našem okrese a mùžeme s radostí øíci, že sezóna to byla vydaøená. 
Na poslední utkání Áèka jsme si v sobotu 15. èervna nemohli pøát 
atraktivnìjšího soupeøe, než už jistì postupující Kestøany, které se po 
roèní pauze vrací zpìt do 1. B tøídy. Náš cíl byl jasný, získat alespoò 
dva body a bez ohledu na ostatní týmy udržet pøed Protivínem druhé 
místo v tabulce. Posledních sedm zápasù jsme neztratili ani bod, tak 
proè vítìznou šòùru ještì trochu nenatáhnout? Zápas se hrál ve vel-
kém horku, ale pøesto celkem ve vysokém tempu. V prvním poloèase 
jsme si vypracovali nìkolik slibných šancí a Tomáš Zeman dokonce 
nastøelil tyè. Prvního gólu v síti hostù jsme se doèkali chvilku pøed 
pøestávkou. V 37. minutì Lukáš Pícha zahrál roh, na prudký centr si 
v malém vápnì nabìhl Jakub Šmitmajer a nekompromisnì napálil míè 
do brány. Hosté se v první pùli také dostali do obrovské šance, ale 
vèasným vybìhnutím a skvìlým zákrokem Pavel Sewald vyrazil jejich

Foto ze zápasu Albrechtice - Kestøany     Text: Dušan Hronek

TJ Albrechtice nad Vltavou
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/ Èíslo 3 / Datum vydání: 24. èervna 2019 / ZDARMA

87  Øeøábková Zdeòka
83  Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.
87  Rybáková Kamila, Albrechtice n. Vlt.
90  Øeháèek František, Chøeš�ovice
81  Mareš Miloslav, Chøeš�ovice
50  Kuèera Miroslav, Újezd
60  Král František, Albrechtice n. Vlt.

, Jehnìdno

65  Holec Pavel, Újezd
75  Kuntová Marie, Chøeš�ovice
75  Pavlíèková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.
55  Velek Václav, Údraž

85  Králová Kvìtuše
65  Kokaisl Miroslav, Jehnìdno
70  Pilík Milan, Chøeš�ovice
91  Hrdlièková Hermína, Hladná
91  Trefilová Vìra, Údraž

, Albrechtice n. Vlt.

kvìten Anna Trubková, Chøeš�ovice
              rodièe:  Jana Trubková a Jaromír Pech

kvìten Max Pašek, Chøeš�ovice
              rodièe:  Marcela Pašková a Roman Slaboò

èerven Tomáš Andìl, Albrechtice nad Vltavou
               rodièe:  Eliška a František Andìlovi

Rybáøští veteráni Vás tímto zvou na rybí závody na Vápeòském rybníku. 
Zaèátek vhození návnady na háèku je v sobotu 10. srpna ve 13.00 hod. 
Pravidla, vy co chodíte pravidelnì znáte, ostatním vše rádi vysvìtlíme. 
Pro všechny generace je zajištìno obèerstvení, dobré pochutiny pro dìti 
i dospìlé, pro dámy víno, pro pány pívo chlazené a i nìco ostøejšího. 
Ale ta motivace. Pro vítìze jsou pøipraveny praktické a hodnotné ceny. 
Hlavní ale je, že se sejdeme a užijeme i nìjakou srandu. 
Takže si udìlejte èas a pøijïte dát rybám za uši. Za rybáøské veterány 

Mòouk

10. SRPNA v sobotu od 13 hod.

RYBÁØSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍCE VÁPEÒSKÉM

SDH ÚDRAŽ poøádá Dìtský den

CESTA 
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
5. èervence 2019  

sejdeme se
na údražské návsi

v 15 hodin

Dobrou náladu 
s sebou :-)

21.4.2019
Marie Kuboušková, Jehnìdno

23.4.2019
František Král, Albrechtice nad Vltavou 

 SDH Chøeš�ovice 
všechny srdeènì zve na 

POU�OVOU ZÁBAVU 
do KD v Chøeš�ovicích 
dne 27. èervence 2019 

od 20:00 hodin

K poslechu a tanci hraje 

JOHNY BAND.

SDH Chøeš�ovice 
všechny srdeènì zve na

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 
dne 29. èervna od 15:00
u hasièské zbrojnice v Chøeš�ovicích. 

Je pøipraveno spousty soutìží a her, 
projížïky na koni 
a v pøípadì krásného poèasí také 

pìnová show

 Vážení Chøeš�oviètí rodáci a pøátelé Chøeš�ovic, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali, jako každý rok, 

~ NA PØÁTELSKÉ POSEZENÍ ~ 
v sobotu 13. èervence od 15:00 v KD Chøeš�ovice. 

K poslechu, tanci a pro radost 
bude hrát TALAFOUS.

Na setkání s Vámi všemi se tìší
Miloslav Mareš, Chøeš�ovice 21, tel. 725 580 094, 728 714 044 

Spoleèenská kronika vedení obce pøeje všem oslavencùm
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