
srpen 2020

1O      1O      roèníkroèník
zpravodajezpravodaje

Peace Run - mezinárodní mírový bìh 
v Albrechticích nad Vltavou

Vážené dámy a vážení pánové, 

jako všichni ostatní zastupitelé v abecedním poøadí pøede mnou 
jsem i já dostal možnost øíci Vám pár slov prostøednictvím Zpravo-
daje obce, kterou velmi struènì a velmi rád využiji. 

Vám všem, vlastnì nám všem, pøeji, aby všichni zvolení 
byli sebevìdomí, aby se nebáli zeptat, aby se nebáli øíci svùj vlast-
ní názor, vèetnì jeho následného demokratického prosazování. 
Svoboda zastávat názory je vlastnì primárním pøedpokladem celé 
koncepce svobody projevu, svobody názoru. Možná, že bez zkuše-
nosti s totalitními režimy a totalitním myšlením, bychom si dnes 
ani neuvìdomili, jak intenzivnì jde do takových „samozøejmých” 
svobod zasahovat. Nakonec nejcennìjší zùstává samotná „politická 
soutìž”, diferencovanost názorù, co nejširší názorová rozmanitost. 
Nalezený koncensus je potom výsledkem, svobodným výsledkem. 

zastupitelé 

Každý musí sám za sebe zodpovìdnì uvažovat, získat informace, 
vyhodnotit a poté se sám a nezávisle rozhodnout. To je jeho právo 
spojené s jeho odpovìdností. Proto já vždy a za každých okolností 
budu bojovat za svobodu jednotlivce, svobodu projevu, svobodu 
myšlení, svobodu rozhodování. Nenechme si kýmkoliv vzít to, co 
je už 30 let naše. 

Krásné, covidem nerušené, prožití zbytku roku 2020 
pøeje Mgr. Ing. Jan Procházka 

Slovo zastupitele

12. srpna v 9:30 jsme v Albrechticích na Nové Louce pøivítali po 
dlouhé dobì úèastníky mezinárodního bìhu míru. Bìžce pozdravil 
starosta obce Ing. Miroslav Ušatý a místostarostka Hana Krippne-
rová pøevzala Mírovou pochodeò. Ing. Andìla Øeøichová obdržela
za milé pøijetí dìkovný list rekreaènímu støedisku Nová Louka. 
Úèastníci letního tábora, èlenové klubu karate z Èeských Budìjovic, 
si dali s bìžci symbolické koleèko...      Více na str. 3

Peace Run je nejdelší štafetový bìh s hoøící pochodní pøes více 
než 140 zemí svìta. Posláním bìhu je vytváøet a šíøit atmosféru 
pøátelství, míru, porozumìní. 

Vzpomínková akce k uctìní
chøeš�ovických hrdinù
Vzpomínkovou akci k 100. výroèí od narození váleèného veterána 
Josefa Adámka a k uctìní památky Františka Štumbauera, padlého 
pøi Pražském povstání 1945, poøádal Spolek památky Chøeš�ovicka 
spoleènì s chøeš�ovickými hasièi 20. èervna 2020. 

Pou� sv. Petra a Pavla
v Albrechticích nad Vltavou
V sobotu 27. èervna se od 15:30 konala albrechtická pou� spojená 
s pou�ovým fobálkem, soutìží o nejlepší sladký a slaný mouèník, 
pìnovou show, pivními soutìžemi a pou�ovou zábavou. K tanci hrála 
oblíbená kapela Hastrmani. Nechybìly ani pou�ové atrakce - kolotoè, 
støelnice, cukrová vata èi zmrzlina.
O pravém významu poutí a setkávání promluvil pan faráø Vítìzslav 
Holý - všichni jsme poutníky životem. Více se doètete na stranì 5 Více na str. 10

~ Èas padajících hvìzd a pøání ~
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Pøejeme Vám pøíjemné zážitky!

Datum Název akce Poøadatel

SDH Albrechtice
SDH Údraž
SDH Chøeš�ovice
obec, Bonsai è.3
Rybáøští veteráni
obec Albrechtice
obec, Jihoè. divadlo
SDH Jehnìdno
Spolek Náš Újezd
ÈZS Albrechtice
SDH Údraž
SDH Albrechtice
SDH Chøeš�ovice
Spolek Náš Újezd
MS Jehnìdno
SDH Jehnìdno
ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
SRPŠ
Spolek Náš Újezd
SDH Chøeš�ovice
Albrechtický Brebta
SDH Chøeš�ovice
SDH Jehnìdno
MS Údraž  
SDH Chøeš�ovice 
SDH Údraž
Pavel Kolda
Spolek Náš Újezd
Rybáøští veteráni
MS Jeh. + SDH Chø.

Výšlap k rybníku Valenta
Louèení s létem
Ukonèení prázdnin
Folková Dálava
Koncert Chairé v Chøeš�ovicích
Cykloakce
Opera Prodaná nìvìsta
Memoriál Jana Kukrála
Beseda se starostou obce
Posvícenská zábava
Posvícení
Drakiáda s hasièi
Rybáøské závody
Svatomartinské hody + posezení
Poslední leè
Èlovìèe nezlob se!
Vánoèní dílny
Advent s hasièi
Rozsvícení vánoèního stromu
Zahájení adventu
Drakiáda
Tradièní Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Poslední leè
Valná hromada
Turnaj ve stolním tenise +Turnaj Poker
Silvestrovský bìh na Kamýk
Silvestr a vítání nového roku
Rybáøský candrbál
Hasièsko - myslivecký ples

22. srpen
29. srpen
29. srpen
29. srpen
30. srpen
12. záøí
19. záøí
20. záøí
      záøí
10.(17.) øíjen
24. øíjen
31. øíjen
      øíjen
07. listopad
14. listopad
21. listopad
22. listopad
28. listopad
29. listopad
29. listopad
      listopad
05. prosinec
05. prosinec
05. prosinec
      prosinec
12. prosinec
26. prosinec
31. prosinec
31. prosinec
23. leden 2021
30. ledna

Prodaná nevìsta
Bedøich Smetana                     komická opera pod širým nebem

Národní èeská opera Prodaná nevìsta Bedøicha Smetany se 
stane pøíležitostí k venkovskému opernímu setkání pod širým 
nebem, v malebném zákoutí v Chøeš�ovicích pøed kostelem 
sv. Jana. K pøedním sólistùm, sboru a orchestru opery Jiho-
èeského divadla se pøipojí i další pìvecké a folklórní soubory 
i osobnosti regionu, aby spoleènì provedli „Prodanku“ v režii 
nového umìleckého šéfa opery Jihoèeského divadla Tomáše 
Ondøeje Pilaøe a pod taktovkou Maria De Rose, generálního 
hudebního øeditele. Délka pøedstavení cca 3 hodiny 

s pøestávkou
Cena vstupenky: 350,- Kè
Pøedprodej vstupenek od 19. 8. 2020 
Infocentrum, Albrechtice n. Vlt., A. Honzíková, tel. 601 503 396 
Potraviny Chøeš�ovice, L. Kothánková, tel.: 607 890 921

„Proè bychom se netìšili…“

Sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno
Vás srdeènì zve na 

soutìž v požárním útoku

Memoriál Jana Kukrála
v nedìli 20. záøí 2020 v Jehnìdnì 

na „høišti“ u rybníka

Program:
10:15 – 10:50 – prezence družstev

11:00 – nástup družstev
Startovné: 200,- Kè

Terèe: sklopné s elektronickou èasomírou
Dráha: všechny kategorie 2xB75 + 4xC52

Povrch: tráva, asfalt – základna
Kategorie: ženy, muži, veteráni

Bohaté ceny. Obèerstvení zajištìno.

Info: Martin Jaèka – tel. 733 128 030

Pøijela pou� a lidí houf... Ohlédnutí.
Albrechtická pou� letos pøipadla na nedìli 28.èervna, tedy pøed 
svátkem svatých apoštolù Petra a Pavla. Tradièní pou� má širší 
zábìr než pouze pou�ové atrakce a dobøe se najíst a napít. Chce
“obèerstvit" celého èlovìka, tedy jeho tìlo, duši a ducha. 

To první zvládáme docela dobøe. V tom druhém bychom mìli 
pøidat - to se týká našich vztahù, tedy pøátelských návštìv nejen 
nejužšího rodinného kruhu, ale i toho širšího, tìch místních i pøes-
polních. Ve tøetím máme znaèné rezervy a dluhy. 

"Èlovìk se tehdy stal živou bytostí, když mu Bùh vdechl do jeho 
chøípí dech života". Tedy tøetí rozmìr našeho bytí nás vede do 
hlubokého ponoru našeho jáství, tam kde tepe podstata našeho 
já, naše originalita. Tzn. abychom nebyli kopií druhých, ale našli 
tu svoji parketu, proè nám Pán Bùh øekl: Tak buï! To nám umož-
òuje osobní setkání s Bohem, v jeho posvìceném prostoru tomu 
vyhraženém, tedy v kostele. Zde máme to potøebné klima se ztišit 
a zaposlouchat se "do šumu jemného vánku", ve kterém k nám 
Bùh promlouvá, rezonuje v našem nitru. A my slyšíme, kde je ta 
naše parketa a co je skuteènì dobré nejen pro nás, ale i pro naše 
bližní. Dobøe známe rèení, že se nìkdo minul povolání, to je pak 
velké trápení nejenom pro toho dotyèného, ale nás pro všechny. 
Kdo se však se svým povoláním harmonizuje, ten kvete a záøí, je 
pln radosti a tuto radost sdílí s ostatními a všem je dobøe. 

Obèerstvení ducha nás harmonizuje se sebou samými, stáváme 
se Božím obrazem, tedy nositeli jeho dobrodiní a v tom je pravé 
štìstí èlovìka.

Naším spoleèným úsilím je do pøíští poutì vytvoøit novou sochu 
sv. Petra (byla ukradena 7.12.2002), na kontì pro její realizaci je 
nyní 56.794,- Kè. Poptávkovou nabídkou jsme oslovili nìkolik 
"øemeslníkù", sešli se tøi: 1.) 140.000,- 2.) 147.000,- 3.) 250.000,-.  
Socha bude ruènì vyøezána a následnì vytvoøena polychromie
(tzn. malba). Otevøeme se nejnižší nabídce, reference jsou kladné.

S pøáním všeho dobrého a v úctì Pater Slávek Holý, 
administrátor farnosti

Kalendáø akcíInformace pro obèany
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Ke spoleènému bìhu z Nové Louky na Bylinkovou zahradu se za 
albrechtické obèany pøipojila Andìla Øeøichová ml., bìžela v èele 
bìžcù s hoøící pochodní. Dìti reprezentoval Vašík Krippner, který
jel na kole. V 10:20 byli všichni pøivítáni v Bylinkové zahradì. 
Poté se s podìkováním rozlouèili a vybìhli smìr Písek, Mirotice, 
Blatná... až do Františkových Lázní. Od srdce k srdci :-)

O pronájem bytù patøících obci Albrechtice nad Vltavou byl velký 
zájem. Obec se snažila množství zájemcù filtrovat pravidly, která 
jsou pro získání obecního bytu nutná dodržet. 
Osm zrekonstruovaných bytù v Údraži už má tedy své nájemce. 
S ukonèením prázdnin bude dùm è. p. 64 plnì obsazen. Zatím 
probìhla s budoucími nájemníky prohlídka bytù. Domov neza-
èíná u vchodových dveøí, ale už daleko pøed nimi. Plot lemující 
pozemek, vstupní branka a další zóny si zaslouží vyladit. Tyto 
venkovní úpravy bude obec øešit v pøíštím roce. H. Krippnerová                                                                                                                 

Touto cestou bych ráda podìkovala spolkùm:

Hospodská 12, TJ Albrechtice, SDH Albrechtice, 
SDH Chøeš�ovice, Velká Albrechtická 

a ostatním dobrovolníkùm 

za pomoc pøi organizování Pouti sv. Petra a Pavla, 
která se konala 27.èervna v Albrechticích nad Vltavou.

Hana Krippnerová

Podìkování spolkùm

Letošní rok je ponìkud zvláštní. Celé jaro jsme se báli 
nového viru. Odkládali se a rušily sportovní i kulturní 
akce. Koncem kvìtna se vše zaèalo opatrnì nadechovat. 
I naše obec chce pøispìt ke znovuobnovení kulturního 
a sportovního dìní.  

O prázdninách probìhlo nìkolik sportovních akcí, dokon-
ce o minulém víkendu probìhl 47. roèník Štítu Albrechtic 
v Albrechticích v Jizerských horách.

Naše obec a nìkteré spolky pøipravily na druhou polo-
vinu léta nìkolik akcí, které jsou urèeny široké veøejnosti.  
29. srpna probìhne ve sportovním areálu v Albrechticích 
folkový festival FOLKOVÁ DÁLAVA, hned následující 
den se uskuteèní v kostele u Svatého Jána v Chøeš�ovi-
cích  tradièní koncert uskupení Chairé. 

12. záøí probìhne tradièní setkání cyklistù Albrechtické 
cyklování. Snad nejnároènìjší bude 19. záøí divadelní 
pøedstavení opery Bedøicha Smetany Prodaná nevìsta 
v provedení Jihoèeského divadla v Èeských Budìjovicích. 
V nedìli 20. záøí probìhne v Jehnìdnì letošní nejvìtší 
hasièská soutìž v okrese Písek, memoriál Jana Kukrála
v požárním sportu.

Samozøejmì, že se rozbìhne podzimní èást fotbalových 
soutìží, o kterých Vás budou informovat sami fotbalisté.

Nabídka na závìr sezony v Albrechticích je bohatá 
a já Vás chci požádat o hojnou úèast.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Bìžci mìli pro dìti pøipravené zajímavé soutìže, poznávací otázky 
a drobné dárky. Každý si mohl na chvíli podržet Mírovou pochodeò, 
která bìží Evropou, vložit do ní své pøání pro svìt a pøedat ji z ruky 
do ruky dál. Pøidali se k milionùm lidí na celém svìtì, kteøí drželi 
pochodeò od vzniku Mírového bìhu v roce 1987. Je zajímavé, že 
i v roce 1987 se bìžci objevili u nás v Albrechticích nad Vltavou.

Informace pro obèany

Okénko starosty

Údraž - obecní byty 
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Jako již více let se koná oslava pouti v Albrechticích nad Vltavou 
na høišti. Do loòského roku ji poøádali místní divadelníci a byla 
vždy nová pohádka, støelnice, obèerstvení zajiš�oval pan Rychtáø 
z Protivína a veèer kapela Hastrmani. 
Letos se zmìnil poøadatel, a tak nastaly - nebyla již 
pohádka a obèerstvení nezajiš�oval pan Rychtáø. Co, ale zùstalo, 
tak kapela Hastrmani a støelnice, kterou majitel doplnil i dìtským 
kolotoèem. Obèerstvení zajiš�ovali chøeš�oviètí hasièi. 

nìjaké zmìny 

Obèané mohli pøinést slané i sladké mouèníky. Èást jich byla ihned 
k prodeji a èást byla zaøazena do soutìže o nejlepší slané a slad-
ké, peèené i nepeèené mouèníky. Odborná porota pak posoudila 
vzorky a vyhodnotila nejlepší výtvory v kategorii dìtí a dospìlých. 
Nìkterá, pøímo umìlecká díla, byla pìkná nejen na pohled, ale ta-
ky skvìle chutnala, bylo je škoda i naèít a sníst. 
Výtìžek z prodeje mouèníkù 
vek na zhotovení sochy sv. Petra do místního kostela. Èinil pìkných

byl darován panu faráøi, jako pøíspì-

3.536 korun a celkový pøíspìvek na sochu pak ještì díky štìdrosti 
jednoho dárce vzrostl 5.536 Kè. Podìkování všem, kdo pekli!
Odpoledne se na høišti hrál fotbal, ale protože mu vùbec nerozu-
mím, tak nevím, kdo s kým hrál a s jakým výsledkem, tak tuto èást 
odpoledne ani nechci komentovat. 
Jedinou chybou bylo, že zpoèátku docházelo k výpadkùm elektric-
kého proudu, po hodinì byla závada odstranìna a nic již nerušilo 
prùbìh odpoledne a veèera. Nejvìtší legrace byla, když dìti ob-
sadily kolotoè a on se jim pøestal toèit, protože nešla elektøina. Dìti 
si to hned vyøešily po svém, ty starší se zaèaly odstrkovat nohami 
a kolotoè si roztoèily vlastními silami. Bylo zábavné se dívat, jak se 
snaží, aby se jim kolotoè toèil. 
Bylo to krásné odpoledne a veèer, a tak se už tìším zase na pøíští 
rok. Každoroènì se této akce zúèastòuje hodnì lidí, a je to pìkné 
potkávat se známými, když nìkteré potkávám jednou roènì, a to 
na této akci.                                                              Milada Švehlová 

Pou� sv. Petra a Pavla v AlbrechticíchNapsali jste nám
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Velká pìnová show !
Poèasí dìtem pøálo. 

Èas pou�ových rùží
i letní žíznì :-)

Fotbalový zápas 
35°C ve stínu.  bdiv všem ! 

Hospodská 12 x fotbalisti ze Všeteèe
Došlo i na penalty.  O
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Ahoj kamarádi a kamarádky z mokrých ètvrtí, osad, zkrátka našeho 
okolí. Opìt po roce jsme se sešli u rybníka Vápeòského. Oblehli 
a obsedli jsme ho ze všech stran, nejvíce té, kde teklo pívo a dìla-
ly se všelijaké òamky. Setkalo se nás, pøesto, že byla doba nejèas-
tìjších dovolených, opravdu hodnì. Ryby také jakžtakž braly. 
A když zrovna nebraly, zabavili jsme se jináè. Pro velký zájem jsme 
chytání a lov ryb prodloužili o dvì hodiny.
A jak to vše dopadlo? Samozøejmì opìt dobøe. 
Pro všechny vítìze byly pøipraveny hodnotné ceny, v podobì znaè-
kových rybáøských mošen, batohù, navijákù a víceúèelových nožù. 
Pro ty co se zúèastnili a nevyhráli, byly pøipraveny alespoò nìjaké 

malièkosti a dobroty. Po ukonèení závodù a rozdání cen, došlo na 
tradièní sportovnì-kulturní vložku, koupání udatných mužù a krás-
ných žen. Opravdu radost pohledìt. Na pøíští roèník se nám ozvali 
ze svìtového èasopisu Playboy, zda by si nemohli pár snímkù na-
fotit. Ty se bohužel v našem zpravodaji nedají publikovat. Jedinì 
až se stane prezidentem Dolly Buster. 
No a poté jsme se již vìnovali dobrému obèerstvení a družení lidu. 
Za zvuku kytáry a mého srdceryvného a líbezného zpìvu, jsme se 
prohýøili do pozdních noèních hodin. 
Poèasí bylo super, jako všichni zúèastnìní, takže nezbývá než tuto 
akci vyhodnotit jako vydaøenou.

Léto budiž pochváleno
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Nyní Vás s Rybáøskými veterány, èeká tradièní KONCERT CHAIRÉ, 
již v nedìli 30. srpna od 16 hodin v Chøeš�ovicích. 

Když bude dost vody, tak v øíjnu VÝLOV VÁPEÒÁKU.

A v lednu klasický RYBÁØSKÝ CANDRBÁL.

Takže se louèíme s pozdravem Petrùv zdar!  Za rybáøské veterány Mòouk, foto: Vlasta Petružálková

DÌTI

1. Michal Brom

2. Adam Kropáèek  

3. Filip Tomendal

133 cm

 130 cm

 83 cm

Celková délka úlovku DOSPÌLÍ

1. Erwin Tomendal      

2. Libor Svatoò

3. Míra Vyskoèil 

261cm

 185cm

 75cm

Celková délka úlovku

Rybáøské závody na rybníce Vápeòském



Ztráty na veøejné zeleni

V noci na ètvrtek 6. srpna skupinka rozjaøených a nesvéprávných 
lidí ponièila nìkteré èásti bylinkové zahrady v Albrechticích. Po 
jejich øádìní zùstaly vytržené a pøevrácené lavièky, pøeražené 
podpùrné kùly u vysokých ozdobných jabloní a co horšího, pøelá-
mané kmínky ètyø stromkových rybízù. Škoda na lavièkách a kùlech 
se dopoledne napravila. Nová výsadba se uskuteèní na podzim. 
O tom, že šlo o skupinku lidí svìdèí i pøevrácené tìžké balíky sena 
na pøilehlé louce p. Kolpy. 
Co k tomu dodat? Snad jen: Kdo druhým dobré pøeje, též jemu se 
tak dìje. Pátrání po pachatelích pøevzala Policie ÈR.

V Albrechticích v  parèíku okolo pomníku padlým obèanùm obce 
v první svìtové válce rostly dva jalovce. S pomníkem tvoøily sku-
pinu, která svým estetickým pùsobením mìla podtrhnout pietní 
význam tohoto místa. V prùbìhu èasu však keøe neudržely svùj 
kompaktní vzrùst, vìtve se zaèaly vyklánìt a vylamovat a staly se 
nevzhlednými. Proto bylo rozhodnuto keøe odstranit a nahradit je 
na podzim èi na jaøe novými.

Bouøka v úterý 28. 7. zlomila mladou lípu u køíže pøed kostelem 
v Albrechticích. Kmínek o síle asi 15 cm byl v pruhu na jedné stra-
nì napaden døevokaznou houbou, ta porušila odolnost kmene proti 
náporu vìtru a strom se asi v metrové výšce zlomil. Torzo bylo 
odstranìno.

Zlomená lípa

Jalovce v parèíku odstranìny

Øádìní v Bylinkové zahradì

Na parcele u domu è.p. 11 na Hladné stojí
minimálnì 200 let starý dub - jedná se 
o dvojstrom tvoøící jednu velkou korunu. 
Ve 20. letech 20. století, když se stavì-
la elektrárna Nový Mlýn, požádal tenkrát 
stavitel elektrárny tehdejší majitele par-
cely, aby jim dovolili strom porazit a po-
užít ho jako hlavní høídel na novì vzni-
kající mlýn. Tehdejší majitelé to tenkrát 

odmítli a tím tento majestátný strom 
zachránili. 
Ve starých vojenských mapách byl 
tento dvojstrom vyznaèen a sloužil jako 
dùležitý orientaèní bod pro letce. 
V souèasnosti (LP 2020) má obvod to-
hoto stromu 3,5 m (mìøeno v 1 metru 
nad zemí). To je ten, který se mìl stát 
høídelí; jeho “dvojèe" má obvod cca 3 m 
(mìøeno odhadem, špatná dostupnost 
nutná k pøesnému pøemìøení). 
Text a foto: Eva Svobodová

Zajímavost z Hladné Malá historie dubu na Hladné  

Text: Petr Dostál, foto: Vlasta Petružálková

Informace pro obèany
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Kynologii a myslivosti zdar! Text: Ladislav Kostohryz, pøedseda MS Jehnìdno.  Foto: Vašek Lid

Turnaj v petanque byl z 9. kvìtna z dùvodu pandemie pøesunut 
na 1. srpen. Turnaj dvojic v petanque byl v sobotu za sluneèného 
poèasí uspoøádán Sborem dobrovolných hasièù Jehnìdno. Jako 
obvykle se tento turnaj konal na místním „høišti“, kde se sešlo 
celkem14 týmù a 5 dìtských jednotlivcù, kteøí si pøišli zahrát hru 
petanque. 
Pro letošní rok byla novinkou kategorie dìtí. 5 mladých hráèù si 
v zápalu hry nic nedarovalo a všichni se snažili vyhrát tuto kategorii. 
Po základním kole, kde si zahráli všichni proti všem, se dále hrálo 
o místa „na bednì“. A koneèný výsledek, který byl vyhlášen v prù-
bìhu kategorie dorost + dospìlí, dopadl takto: 

1. David, 2. Martin, 3. Vojta, 4. Scootering.cz (Sam), 5. Klárka
U druhé kategorie se základní èást turnaje hrála déle. 

Do další èásti se dostalo 8 nejlepších týmù, kde nìkteré postu-
povaly pøímo, ale nìkteré týmy si postup musely ještì vybojovat. 

JAK TO 
DOPADLO

?

1. LOGRÁCI
2. ROBOHOBLÍK
3. ROSNIÈKY
4. STORY

5. K & K
6. ARCTICA ANIMALS
7. PRDÍCI
8. ŠULIS�ÁCI

Všem zúèastnìným pøíznivcùm hry petanque dìkujeme za 
bezproblémový prùbìh turnaje plný pohody a dobré nálady 
a tìšíme se na XIII. roèník. 

Text: H. Jaèková, foto: Z. Ušatý a L. Tušilová

Turnaj v petanque 

I když zaèátek turnaje byl ráno v 9:00 hod., základní èást se 
dohrála kolem 13:00 hod. 

V sobotu 25.7.2020 v mysliveckém spolku Jehnìdno u Písku se konaly zkoušky psù “Speciální vodní práce”. Bylo pøihlášeno 18 psù
a tento poèet byl i pøi nástupu. Po veterinární prohlídce a po rozlosování do skupin se vùdci se svými psy v doprovodu rozhodèích 
a vedoucích skupin rozešli na absolvování jednotlivých disciplín. Zkoušky se konaly za pìkného poèasí na dvou rybnících s dostatkem
rákosí a vodní plochy. V zázemí chøeš�ovického rybníka po celou dobu panovala dobrá nálada a bylo zde k dispozici výborné obèerstvení,
za což patøí podìkování èlenùm MS a jejich manželkám a pøítelkyni jednoho z èlenù. Proti posuzování rozhodèích nebyl podán žádný
protest. Zkoušky ze strany OMS Písek, od rozhodèích a pøedsedy kynologické komise byly velmi kladnì hodnoceny. Za toto patøí velký 
dík všem èlenùm MS Jehnìdno, kteøí se na pøípravì tìchto zkoušek podíleli. Na závìr bych chtìl podìkovat hasièùm Jehnìdno, kteøí
nám zapùjèili lavice a hasièùm Chøeš�ovice, od kterých jsme mìli pùjèené stany a centrálu. Dík patøí i koronì, která nás pøišla podpoøit.

Zkoušky psu speciální vodní práce

SDH Jehnìdno

Staví se DÈOV - v Jehnìdnì je nejvíce zájemcù Jehnìdno

Myslivecký spolek Jehnìdno
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Knihobudka a infopanel

nebo v infocentru v Albrechticích n. Vlt., tel. 601 503 396

Léto a knihy patøí k sobì... Osvìdèený pracovní tým Petr Veverka 
a Petr Dostál byli pøistiženi pøi opravì veøejné Knihobudky - kterou
zasklili, vyèistili a knihy srovnali. Dìkujeme! Vlastníte-li pøebyteèné 
knihy - Albrechticích je Knihobudka.                                            

A kde Knihobudku hledat? Kouknìte na infopanel na návsi, kam pro 
jistotu pánové umístili šipky - je to od nìj cca pouhých 15 m :-)    vp

Spolek Rybáøských veteránù poøádá a srdeènì zve na:

Vokálnì instrumentální soubor 
dobových nástrojù

Umìlecký vedoucí: Josef Krèek
Chairé Pøíbram

Chrámový sbor

kostela sv. Jakuba v Pøíbrami
Sbormistr: Lukáš Marek

Codex Temporis

Program:  Písnì doby J. A. Komenského
Tradice a pøítomnost duchovní hudby

Lidové písnì jižních Èech

Vstupenky na Koncert Chaire
Cena vstupenky: v pøedprodeji 160,- Kè, na místì 190,- Kè.

Potraviny v Chøeš�ovicích: p. Lenka Kothánková
Infocentrum v Albrechticích: p. Andrea Honzíková
Kadeønictví v Albrechticích: p. Ladìna Schánilcová

Veškeré informace: tel. 775 253 145
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První akcí místních spolkù, která se konala po zrušení opatøení 
epidemie COVID-19 byla prohlídka zahrady a skleníkù s kaktusy na cha-
lupì v Tálínì u pìstitele a lovce kaktusù p. PhDr. Rudolfa Slaby. 

z dùvodu 

2Zavítali jsme k nìmu na rozloze asi 80 m  jsme 
cca 15 000 sbírkových rostlin ve velmi esteticky pùsobivé kolekci. Každým 
rokem na podzim je pan Slaba všechny pøemís�uje do temperovaného 
prostoru a na jaøe vrací zpìt. Trvá to asi 14 dnù, dìlá to sám a rád :-) 
V zahradì jsou rozmístìny také bonsaje, jezírka s lekníny i s tìmi úplnì 
nejmenšími, rákosím, rùzné sošky vèetnì Vìstonické Venuše (jistì ji 
poznáte dole na fotografii), kamenní ptáci, ještìøi - vše je možné. Mnoho 
kaktusù ještì kvetlo a pohled na nì byl nádherný. Zájemci si mohli odnést 
nejen krásné zážitky, ale i malý kaktus v kvìtináèku na památku. Pan 
Slaba kaktusaøí desítky let a navázal na zkušenosti svého otce.

v pátek 19. èervna a vidìli 

Provedl nás celým areálem a zodpovìdìl naše, èasto i všeteèné dotazy. 
Vyprávìl i o svých cestách do zahranièí za úèelem objevování nových 
druhù kaktusù. Cesty podniká každým rokem, kdy je u nás zimní období. 
Pøibere k sobì ještì 3 kolegy, na cestu si pøibalí jídlo nepodléhající zkáze, 
na místì si spoleènì pronajmou terénní auto a vyrazí na lov nových druhù 
kaktusù. S sebou domù si mùže pøivézt jen semínka, rostlinky je dovážet 
zakázáno. A než vyrostou poøádnì veliké kaktusy, které jsme mohli vidìt 
i v Tálínì, trvá to i 60 let. Kaktusy pan Slaba studoval v Mexiku, Chile, 
Bolivii, Peru a Argentinì... V létì zpracovává své poznatky a fotografie 
z cest do pøíspìvkù a odborných studií našich i zahranièních èasopisù.  
Popsal asi20 nových druhù, dva jeho objevy nesou  jeho jméno – Parodia 
slabana a Sulcorebutia slabana. A o každém kaktusu, na který ukážete, 
vám øekne, odkud pochází, a zná jeho latinský název. Napsal také knihu 
„Kaktusy“, která vyšla nejen v èeštinì, ale i v angliètinì,  francouzštinì 
nìmèinì a holandštinì. V souèasné dobì pracuje na nové knize.

Z vyprávìní PhDr. R. Slaby a z odborné literatury vybral a sestavil 
pro Zpravodaj obce Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František
Fotil: Vladimír Dìrda
2. èást tohoto povídání najdete v pøíštím èísle zpravodaje, vèetnì mnoha 
dùležitých rad, jak bodlinaté zelenáèe správnì pìstovat, tìšte se! :-)

Napsali jste nám Kde jsi má vesnièko støedisková ?„ “
Jsem rád, že jsi se zbavila komunistù. Ale s bolševikem odešel 
sál i parket. Dnes mi každý povídá, proè nejde, aby vesnièka opìt 
mìla sál na velké akce a zábavy.
Slavíme pou�, tanèíme v prachu a potmì, sháníme kamion, stany,
vozí se lavice sem a tam, pijeme teplé pivo, vypadává proud. 
Èást vesnice slaví pou� za zamèenými vraty na høišti!
Tak asi nejde zprovoznit parket, kde je podium, postavit døevìné
pøístøešky (podobný a vìtší - co stojí u Trampalovského rybníka), 

pod kterými by se dalo sedìt. Vždy� døeva je dost.
Tak na vìtší akce a zábavy nás budou rozvážet po okolních vesni-
cích, kde to asi jde, kde mají sály a parkety?

P.S. Když jsem pøišel v práci za šéfem, že nìco nejde - odpovìdìl:
„Slovo NEJDE neznám! Buï nechci nebo neumím!”

Albrecháci myslíte, že mùj šéf mìl pravdu? Pavel Kolda

Také u nás je krásnì - nezdá se Vám?

Ohlédnutí za nevšedním zážitkem 1. èást ZO ÈZS Albrechtice
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Úvodní pìkná melodie na uvítanou zaznìla na trubku v podání 
Radka Ušatého. Pøes velikou nepøízeò poèasí si pøišlo pøipome-
nout památku tìchto mužù mnoho obèanù i vzácných hostù. 
Nejvzácnìjšími hosty byli ovšem pøíbuzní Josefa Adámka a Fran-
tiška Štumbauera. Vzpomínky se zúèastnil také senátor Parla-
mentu Èeské republiky Jaroslav Vìtrovský a zastupitel Jihoèes-
kého kraje Petr Kalina. Svou úèastí podpoøili akci i další vzácní 
hosté. Èeský svaz bojovníku za svobodu Písek zastupoval místo-
pøedseda svazu Zdenìk Øíha. Èeskoslovenskou obec legionáø-
skou Písek zastoupili pøedsedkynì obce Eva Veselá a místopøed-
seda Jaroslav Pospíšil a èlenové Josef Lanc a Martin Lanc. Zú-
èastnil se rovnìž zastupitel mìsta Písek Jiøí Lejèar a pøedseda 
sdružení Svornost Písek Aleš Procházka. Vzpomínkovou akci 
podpoøili svoji pøítomností starosta obce Albrechtice nad Vltavou 
Ing. Miroslav Ušatý a místostarostka Hana Krippnerová. Nechybìl 
ani velký zástup obecních spolkù, myslivcù a hasièù z Albrechticka. 
Z vìtší vzdálenosti dokonce dorazili i hasièi z Krèe. 
O velikou zajímavost se postarali nadšenci historických vozidel ze 
2. sv. války, v èele s Liborem Sejákem a Františkem  Mezerou. Ti 
svými historickými vozy  hezky doplnili  atmosféru vzpomínkového 
odpoledne. Po uvítání zaznìla Èeská státní hymna a dívky ze 
spolku památek zarecitovaly nìkolik pìkných veršù. Proslovù se 
ujali místostarostka Hana Krippnerová, senátor Jaroslav Vìtrovský 
a zastupitel JèK Petr Kalina. Za Èeský svaz bojovníkù za svobodu 
Písek a jednotu ÈsOL Písek promluvil Zdenìk Øíha.
Ke vzpomínce se též vyjádøil starosta SDH Chøeš�ovice Miloslav 
Mareš a místopøedsedkynì Spolku památky Chøeš�ovicka Radka 
Lacinová, která  pøipomnìla životy vzpomínaných hrdinù. 

Slavnostního odhalení desky váleèného veterána Josefa Adámka 
se ujal syn Václav Adámek a odhalení desky pana Františka 
Štumbauera padlého v Praze v roce 1945 neteø paní Bohumila 
Vrzáková.
Nato byla vìnována tichá vzpomínka ještì všem padlým mužùm 
z 1. sv. války a pøedevším Josefu Adámkovi a Františku Štumbau-
erovi z 2. svìtové války. Všichni mìli možnost položit k pomníku 
a pamìtním deskám vìnce a kvìtinové dary. Na památku této 
události byly pøítomným hostùm pøedány upomínkové pøedmìty 
z rukou pøedsedy Spolku památek Chøeš�ovicka Vítka Kothánka 
- pamìtní odznaky, zdobené perníky a pamìtní stuhy. Celou vzpo-
mínkou provedl pøítomné místostarosta SDH Chøeš�ovice Václav 
Lid. V závìru podìkoval všem za úèast a pozval všechny na malou 
fotografickou výstavu k danému tématu i na bohaté obèerstvení do 
místního kulturního domu. 
Spolek památky Chøeš�ovicka je moc rád, že se koneènì 
li tito chøeš�oviètí hrdinové, kteøí svými skutky i srdcem bojovali za 
naši vlast. Mìli bychom si stále pøipomínat, že žít ve svobodné 
zemi není samozøejmé.

pøipomì-

75 let od  konce 2. sv. války pøece není zas tak dlouhá doba, 
chom zapomínali, jak tìžké èasy tehdy prožívali všichni naši pøed-
kové - muži, ženy, ale i dìti!?  

aby-

Za oba chøeš�ovické spolky mi dovolte podìkovat všem jejich 
èastnìným èlenùm za pomoc na pøípravì  celé této dùstojné akce, 
všem z rodin hrdinù, všem vzácným hostùm a i všem, kteøí pøišli 
vzpomenout s námi!

zú-

Èest památce Josefa Adámka a Františka Štumbauera.
Text a foto: R. Lacinová

Vzpomínková akce  k uctìní chøeš�ovických hrdinù Pokraèování z titulní str.



O sobotním odpoledni 4. èervence se dìti, rodièe a pøátelé 
Chøeš�ovic na høišti u hasièské zbrojnice, aby spoleènì pøivítali to-
lik oèekávané léto a prázdniny. 

sešli 

Jelikož se kvùli koronavirové pandemii nemohla stavìt májka ani 
pálit èarodìjnice tradiènì 30. dubna, dohnaly se tyto zvyklosti prá-
vì na vítání léta. Májka byla sice o nìco nižší než obvykle, za to 
však hranice pøipravená na pálení èarodìjnic, byla zase se svými 
rozmìry o dost vyšší. Dìti se opìt bájeènì bavily rùznými soutì-
žemi. Napøíklad pøekážkovou dráhou, støelbou ze vzduchovky, pøe-
tahováním lanem, skákáním v pytli, malováním èarodìjnic apod. 

Mohly si též vyzkoušet 
veò tím osvìžit rozehøáté kamarády ze soutìží. Potom pøišlo na 
øadu jejich velice oblíbené dovádìní v pìnì, která byla tentokrát 
nadýchaná jako obláèky. Ke konci se opìt všichni mohli opláchnout 
v obrovské fontánì a po osušení se vrhnout na své zaslouženì 
získané odmìny. 

práci hasièù s hasièskou proudnicí a záro-

S veèerem se zapálila hranice a za praskání ohnì se veèer poma-
lu pøeklenul do úplòkové noci. Za pøíjemných zvukù zpìvu a kytary 
byla u ohnì pohodová atmosféra. Obèerstvení a vlastnì celou akci 
zajistili opìt chøeš�oviètí hasièi. Dìkujeme...              Text a foto: R.L.

SDH Chøeš�oviceChøeš�ovické vítání léta a opoždìné stavìní máje

Svatojánská pou� a cyklopou�
V nedìli 21.6. dopoledne se v kostele sv. Jana konala sváteèní 
bohoslužba na oslavu sv. Jana Køtitele a odpoledne probìhla již 
po osmé oblíbená Cyklopou�. Na této akci si návštìvníci zahráli 
pìkné hry, v pøíjemné spoleènosti také posedìli u ohnì, opekli 
si špekáèky a v krátkosti se v kostele sv. Jana Køtitele spoleènì 
pomodlili. Navíc bylo ještì možné si prohlédnout velice zajímavá 
historická kola, která se u nás používala pøibližnì pøed 150 lety. 
Tuto akci již tradiènì poøádal pan Cyril Havel s panem Vítìzsla-
vem Holým a jejich pøáteli.

Zveme Vás na akce chøeš�ovických hasièù:

21.8. 

29.8.

listopad 

5.12. 
12.12. 
31.12. 

Brigáda spoleènì se Spolkem Památky Chøeš�ovicka
- úklid sutì pod støechou kostela

Louèení s prázdninami

Drakiáda?

Mikulášská nadílka
Valná hromada hasièù
Silvestr

Historická kola
jsme mohli vidìt 
i na Albrechtickém 
cyklování (2018)
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Spolek nadále nabízí prohlídky kostela 
sv. Jana Køtitele s výkladem o historii. Na prohlídce si každý mùže 
zblízka prohlédnout jakýkoliv prostor kostela a pøedevším se na
vlastní oèi seznámit s problémem, kterému stávající vybavení 
kostela ještì odolává. Tím je malý brouèek lidovì zvaný èervotoè 
- viz foto. Ten neutìšenì pokraèuje ve své zkázonosné práci. 

památky Chøeš�ovicka i Jako první fáze záchrany vybavení bude muset probìhnout jeho 
dùkladné odstranìní z celého kostela a pak se mùže zaèít s opra-
vami a restaurováním. 
Ještì pro upøesnìní - finanèní pøíspìvek není podmínkou prohlídky, 
provádíme i zcela zdarma.  
Takže jestli máte zájem, jste srdeènì zváni! 

Spolek památky Chøeš�ovicka       informuje... a dìkuje...

V sobotu 25.7. poøádali místní hasièi 
pou�ovou zábavu. Tentokrát se však 
pøišlo pobavit o mnoho ménì lidí než 
tøeba v loòském roce. Tento malý po-
èet byl zøejmì ovlivnìn poøádáním 
jiných akcí v našem okolí nebo také 
obavou z nákazy ze stále probíhající 
koronavirové pandemie, v souèasné 
dobì je opìt na vzestupu. 

Annenská  zábava v Chøeš�ovicích

Pøesto zábava byla veselá a pøítom-
né komorní spoleènosti vyhrávala ši-
kovná kapela Relaks až do brzkých 
ranních hodin.             Text a foto: R.L.
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Drobné sakrální památky Køížek Václava Adamce v Údraži

Na snímku je vnuk Milan Adamec,
dìkujeme mu za povídání a foto.

Køížek na památku tragicky zemøelého Václava Adamce z Údraže èp. 9, únor 1958.

Václav Adamec byl jeden z nejvìtších sedlákù v Údraži. V roce 1957 musel i on vstoupit do JZD. 
Mìl nádherné èerné konì. Jeho chlouba a láska. Když konì ze statku odvádìli, mìl v oèích slzy. 
Jeden z místních soudruhù mu øekl: „Ty pùjdou stejnì do salámu.”
Údražská kronika je struèná - rok 1958 Václav Adamec byl zasypán v krechtu pøi vybírání brambor.
Krecht („hrob na brambory”) kdysi sloužil JZD k dlouhodobému skladování brambor nebo øepy.
Svìdkem neštìstí byl další èlovìk, ale rady si sám nevìdìl. Než pøivedl pomoc ze vsi, bylo pozdì. 
4. února 1958 vyprovázela na poslední cestì Václava Adamce celá vesnice. Pìšky, snìhem, na 
albrechtický høbitov. Smuteèní koèár táhl pár èerných koní. Václavovi bylo 50 let. Vdova Ludmila 
Adamcová nechala postavit pamìtní køížek. Adamcù statek JZD devastovalo ještì dlouho a ona
tomu musela pøihlížet. Sama se pak dožila asi 102 let. Nyní stojí køížek pod doglaskou za zahradou 
Koutníkù, otoèený do polí. Pùvodnì byl na druhé stranì úvozové cesty, ale zemìdìlská technika je 
mocnìjší. Dodnes tam stojí torzo pùvodního køížku.  Text: Vlasta Petružálková

Stav úètu k 12.8.2020 je 222 478,- Kè

Rádi bychom podìkovali všem, kteøí 
neustále pøispívají na památky a pomáhají 

jakýmkoliv zpùsobem. 

Velké podìkování patøí panu Štìpánu 
který jako odborník na varhany nabídl našemu 
spolku pomoc a o své dovolené varhany detailnì 
prohlédl. Dìkujeme moc všem dobrým lidem! 

Svobodovi, 

Prohlídka 
chøeš�ovických památek
28. èervna navštívil Chøeš�ovice poèetný 
s velkým zájmem o chøeš�ovické i okolní památky. 
V èele zájezdu byl øeditel Prácheòského muzea 
Jiøí Prášek a  Miroslav Mareš z Agentury Kultur. 

zájezd 

Prohlídka s výkladem probìhla v kostele sv. 
Køtitele a krátké zastavení s výkladem o historii 
bylo také u Chøeš�ovického zámku. Návštìvníci 
byli velice milí, znalí historie a zdejší památky 
i když témìø neznámé je znatelnì okouzlily. 

Jana 

Text: R.L. 

Text a foto: R.L.Spolek památky Chøeš�ovicka.  



Nejvyšší vrchol osady Újezd a celé obce „Na Skalce“ (533 m) je kromì známek 
prvního osídlení (pozùstatky mohyl) porostlý lesy se smíšenou vegetací. Bývá proto 
vyhledávaným místem na vycházky pro dospìlé i dìti, jakož i pro vyjížïku na koních 
a samozøejmì i pro cyklisty. V zimì zde pak mùžete potkat i bìžkaøe. Okolí je pìkné 
po celý rok, ale snad nejkrásnìjší je na pøelomu jara a léta, kdy se vše zazelená 
a rozkvete. Stejnì tomu bylo i letos, kdy nás „Skalka“ pøivítala krásnì rozkvetlými 
náprstníky a objevily se už i první høiby, mezi nimi i vzácnìjší druhy.  J. Procházka

Okolí Skalky v objetí rozkvetlých náprstníkù

První plody na vysázené aleji
Na jaøe loòského roku jsme v Újezdì vysadili více než 80 ovocných stromkù v aleji 
od „Køíže“ k návsi. Témìø všechny dobøe rostou, nìkteré kvetly a jsou nich již první 
plody (zatím jen u jeøabin). Nejlépe se však daøí tøešni vysazené na vrcholu 438,7m) 
nad osadou za pùvodní tøešeò, kterou pøed dvìma roky srazil a zapálil blesk.
Ta nejen že dobøe odkvetla, ale mìla i krásné a sladké plody, které si obèas nìkdo 
utrhl jen na ochutnání a ostatní tam zùstávaly pro potìšení.  J. Procházka

Tato akce byla vùbec první v letošním roce s úèastí 
veøejnosti, protože pøedchozí stavìní májky bylo 
jen v omezeném poètu.

Tak jako každý rok byla pøíprava i vlastní opékání 
rutinní záležitostí. Každý z organizátorù má již 
dlouhodobì dané úkoly, a tak bylo jen potøeba do-
hodnout termín a èas zahájení celé akce. V sobo-
tu ráno jsme „napíchli pašíka na rožeò“ a pøipravili 
oheò, i když vzhledem k velkému horku padl návrh, 
jestli by se nemohlo „grilovat jen na slunci“. Byly 
rovnìž obavy, jak zajistíme studené obèerstvení 
(pivo), proto jsme si nechali v prodejnì vychladit 
tøi velké sudy, které byly pøivezeny až pøed poled-
nem. Pak už nebyl problém èepovat pivo po celou 
dobu v optimální teplotì. Již odpoledne pøicházeli 
první spoluobèané a po 16. hodinì byly k dispozici 
první porce masa. Okrajování a porcování probí-
halo bìhem celé akce, která se protáhla až pøes 
pùlnoc. Postupnì se sešlo témìø 80 lidí, pøevážnì 
„místních“ a jejich rodinných pøíslušníkù, pro které 
byla konzumace masa neomezená a zdarma. 
Potìšitelné bylo, že se zúèastnili i všichni nejmlad-
ší obèánci osady s rodièi.  

V nedìli se organizátoøi sešli k závìreènému úkli-
du a vyhodnocení setkání, a protože ještì zbylo 
maso, mohli si i oni v klidu pochutnat na peèínce.  
Tato spoleèenská akce byla první pøíležitostí pro 
obèany a chalupáøe z rùzných èástí osady k set-
kání a popovídání, èehož vìtšina využila a podle 
jejich reakce byli spokojeni.  

Jsme rádi, že se setkání zúèastnili jak starosta, tak 
i místostarostka obce. Na závìr je potøeba podì-
kovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì, prùbìhu 
vlastní akce i úklidu po ní. Josef Procházka

Z èinnosti spolku „Náš Újezd“

Prázdninové setkání obèanù a pøátel osady 
Újezd – již poosmnácté

Kozáci p. Bartuškovi
rostou zahradì :-)

Prázdninové setkání obèanù 

Paní Anièka Husová obdivovala v Újezdì
jejich pergolu, prý by se jim na Hladné taky 
taková hodila :-) 

„Náš Újezd“
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Co jsme ještì stihli v mateøské škole 
do konce školního roku
Dne 17.6.2020 si Alenka Lívancová z naší MŠ vyzvedla cenu a diplom 
v Písku z výtvarné soutìže „Sport nás baví". Alenka už naší školku 
reprezentovala a umístila se vícekrát. Máme z ní velikou radost.

Dne 25.6. k nám pøijelo divadlo „Z Bedny" z Karlových Varù s vodnic-
kou pohádkou. Dìti byly zapojeny do dìje pohádky a moc je to bavilo.

Odpoledne 25.6. se uskuteènila tøídní schùzka pro novì pøíchozí dìti 
do MŠ pro rok 2020/2021. Rodièe byli seznámeni s chodem mateøské 
školy a mohli si také prohlédnout tøídy, které budou dìti navštìvovat. 

Dne 29. 6. probìhlo v naší MŠ louèení s pøedškoláky a jejich pasování 
na školáky. S dìtmi se pøišel rozlouèit pan starosta Miroslav Ušatý 
a paní místostarostka Hana Krippnerová. Dìti dostaly spoustu dárkù, 
diplom školáka a dobré rady do jejich plavby životem. Závìr jsme 
oslavili slavnostním pøípitkem. 

Dìti mají udìlané tablo, které je pøístupné pouze ve škole („GDPR"). 
Necháme jej ke zhlédnutí ještì na poèátku roku. 
(kolektiv uèitelek MŠ)

ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou

Školní rok 2020/2021
Zaèínáme v úterý 1. 9. 2020 v 7.55 hod. Tento den vyuèování konèí 
hned po 1. vyuèovací hodinì v 8.40. Žáci 1. a 6. roèníku se svými 
rodièi se potom od 9.00 hod. zúèastní slavnostního zahájení školního 
roku a pøijetí u pana starosty na Obecním úøadì.

Zahajovací tøídní schùzky pro ZŠ budou v 1. školním týdnu, pro 
MŠ v druhém školním týdnu. Na konci srpna dostanou všichni rodièe 
podrobné informace. (tøídní stránky, SMS). Nové tøídní stránky jsou 
ve výrobì.

Do 6. roèníku máme pøihlášeno 12 dìtí, do 1. roèníku 3 dìti a do MŠ 
39 dìtí celkem. 

Rozšiøujeme nabídku èinností pro dìti. Od záøí bude 
 kterou se nám podaøilo získat za pøispìní dotace 

z Jihoèeského kraje a s pøispìním zøizovatele Obce Albrechtice nad 
Vltavou. V nabídce mimoškolních èinností je novì 
Odpoledne bude i tento rok 

v provozu 
keramická dílna,

i kroužek fotbalu.  
v provozu Dìtský klub Klásek.  

Pokud máte nìkdo z rodièù zájem pracovat s dìtmi a mùžete jim 
pøedat nìco ze svých zkušeností, máme ve škole dveøe otevøené. 

Školní autobus bude opìt jezdit v pravidelných èasech a linkách 
podle nového jízdního øádu.

Tak hodnì zdaru do nového školního roku 
a vykroème všichni tou správnou nohou! (Vìra Tichá)

Pasování na školáky
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ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou

Nový Jízdní øád školního autobusu

Školní autobusŠkolní autobus

........................Zajímavosti z kroniky obce.........................

235 let od založení školy 
v Albrechticích  1785 ~ ~

Škola v Albrechticích byla založena za panování Josefa II. 
v roce 1785 a byla umístìna v èp. 24 (mezi domy Bartuškù 
a Pisingerù). Až do roku 1864 to byla škola jednotøídní. 

130 let SDH v Abrechticích     1890 ~ ~
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Projížïka lodí po Vltavì 

Pøímìstský tábor Klásek
O letošních prázdninách máme za sebou 3 týdny pøímìstského 
tábora. Poslední týden v srpnu bude ještì jeden pøímìstský tábor. 
Tentokrát se na Vás tìší Andrea s Klárou. Letošní pìkné poèasí 
jsme si užili pøevážnì v pøírodì, ale nechybìly ani hry v tìlocviènì 
a sbìr a konzumace plodù z naší školní zahrádky. Navštívili jsme 
Muzeum v Týnì nad Vltavou a také jsme se projeli na lodi po øece
Vltavì. Nauèili jsme se vyrábìt dìtskou „ledovou kávièku", která 
nám pøišla vhod v horkých dnech.

V roce 2020 uplyne 235 let od zahájení prvního škoního 
vyuèování v Albrechticích nad Vltavou.

Prvním uèitelem byl Václav Straka (1785 - 1798).

Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou 
byl založen roku 1890 ještì v tehdejším Albrechtci.
Sbor mìl 28 èinných a 12 pøispívajích èlenù, mezi které patøil 
také hrabì Berchtold ze sousedního neznašovského panství. 
Rokem založení se sbor øadí mezi sbory s nejstarší hasièskou 
tradicí na okrese Písek.

Sbor dobrovolných hasièù 
v Albrechticích nad Vltavou 

poøádá v sobotu

22. srpna 202022. srpna 2020

VÝŠLAP

K RYBNÍKU VALENTA

VÝŠLAP

K RYBNÍKU VALENTA

ODVOZ zpìt
ZAJIŠTÌN

Valenta
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Návštìva seniorù z Drhovle
Pøed nìkolika dny nás oslovil údražský rodák pan Milan 
který nyní žije v domì seniorù v Drhovli, zda by mohli k nám do 
Albrechtic udìlat výlet. Rádi jsme souhlasili a 12. srpna k nám 
pøijeli senioøi vlastním mikrobusem. Byl horký letní den a tak se 
návštìvníci rádi ochladili pøi komentované prohlídce v kostele sv. 
Petra a Pavla. Poté si prohlédli Kaplièkový høbitov. 

Øeháèek, 

Povídání o historii tìchto památkek se ujala Andrea Honzíková
z našeho infocentra a pár zajímavostí pøidal také starosta obce 
ing. Miroslav Ušatý. Bylo to velmi milé setkání a všem se líbilo.
Text a foto: Vlasta Petružálková

Údražští hasièi Fajn dìtský den v Údraži 
Byl to fajn den 5.7.2020

Krásné nedìlní odpoledne pøi poèasí 
jako „na objednávku“ strávilo skoro 

30 dìtí místních i pøespolních 
a neménì dospìlákù na návsi v Údraži. 

Akci nabitou zábavnými hrami tak 
akorát na míru malým i velkým dìtem, 

projížïkou na poníkovi 
a asi nejoblíbenìjší již tradièní

„ÚDRAŽSKOU VODNÍ BITVOU“ 

v kombinaci s bezvadným a nápaditým 
obèerstvením organizovaly holky pod 

zášitou SDH Údraž.

Díky Lucko, Ivèo, Madlo! 

Bylo fajn vidìt dìti š�astné, zmáèené, 
v jedné ruce párek v rohlíku 
a v druhé popcorn :-)  GZ

Infocentrum       - komentované prohlídky  aneb poznáte rodáka z Údraže?

Ve stejný den dopoledne 
zvládli údražští hasièi i

Dìtské rybáøské závody

Do konce roku chystají Udražští ještì dost zajímavých akcí
 - nechme se pøekvapit :-)



Dne 5. 7. 2020 dopoledne se na údražské návsi konaly dìtské rybáø-
ské závody poøádané sborem dobrovolných hasièù Údraž. Soutìže 
se zúèastnilo 10 mladých rybáøù, jak chlapcù, tak dívek, kteøí po 
dobu chytání mìli na svých prutech spoustu ryb. Nejvíce si zabojo-
val pìtiletý Ládík Pohnán, který v posledních minutách ulovil kapra 
s úctyhodnými 72 centimetry. 
Po skonèení závodù probìhlo vyhlášení výsledkù a pøedávání cen.           

Petr Velek

POØADÍ: 1. 

2. 

3. 

místo  -  Ládík POHNÁN (209 cm) 

místo  -  Dan BLÁHA (206 cm) 

místo  -  Mates KOLÁØÍK (147 cm) 

NEJVÌTŠÍ RYBA: 
Ládík POHNÁN - kapr 72 cm

Na údražském sportovním høišti na 
návsi se v sobotu 4. èervence 2020
uskuteènil nohejbalový turnaj.
Zúèastnilo se 5 družstev.

POØADÍ:

1.místo - Jehnìdno

2.místo - Údraž TRAUTENBERK

3.místo - SKS

4.místo - Výbìr Polanský a spol.

5.místo - Kluky KEISUKE HONDA

Meky Velek I dospìláci mají své dny :-)

Mates KOLÁØÍK
s diplomem za 3. místo

Nohejbalový turnaj tøíèlenných týmù

Èekají nás ještì mnohé zmìny. Budeme jezdit elektromobilem 
nebo spíš koòmo? Mít vše na elektøinu a "smart" nebo se bude-
me muset bez elektøiny (tøeba jen na èas) obejít? 

Registrace závodníkù:  pouze on-line do 6.9.2020

Místo prezence a cíl:  sportovní areál TJ Albrechtice n/Vltavou
Místo startu:   (závodníci budou pøevezeni)
Start hlavního závodu:  
(závod bude odstartován z éteru Èeského rozhlasu)
Kontakt:  Renáta Havlová, 604 334 601, rhavlova@seznam.cz 

ÚDRAŽ - u rybníka
18:00 

16/9/2020   T-MOBILE olympijský bìh

Více najdete na: www.olympijskybìh.cz

Blahopøejeme všem! 

A jak øíká místní mládež: Dycky Údraž„ “

Dìtské rybáøské závody Údraž Údražští hasièi

Nebe, peklo,  ??? ráj
Žijeme v zajímavé dobì. Nechci psát pøevratné, protože o pøe-
vratech mnozí víme své. Zažíváme tolik zmìn a to s nezvyklou 
promìnlivou rychlostí. Spoleènost chvátá a najednou témìø stojí. 
Ekonomika roste a najednou, sice pozvolnì, ale padá. Èekáme 
spíš sucho a ono zaprší. Spoléháme na lékaøe a najednou to 
vše postaví na hlavu jeden virus (a� už je odkudkoli).

Platit jenom elektronicky nebo opìt dospìjeme k výmìnnému 
obchodu "v naturáliích"? Vše bude provìøovat naši schopnost 
pøizpùsobit se novým podmínkám = adaptovat se.
Pøíroda uèí, že nepøežijí ti nejsilnìjší, ale ti nejpøizpùsobivìjší. 
Všimli jste si, že na konci èervence místy pøíroda vypadala jako
na podzim? Mnohé žloutlo, zaèaly opadávat listy, zrály podzim-
ní bobule, zvíøata zaèala mìnit letní srst… Co je to za hru?
Že by to bylo posunem magnetických pólù Zemì? Nevím.
Z pozorování lidí kolem sebe vidím, že roste nápor na psychiku. 
Nic však není ztraceno. Hlavu vzhùru.
Slovy klasika "proè stahovat kalhoty, když brod je ještì daleko?"
Psychická odolnost se dá posilovat. Budovat dobré vztahy.
Relaxovat. Posilovat to, co nám dává energii. Opatøit si nìjaký 
ten rostlinný adaptogen - kouzelná rostlina posilující schopnost 
pøizpùsobování se.

Tak hurá do toho! A léto i to “babí”, budiž pochváleno. MS
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SDH Albrechtice nad Vltavou Hasièi a karate na Nové louce

Albrechtická zásahovka v akci

V èervnových deštivých dnech mìli èlenové albrechtické zásahové 
jednotky plné ruce práce. V tìchto dnech, kdy deštì nejen v okolí 
komunikací podmáèely stromy a k tomu se ještì pøidal i silný vítr. 

Nejprve jsme odstranili padlé stromy, uklidili vozovky a provedli 
monitoring prùjezdnosti pøíjezdových komunikací do všech našich 
obcí a teprve potom jsme si mohli dojíst zasloužený obìd.

Dìkuji èlenùm zásahové jednotky za odvedenou práci.

Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n. Vlt., foto: SKP Písek 

~ Hasièská pou�ová pìna ~~ Hasièská pou�ová pìna ~

Jubilejní pivovarská soutìž
Pøi tradièní anenské pouti v Protivínì se konal jubilejní již 20. 
hasièské soutìže O pohár pivovaru Platan. Právì na této soutìži 
reprezentujeme již témìø dvì desítky let s velice pìknými výsledky,
jak v požárním útoku, tak v pivní štafetì družstev a odsoutìžili jsme 
osmnáct roèníkù. V letošním roce jsme vybojovali ètvrté místo v ka-
tegorii muži senioøi v požárním útoku, kde nás doplnili naše hasièky
zralejšího vìku, abychom splnili startovní podmínky. 

roèník 

V prestižní disciplínì pivní štafetì družstev složené z hasièù a je-
jich pøíznivcù to bylo mnohem tìsnìjší, kde nás od zlatého poháru 
dìlily pouhé tøi desetinky vteøiny, ale i tak to bylo pìkné. Za ta dlou-
há léta reprezentace se zde vystøídalo hodnì bìžcù i štafetových 
pijákù. A právì tìm všem patøí naše veliké podìkování za spolu-
práci a reprezentaci. 
Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n. Vlt., foto: SDH 
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A jak to již bývá vždy v tu nejménì vhodnou dobu, kdy jsme po-
voláváni operaèním støediskem hasièského záchranného sboru. 
Jeden z výjezdu byl i v pravé poledne, kdy obìd už byl na stole, 
ale musel poèkat.

Text a foto: Petr Sidum - velitel JSDHO Albrechtice nad Vltavou

Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n.Vlt., foto: SDH

Zaèátek prázdnin je jak jinak než ve znamení albrechtické pouti 
sv. Petra a Pavla. A stejnì tomu tak bylo i letos, kdy program akce 
tvoøila èinnost nìkolika spolkù. Albrechtiètí hasièi pøipravili pro dìti 
v prùbìhu odpoledne pìnovou show. Pìny byl dostatek a byla nì-
kolikrát pøidìlávána. V pìnì øádily dìti od nejmenších po nejvìtší 
a do konce se pøidali i nìkteøí rodièe, kteøí neodolali kouzlu pìny. 
V parném odpoledni bylo pøipraveno støíkání s mlhovou proudnicí, 
kde se úèastníci pìnové show mohli ochladit, což pøišlo v takovém 
parnu velice vhod.

V èervenci se konalo v rekreaèním støedisku na Nové louce sou-
støedìní dìtského oddílu SKP karate Písek. Dobrovolní hasièi
z Albrechtic byli požádáni o provedení ukázky hasièské èinnosti 
a tak zpestøili dìtem v polovinì soustøedìní jejich pobyt hasièským 
odpolednem. Nejprve si dìti prohlédly a byly seznámeny se zása-
hovým vozidlem CAS 16 MAN a jeho vybavením, které používají 
hasièi pøi zásazích. Následnì hasièi pøipravili pro dìti soutìž v po-
žárním útoku, kdy dìti soutìžily až do veèerních hodin.



Navzdory COVIDU se i letos uskuteènilo celorepublikové 
setkání obèanù obcí s názvem Albrechtice. 

Došlo sice ke zmìnì termínu i poøadatelství, ale tradice nako-
nec nebyla pøerušena. Pùvodnì se mìl štít konat v Lesních 
Albrechticích koncem èervna, ale vzhledem k nejisté situaci 
a vládním opatøení byl na setkání starostù a èlenù stálého výbo-
ru štítu domluven termín 15.8.2020 a prohození poøadatelství. 

Poøádání 
a v rámci oslav 350 let od vzniku jejich obce akci uspoøádal. 
Nepodaøilo se sice pøipravit soutìže i pro myslivce a hasièe, ale 
stìžejní fotbalový turnaj byl odehrán i pøesto, že chybìly nìkte-
ré výpravy. Nedorazilo Mìsto Albrechtice, Albrechtice u Lanš-
krouna, Albrechtice nad Orlicí a na poslední chvíli se omluvil 
i starosta Bøezové, tedy Lesní Albrechtice.

štítu se ujal starosta Albrechtic v Jizerských horách 

Co se týká naší výpravy, tak aè nás nejelo mnoho, podaøilo 
nám v turnaji vybojovat bednu a tím si do historických tabulek 
pøipsat už podruhé tøetí místo. Výkon jsme podali velmi dobrý, 
aè únava z cesty a páteèního veèera nebyla zanedbatelná. 

se 

Nìkteøí byli unavení ještì trochu více, protože i tentokrát se vy-
dali vášniví cyklisté z našich øad složitìjší cestou a trasu dlou-
hou témìø tøista kilometrù absolvovali na horských kolem. Troj-
èlenná skupinka vyrazila ve støedu odpoledne z Albrechtic nad 
Vltavou a v pátek naveèer jsme se sešli všichni na penzionu 
v Jizerkách. Pùvodní plán bikerù byl dorazit mnohem døíve, ale 
zdržela je závada na jednom stroji a asi pìtihodinové èekání na 
jiné kolo.

Sobotní poèasí na fotbalový turnaj poøadatelùm celkem vyšlo, 
dopoledne bylo teplo a sluneèno, pøes poledne déš� zchladil 
a osvìžil trávník místní arény pøed boji o koneèné umístìní 
a pak už bylo zase pìknì. Naším soupeøem v boji o tøetí mís-
to byly Velké Albrechtice, které jsme po tìžkém boji porazili 
1:0, a mohlo se jít slavit. O finálový zápas se postaraly domácí 
Jizerky a Baník Albrechtice. Kluci z Baníku byli dùraznìjší, 
rychlejší a pøesnìjší. Po zápase na góly bohatém se z výhry 
6:3 a celkového vítìzství v turnaji radovaly Albrechtice u Èes-
kého Tìšína. Veèer bylo vyhlášení výsledkù, oficiální ukonèení 
štítu a pøední poøadatelství na rok 2021 do Lesních Albrechtic 
v okrese Opava. Po veèerní zábavì ve sportovním areálu 
u Kamenice jsme kolem pùlnoci vyrazili k domovu. Potøebovali 
jsme nìco naspat, protože v nedìli odpoledne už jsme byli opìt na høišti, 
abychom mohli nastoupit do pohárového zápasu proti Vráži, který jsme 
zvládli pomìrem 7:4.

Hned za týden už startuje nové sezóna, tak to byla taková 
va, než to vypukne naostro. První soutìžní zápas je v plánu 22.8.2020 
od 17h doma proti Podolí II a další týden pøijedou v nedìli Milenovice. 

poslední pøípra-

Béèko zaèíná v sobotu 29.8.2020 od 17h v Krèi.     Text a foto: Dušan Hronek

Pøihlášky a info:  v prodejnì Jednoty v Albrechticích

Odjezd:  v pátek 4. záøí v 16:00 z návsi v Albrechticích
(sraz o 15 minut døíve)

Návrat:
Cena:     500,- Kè / osoba

v nedìli 6. záøí cca v 17:00

Albrechtický Vltavínek 

zve všechny vodáky tìlem i duší
od 18-ti do 100 let (i více)

4. - 6. záøí 2O2O

na víkendový pobyt  Vltava na raftech

s prohlídkou hradu Rožmberk

Cena 500,- Kè zahrnuje:

Autobusovou dopravu, ubytování ve stanech v kempu Branná

Pùjèovné za rafty s pøíslušenstvím (pádla, vesty, konve)

Vstupné na hrad Rožmberk (hlavní okruh + muèírna) 

Nedìlní obìd v hotelu U Matìje v Èernicích

Ostatní stravu si každý hradí sám dle vlastního výbìru

Vltava na raftech

pøekvapení
BREBTA - listopad
DIVADELNÍ PLES

v temelínské hospodì

47. Štít Albrechtic TJ Albrechtice nad Vltavou

Albrechtický Vltavínek 
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Eliška Lidinská, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Kristýna a Miloslav Lidinských

Amálie Nekováøová, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Eva a Jakub Nekováøovi

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

Spoleèenská kronika 

27.7.2020 – Jaroslav Šabatka, Hladná

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

èerven:

v srpen:

7. øíjna 2020

~ ~Zp ra vo d a j o b ce A l b re ch t i ce n a d V l t a vo u vych á z í o d èe r vn a 2 0 11  

 
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 4  /  Datum vydání: 24. srpna 2020  /  ZDARMA

redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

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

... s pøáním všeho dobrého

Vedení obce Albrechtice nad Vltavou 
pøeje všem oslavencùm, 

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

Užívejte si každý den.

80  Dvoøáková Marie, Hladná
82  Øeøábek Ladislav, Jehnìdno
65  Kokaislová Jitka, Jehnìdno
50  Mauer Robert, Údraž
65  Müllerová Alena, Chøeš�ovice

86  Pøíhoda Zdenìk, Albrechtice nad Vltavou
83  Stejskalová Marie, Údraž
91  Fähnrich Antonín, Údraž
89  Nováková Marie, Újezd

Zlaté svatby
Tentokrát tu máme hned dvì dvojice, které vymìnily již pøed 

„pár lety“ výhody stavu svobodného za radosti života manželského.
A� Vám slunce svítí na Vaši cestu i nadále!

Miluji život, protože mi dal Tebe, miluji Tebe, protože jsi mùj život.

~ ~ 26.6.2020, Albrechtice nad Vltavou ~ ~ 17.7.2020, Albrechtice nad Vltavou 

Kateøina 
Šá ch o vá 

David 
M i ko l á še k

Barbora 
Šn a j b e r ko vá 

Martin 
Šu l i s t a

~ ~ 18.7.2020, Albrechtice nad Vltavou 

Ivana 
B ro mo vá 

Petr 
P i z i n g e r

V èervenci roku 1970 si své „ANO“ øekli 
snoubenci sleèna Dana Vranovská 
a kominický mistr Josef Schánilec.

V manželství vychovali dvì dìti - dceru a syna.
Do další padesátky spoleèného života 

pøejeme hodnì zdraví a vzájemné tolerance.

Je to až k neuvìøení,
ale už tomu bude 50 let, 

kdy slùvko  „ANO“ vyslovili
a prstýnky si vymìnili

Alenka a Pepíèek 
Kozelkovi z Jehnìdna.

Stalo se to pøesnì 
26. záøí 1970

na písecké radnici. 
Tak a� jim to poøád 
klape jako doposud

jim pøejí dcery 
Blanka a Lenka s rodinami
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