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Údražská letní kolaudace
Obec Albrechtice nad Vltavou a TJ Albrechtice nad Vltavou 
za pøispìní finanèní dotace z Oranžového roku skupiny ÈEZ 
uspoøádala 10. 7. 2021 letní akci pøi pøíležitosti „kolaudace“ 
nových venkovních prostor Údražské hospody.
Program byl bohatý v prùbìhu celého dne a velké èásti noci. 
Zúèastnit se mohla jakákoliv vìková kategorie. Odhadovaný 
poèet návštìvníkù za celou akci je více než 250 lidí.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Celý den jsme zahájili od 9.00 hodin nohejbalovým turnajem. 
Popravdì jsme neèekali takový zájem, ale zøejmì se chlapi 
chtìli protáhnout po dlouhé dobì lenošení. Sešlo se dokonce 
10 tøíèlenných mužstev (jedno i s náhradníkem). Vedoucím 
turnaje byl místní matador Meky, který rozhodoval o systému 
rozdìlení týmù do jednotlivých zápasù, dozoroval organizaci, 
èasový harmonogram, „férplej“ i vyhlašování vítìzù.

Více na str. 8 a 9

Milí spoluobèané,
jako zastupitelka jsem na toto volební období dostala na starost 
plánovaný sportovní areál v Jehnìdnì. Jsem ráda, že se tento 
rok koneènì zaèíná areál budovat a na konci podzimu již bude 
èást tohoto areálu i vidìt. Díky dotaci z Jihoèeského kraje se 
nám podaøí zrealizovat první plánovaná etapa (pódium, malá 
pergola a zázemí s pergolou pro obèerstvení a posezení). 

Další plánovaná etapa (víceúèelové høištì a úprava hasièské 
sportovní dráhy) by nás mìla èekat na jaøe pøíštího roku s po-
mocí finanèní dotace od Národní sportovní agentury (pokud 
dotaci obdržíme). 

Pøeji všem pohodový a snad ještì i proslunìný zbytek léta.
Hana Jaèková, zastupitelka

Sraz rodákù v Újezdì se vydaøil 
Témìø pøesnì po 3 letech uspoøádal spolek „Náš Újezd“ v sobotu 
7. srpna 2021 za pøispìní spoleènosti ÈEZ „Oranžový rok“ setkání 
rodákù a spoluobèanù osady v Újezdì. Zúèastnilo se ho více než 
90 obèanù všech generací, od nejmladších až po nejstarší paní 
Marii Novákovou (90 let). Více na str. 18

Slovo zastupitele Jak je to s obchodem s øezivem
V loòském roce byl proveden z rozhodnutí rady obce poøez døevní 
hmoty z lesù v majetku naší obce. Jednalo se o èásteèné zmírnìní 
kùrovcové kalamity, která zasáhla naše lesy. Prodejní cena kulatiny 
byla 500,- Kè resp. 700,- Kè/m3. Více na str. 3

vvoo

Chtìla bych proto podìkovat všem, kteøí se dosud podíleli na 
spolupráci a pomáhají toto høištì budovat.
Ráda bych ještì touto cestou podìkovala všem spolkùm a po-
øadatelùm, kteøí v letošním roce již poøádali nebo budou poøádat 
kulturní èi sportovní akce, aby se naši obèané zase mohli 
spoleènì vidìt, popovídat si a kulturnì èi sportovnì se vyžít.

Poslední plavba Václava Husy  
V pondìlí 26. èervence 2021 zasáhla voraøskou obec smutná zpráva. 
Do voraøského nebe se vydal poslední voraø v Èechách, Václav Husa 
z Hladné. Více na str. 12

srpen 2021

Život plyne dál jako voda v rece... 



Informace pro obèany Ze zasedání zastupitelstva obce
3. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou 
konané dne 23. èervna 2021
Zasedání øídila: místostarostka Hana Krippnerová
Pøítomno: 20 obèanù, z toho 13 èlenù zastupitelstva

–  Schválení úèetní závìrky Obce Albrechtice n. Vlt. za r. 2020

–  Závìreèný úèet Obce Albrechtice nad Vltavou za rok 2020 
ZO schvaluje a vyjadøuje souhlas s celoroèním hospodaøením 
obce za rok 2020 bez výhrad

–  Obecnì závazná vyhláška è. 2/2021 
ZO schvaluje sazbu poplatku za provoz systému shromažïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 
odpadù ve výši 850,- Kè

–  Zmìna pravidel Tvorby a èerpání Fondu rozvoje bydlení 
ZO schvaluje lhùtu plnìní 5 let u zápùjèek do 140 tis. Kè 
a lhùtu plnìní 8 let u zápùjèek od 140 tis. Kè

–  Koeficient danì z nemovitých vìcí
Paní Švehlová seznámila s možností navýšení koeficientu u danì 
z nemovitých vìcí. p. Klimeš – chceme, aby tu zùstávali a žili lidé, 
neví, proè by mìla obec navyšovat koeficient.  

–  Nové stavební pozemky v k.ú. Albrechtice nad Vltavou            
Paní Krippnerová podala informace k projektu „Nové stavební 
parcely v Albrechticích nad Vltavou“ v lokalitì proti bývalému 
kravínu. Dokonèuje se územní studie. Archeologický prùzkum
probìhne v záøí 2021. Probíhají projektové práce na technickou 
infrastrukturu. Èeká se na vyhlášení výzvy z MMR na podání 
žádosti o poskytnutí dotace na technickou infrastrukturu 
a veøejné osvìtlení. 

–  Dopravní øešení na pozemku parc.è. 1756 v k.ú. Albrechtice
nad Vltavou. Zámìrem obce bylo vybudovat na této komunikaci 
montované retardéry. Tento návrh nebyl Policií ÈR schválen.

–  Doplnìní investièních akcí
ZO na základì schváleného Programu obnovy venkova schválilo
pøedložený plán investic na roky 2022 – 2024 v rozsahu 
vodohospodáøské investice (vodovody, splašková kanalizace 
a ÈOV v Albrechticích nad Vltavou), smíšené bydlení Údraž, 
technické zázemí obce, rybník Jehnìdno, základní škola 
a rekonstrukce kulturního domu Albrechtice nad Vltavou a pøed-
loženou finanèní analýzu, návrh na pokrytí vlastních prostøedkù, 
možnosti úvìrového krytí a rozpoètové zodpovìdnosti

4. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou 
konané dne 13. èervence 2021
Zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý. 
Pøítomno: 0 obèanù, 11 èlenù zastupitelstva 

–  Školní autobus
Místostarostka pí. Krippnerová informovala, že kapacita stávajícího
autobusu od nového školního roku nebude staèit, bude se svážet 
více jak 50 dìtí. Navrhuje koupit nový autobus s poètem míst 29 
+ jedno pro stevarda, v cenì do 2 mil. Kè.
Zastupitelstvo obce schválilo poøízení nového autobusu.
Autobus bude sloužit i pro místní spolky.

–  Finanèní dar postiženým oblastem Moravy tornádem
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru konkrétnímu uchazeèi
ve formì øeziva na krov rodinného domu do množství 20m3 
do oblasti postižené tornádem

–  Vodohospodáøská infrastruktura - ÈOV Albrechtice n. Vlt.
Starosta informoval - byl pøedložen projekt na ÈOV. Je zde 
navýšení ceny cca o 15 mil. Kè než byl pùvodní pøedpoklad

–  Podání žádosti na dotaci “Výstavba tréninkového høištì 
pro hasièský spolek” na Areál høištì Jehnìdno z programu 
“Rozvoj místních sportoviš� a zázemí.”

–  Diskuse
–  p. Klimeš upozornil na údražskou náves, kde je složené døíví, 
auto s vlekem v trávì, vraky na návsi. Je potøeba vyzvat majitele 
k odklizení.
–  starosta žádá zastupitele o zmapování vrakù a skládek 
v jednotlivých obcích na obecních pozemcích 
–  Ing. Vlk upozornil, že na hnojištì v Údraži je navážen jiný odpad  

Podrobné informace z jednání Zastup i te ls tva obce
naleznete na: www.albrecht icenadvltavou.cz

Pomoc Moravì

Hana Krippnerová místostarostka obce 
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

–  5. zmìna územního plánu

–  6. zmìna územního plánu

–  Diskuse, rùzné
Ing. Vlk – požádal o informaci k prodeji døeva. V jakém stádiu 
je projekt? Jaký je nákup a prodej døeva?
Starosta – výbìrové øízení na poøez kulatiny a dopravu probìhlo 
tak, jak mìlo, døevo se zhodnotilo, do zpracování døeva v r. 2020 
bylo vloženo 4,8 mil. Kè, utržen byl 1,3 mil. Kè.
V letošním roce ještì nebyl ve vìtším zahájen prodej a tržby 
jsou již ve výši 1,3 mil. Kè, projednává se navýšení ceny døeva.
Øezivo je standardní kvality, horší døevo se zpracovává na oplo-
cenky. Byla provedena inventura, na skladì je døevo v hodnotì 
4,5 mil Kè, na pile je ještì 130 m3 kulatiny.  

18.8.2021 se na Moravu vydal z Albrechtic nad Vltavou kamion 
naložený øezivem na krov rodinného domu do oblasti postižené 
tornádem. Poskytnutí daru touto formou schválilo zastupitelstvo 
obce. O celém prùbìhu pøedávání konkrétnímu uchazeèi a také 
o stavbì krovu budou zastupitelé i obèané informováni.

Okénko starosty
Na Štítu Albrechtic
O pøedminulém víkendu probìhl další, již 48. roèník Štítu 
Albrechtic. Tentokrát v Lesních Albrechticích, které jsou 
místní èástí Mìstyse Bøezová.
Úèast týmù byla skromnìjší, nìkteré hrály jiné soutìže, 
nìkteré se nedaly dohromady a nìkteøí se mohli i bát. 
Je to rozhodnutí každého jedince, kolektivu i obce. Já 
jsem rád, že naší obci jeli reprezentovat èlenové fotba-
lového klubu a støelci z mysliveckých spolkù Jehnìdno 
a Údraž, kterým je potøeba vyslovit podìkování. 
A nemuseli zvítìzit, hlavnì, že se udržela parta a kama-
rádi, kteøí se rok nebo dva nevidìli.
Ale mìl jsem ještì jeden poznatek. Tím byla skoro neví-
daná soudržnost lidí ze samotných Lesních Albrechtic. 
Mùže to být ovlivnìno tím, že sedm let se s nìkterými 
pravidelnì stýkám, že hodnì lidí z té vesnice osobnì 
znám, ale nic to nemìní na tom, že ti lidé drží pohro-
madì a jsou i hrdí na to, že malá vesnice (samozøejmì 
s pøispìním od mìstyse) dokáže takovým zpùsobem žít 
a ukázat svìtu, že to jde. 
Až jsem musel ve skrytu duše trochu závidìt. Závidìt, 
že si spolu sednou jen tak na pivo, svìøí se s problémy 
i úspìchy, øeší obecní vìci, jako je tøeba nefungující 
motorest, øeší to, že automaticky dávají všechny dìti 
do své školy a další.
Zkusme se zamyslet, zda to je tak i u nás.
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Informace pro obèany

Nový autobus nejen pro školáky

Za obec Albrechtice nad Vltavou Hana Krippnerová

Po dvouleté spolupráci 16. èervence 2021 ukonèil èinnost pro obec 
a místní školu i druhý øidiè školního autobusu pan Jiøí Šmitmajer. 
Za sebe mu pøeji hodnì štìstí a zdraví v osobním životì.

P.S. Jezdila jsem s tebou ráda!  Mája

Blahopøání

Starosta obce ing. Miroslav Ušatý a místostarostka Hana Krippnerová
pøišli blahopøát manželùm Marii a Wilibaldovi Rieplovým k výroèí 
Diamantové svatby. 

V pøíštím vydání

Redakce zpravodaje se omlouvá... pøíspìvky, které se nevešly, 
najdete v øíjnovém císle zpravodaje obce.

Zaniklý hostinec „U Hrdlièkù“, aneb konec hospod v Újezdì

Albrechtiètí muzikanti

Historie kampelièky v Chøeš�ovicích

Zapomenutý malíø naší krajiny

Pøedbìžné vyúètování celého procesu 
(data jsou uvedena v tisících Kè) :

NÁKLADY

Pøedpoklad na mìsíce   8 - 12/2021

Náklady CELKEM

PØÍJMY

Pøedpoklad do konce roku

Kontrakt do Rakouska

Objednané krovy

Paletové døevo

Oplocenky

Zásoby na konci roku  - latì

- hranoly (180m3)

Pøíjmy + zásoby CELKEM

ROZDÍL

za rok 2020

do 31.7.2021

za rok 2020

do 31.7.2021

do 23.8.

4.880

590

 300

5.770

1.306

1.200

 954

1.200

300

250

250

450

1.400

7.310

1.540

K výsledné èástce musíme ještì zapoèítat øezivo na hospodu 
v Údraži (22 m3 v hodnotì 132 tis. a darovaný krov na tornádem 
ponièenou Moravu 15 m3 v hodnotì cca 100 tis. Kè).

Celkový pøedpokládaný efekt je 1,770.000 Kè.
Data pocházejí z úèetní uzávìrky obce a rozpoètu na celý projekt.
Prostøedky, které obec získá, pokryjí zvýšené náklady na nákup 
nového autobusu nebo navýšené náklady na rekonstrukci a do-
stavbu hasièské zbrojnice v Albrechticích. 

Každopádnì si každý obèan mùže udìlat svùj vlastní obrázek 
na to, zda rada svým rozhodnutím udìlala dobøe nebo ne.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Prodejní cena kulatiny byla 500,- Kè resp. 700,- Kè/m3. Tyto ceny 
nedokázaly pokrýt ani náklady na pokácení a manipulaci, natož 
na nové zalesnìní. Obec získala na zalesnìní a dále na ochranu 
nových porostù dotace. Dále jsme obdrželi kompenzaci ve výši 
2 milionù korun. 

Nejprve bych ráda podìkovala Jirkovi Šmitmajerovi z Neznašova, 
øidièi školního autobusu, za jeho práci, trpìlivost a za spolehlivost. 
Je jen škoda, že si neužije šoférskou jízdu také v novém obecním 
autobusu, který od záøí vyjede s novou posádkou.

Jak je to s obchodem s øezivem pokr. z titulní str. Informace pro obèany



Ordinace praktického lékaøe

Už víc jak rok mohou naši obèané využívat ordinaci MUDr. 

Jen málokdo ví, že každé pondìlní ráno má paní doktorka díky vlastní iniciativì 

Ing. Miroslava Vlka vždy ordinaci odemèenou, vyvìtranou a v zimních mìsících

i vytopenou. Za tyto vstøícné kroky za nás „pacienty“ Ing. Vlkovi DÌKUJI. 

Petry Kopøivové. 

Hana Krippnerová, místostarostka obce

Hana Krippnerová

místostarostka obce

Albrechtice nad Vltavou

Ve dnech 25.9 - 11.10.2021

probìhne rekonstrukce prodejny

COOP Albrechtice nad Vltavou 138.

Po celou dobu bude obchod uzavøen.

V záøí budou zveøejnìny informace

týkající se doèasného náhradního

prodeje peèiva a pøípadnì

doplòkového zboží.

oznámení pro obèany
Semináø o vábení zvìøe
Dne 3.7.probìhl v prostorách bufetu Miláèek semináø o vábení 
Kateøiny Cheníèkové. Pøednášející pøedstavila rùzné vábnièky na srnèí, danèí a èer-
nou zvìø, ale také na kachny èi lišky. Je tøeba zdùraznit, že profesionální vábení 
v podání ženy nemá u nás ani v zahranièí v podstatì obdoby. Kateøina paradoxnì 

zvìøe pod vedením 

nepochází z myslivecké rodiny. Z pùvod-
ního ekonomického zamìøení se bìhem 
nìkolika let postupnì dostala k myslivosti, 
a poté k samotnému. Na semináøi se Ka-
teøina podìlila o své vlastní zkušenosti 
z vábení vìøe a pøedala zajímavé tipy na 
úspìšné vábení. V souèasnosti jsou u nás 
pøevážnì využívané zpùsoby vábení zvì-
øe pomocí akustických vábnièek, které 
s sebou Kateøina na semináøe vozí a na-
bízí ve svém e-shopu. Zájemcùm je schop-

na pro upøesnìní, v jakých pøírodních a geografických podmínkách se rozkládá honit-
ba, v níž vykonávají myslivost, a jaké mají s vábením zkušenosti, vybrat tu nejlepší 
vábnièku, kterou by si zvolila i pro sebe. Vlastimil Krippner

Koneènì si máme kde hrát
V Chøeš�ovicích mají nové víceúèelové høištì. Tento 

“
projekt: 

„Koneènì si máme kde hrát  byl realizován za pøispìní 
prostøedkù státního rozpoètu ÈR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Informace pro obèany
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Návštìva turistù v infocentru v Albrechticích n. Vlt.
následovala po komentované prohlídce kostela sv. Petra a Pavla 

a kaplièkového høbitova s výkladem o jeho historii.



Albrechtiètí zahrádkáøi

Když se øekne MORUŠE, vybaví se nìkomu školní informace 
jiným dovolená v jižních zemích. Morušovník je obrovský strom prosperující dobøe 
i v našich podmínkách. Zahradníci se pøièinili o menší varianty (zakrslé èi pøevislé) 
vhodné pro naše zahrádky. 

o bourci morušovém, 

My máme na zahrádce z hlediska lidského vìku puber�áka . 
zaèíná vydatnì plodit lahodné plody podobné protáhlým ostružinám. Obrovskou 
výhodou je postupné dozrávání plodù v øádu mnoha týdnù. Moruše existují ve
variantách bílé, èervené a èerné . Z dùvodu zdravotní prospìšnosti preferuji 
radìji tmavší ovoce i když se tím pádem èastìji dìlíme s ptactvem. 

„ “

„ “

Když se rok vydaøí, 

Osobnì považuji moruši, z mnoha dùvodù, za velmi šikovného  a perspektivního „ “
spoleèn?ka. Pùsobí jako silný antioxidant, obsahuje velké množství vitamínu C, A, 
E, z minerálù železo, draslík, hoøèík.

Pou�ová zábava

26.èervna poøádali albrechtiètí zahrádkáøi v bufetu Miláèek 
Pou�ovou zábavu. Po dlouhé spoleèenské odmlce bylo fajn
opìt posedìt s pøáteli a zaposlouchat se do písní v podání 
JV DUO BAND. Hana Krippnerová 

Malíø Vladimír Svozil
èlen Unie výtvarných umìlcù pøi UNESCO 
a Prácheòské umìlecké besedy. 
Vystavuje v ÈR a Nìmecku. 

Petra Lakatošová
amatérská výtvarnice, se vyuèila švadlenou, ale 
malíøské potøeby a blok ji provázejí na každém 
kroku.

Výstava albrechtických zahrádkáøù vèetnì 
ochutnávek. Novinkou je pøednáška o léèivých 
bylinkách s bylinkáøkou Janou Jungovou. 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

Slavnostní otevøení výstav
 v pátek  3 . 9. v 17 hodin

Výstavy probíhají souèasnì v zasedací místnosti Obecního úøadu 
v Albrechticích nad Vltavou, 2.patro

Budeme rádi, pokud nám zapùjèíte na podzimní 
své výpìstky, ovoce a zeleninu, kvìtiny... èalamády, marmelády, 
kompoty, pálenky ... Vítány jsou i kuriozity z Vašich zahrad!

výstavu 

Výstavní exponáty mùžete pøedat:
ve støedu 1. záøí a ve ètvrtek 2. záøí 

H. Krippnerové, tel. 721 941 229  /  Fr. Škodovi, tel. 607 911 617
Dìkujeme všem, kteøí se zapojí. Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Recepty
Keèup našich babièek

Domácí povidla - jakékoliv ovoce

1 lžièka nového koøení

1 kg ovoce (jablka, hrušky, švestky, dýnì, rajèata)
1 kg cukru  +  1/8 l octa
Rozvaøíme, do husta vaøíme a èasto promícháváme.
Ještì horká povidla dáme do sklenièek a zavíèkujeme. 

1 lžièka celého pepøe
1 lžièka koriandru mletého
2 høebíèky
2 kulièky jalovce
30 dkg celeru nastrouhat  
Koøení dávám vyvaøit do vajíèka nebo malého sáèku. 
Vše rozvaøit a propasírovat. Hustota keèupu je podle doby 
vaøení. Aby byl keèup jemnìjší, pøidají se jablka a ostrý
feferonky. Pøeji Vám dobrou chu�!  

4 kg rajèat
4 bobkové listy
kousek skoøice
5 velkých cibulí
5 lžic soli
2 dcl octa  +  6 dcl cukru

Cuketový pøílohový salát

4 kg cukety
6 vìtších cibulí
0,4 l octa 
40 dkg cukru  

5 dkg soli
2 lžíce kmínu
2 lžíce hoøèièného semínka
mrkev (množství dle vlastního uvážení)

Cukety omýt a nastrouhat i se semeny na hrubo, mrkev 
nastrouhat rovnìž na hrubo, nakrájet cibuli na pùlkoleèka. 
Dle rozpisu pøidat ocet, cukr, sùl, kmín a hoøèièné semínko 
– vše dobøe promíchat a nechat ½ hodiny odležet.

o Naplnit do sklenic a zavaøovat 20 až 25 minut pøi 80 C.

Recept zaslal Ing.František Škoda

Poleva ze švestek
1 kg švestek zemlít na masovém mlýnku, rozmixovat 
a rozvaøit za stálého míchání
3/4 kg cukru  +  15 dkg kakaa  +  2 vanilkové cukry
Zavaøit do sklenièek. Pøi použití pøidat tuk jako do polevy.
Vynikající na poháry a zmrzlinu!

Recepty zaslala Mája Kostohryzová

Milena Soudná 

Moruše - jsou nejen chutné, ale i velmi zdravé!  
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3.9 - 3.10.

3.9 - 3.10.

3.9 - 6.9.

Vìnováno poslednímu voraøi v Èechách,
Václavu Husovi. S vory až do Prahy nebo
dokonce do Hamburku plul jeho dìdeèek, otec
i strýcové, on sám plul na voru již v 6 letech.
Byl také na jednom z posledních vorù, které
udìlaly teèku za voroplavbou na Vltavì.



Rybáøské závody na rybníce VápeòskémRybáøští veteráni

Po roce vyrážíme opìt na vandr

V sobotu 24. èervence jsme se opìt po roce sešli na Vápeòáku, abychom si zachytali a užili si hezkou sobotu. Bohužel, s tou rybaøinou 
to bylo špatné. Ryby trucovaly, nežraly a vùbec se s námi nechtìly družit. Pøesto, že rybáøù se sešlo dost, žádná sláva to nebyla. Jen 
škoda, že pøišlo málo dìtí, které vždy školily v rybaøinì i dospìlé. Asi byly všechny nìkde u moøe èi poèítaèù. Zato dospìlákù se sešlo 
dost. Bylo to znát na tom, jak rychle nám mizel proviant a pitivo. To se nám ještì nestalo, aby tak brzy bylo vše vyjedýno a vypito. Nikdy 
nám nedošlo pívo, ale vše je jednou poprvé. Tak si všichni doufám pošmákli. Sešli jsme se, poklábosili a snad se i trochu pobavili. 

Samozøejmì, jak bylo pøedesláno v minulém zpravodaji, nemohly chybìt pánské akvabely. A že bylo 
na co hledìt. Letos se v hojném poètu vrhala do vody krásná, štíhlá, opálená a svalnatá tìla, jako 
rekové z øeckých bájí. Všechny pøítomné dámy musely zaplesat nad tou krásou mužù a jejich ozdob. 
Ale nyní nìco ke statistice závodu. Celkem se nás sešlo bìhem 
dne cca 60 lida. Pøihlášených dospìlých bylo 19 a 11 dìtí.

Výsledky kategorie dìtské:
1. místo:  Filip Tomenendal                 
2. místo:   Tadeáš Kolpa                             
3. místo:  neobsazeno, bohužel ostatní dítka nic neulovila.

............délka 
......................................35cm

úlovku  45cm

........................... úlovku  75cm
.........................................73cm

..................................58cm

délka 

Jako každý rok ceny byly kvalitní, znaèkové navijáky, podbìráky 
musí pøijet lovec až z Jihoafrické republiky. Když si to necháme líbit, tak budiž. Snad se povede na podzim výlov, a� se opìt mùžeme 
sejít a zjistit kolik ryb Vápeòák v sobì ukrývá. Nezapomeòte na koncert Chairé 12. záøí. Je nejvyšší èas si zajistit vstupenky. A také 
na zájezd na Moravu do sklípku 16. øíjna se blíží a autobus se pìknì zaplòuje. Mìjte se fajn a za rybáøské veterány s pozdravem 

a vezírky. Jen pro místní je trochu ostuda, že pro prvenství závodu si 

Petrùv zdar! louèí se Mòouk

než z kopce, je na omylu. A tak bychom dali království za kobylu. 
Po této štaci se dostáváme do cíle, do Hatí. Po prohlídce, opìt ve 
starém trampském sále, obrazù Marko Èermáka, se svalíme v šen-
ku. Tam už na nás èekali naši kamarádi i Marko a opìt se hraje, 
zpívá, prostì žije. V noèních hodinách se zželelo kamaráda Huga 
a spolu se svojí ženou Ivetou, nás nechají pøespat na svém ranèi 
v pergole u bazénu. Hezky se o nás postarali a proto s Hugem 
nikdo nespal a ani z jeho ženou. Ráno jsme zmizeli, když ještì 
nebyli vzhùru, bez rozlouèení. Vydali jsme se opìt dolù pár mil na 
zapomenutou vlakovou zastávku Skuhrov. Odtud sjíždíme dolù 
k Berounce, do Zadní Tøebánì. Zde dáme na peronì nìkolik 

Za rok ahoj. Osadníci ze Santa Fe.
toèených pív a mažeme dalším vláèkem domù. 

...a jde se domù

Osada Santa Fe

12.9. Koncert Chairé   /   16.10. Zájezd na Moravu

Kategorie dospìlých:
1. místo:  Jeff Gill                                 
2. místo:  Libor Svatoò                               
3. místo:  Eliška Nováková                        

Vyèistit si hlavu, odprostit se od dennodenních starostí, pøijít na 
jiné myšlenky a šlápnout nìco do nohou. Zaèínáme tradiènì v be-
rounském pivovaru a po pár lahodných mocích a nìèeho k snìdku, 
pokraèujeme dál, smìr Øevnice. Tam se musíme opìt obèerstvit, 
nebo� dálka z Berouna do Øevnic je nekoneèná. A poté už se pøe-
souváme na místo naší oblíbené trampské hospody ,,U paviána" 
na Halounech. To už jsme pod høebeny Brd. Ve starém sále si za-
dujeme na kytary, koukneme na fotbal, naší konèí na Euru. To nám 
náladu nezkazí, ale mrzí to. Po pøenocování v lese na tradièní 
osadì, po širákem, ráno šlapeme dál. A je to opravdu štreka, hod-
nì mil jen do kopce, až na høebeny Brd. Je zde nádhernì. Posilní-
me se pøed lesním penzionem Rochota, dobrým pívem a jídlem 
a šlapeme dolù. Kdo si myslí, že cestou do kopce bolí nohy víc, 

... konec svìtaZaèínáme
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„A léta bìží vážení…“Z farní kroniky  - na pokraèování IV - za faráøe Jana Talicha

Mùj Bože, kdo si dovede pøedstavit moje dojmy pøi prohlídce všeho! Nediv se nikdo, že jsem si pak v tichém podveèeru sedl na svùj 
studentský kufr, složil hlavu do dlaní a zalitoval jsem, proè jsem sem chodil do takového „poøádku“. Hned bych se byl vydal na zpáteèní 
cestu, ale zdržela mì dobrota a již na poèátku láska dobrých osadníkù a já se rozhodl, že zùstanu – snad se dá všecko napravit.

Malba v zazdìném oknì fary
29.6.2021 v den svátku sv. Petra a Pavla, za krásného letního poèasí, byla 
za úèasti 7 faráøù slavnostnì požehnána malba 
v zazdìném oknì fary. Následovala mše v kostele sv. Petra a Pavla. 

patrona faráøù a zpovìdníkù 

Narodil se v r. 1786 jako syn zbožných sedlákù v Dardilly nedaleko Lyonu ve 
Francii. Jeho mládí spadá do neklidné doby Francouzské revoluce, kdy byli 
katoliètí køes�ané pronásledováni. V tajnosti dostal náboženskou výchovu 
a pøijal první svaté pøijímání. Brzy se chtìl stát knìzem. Když se v 19 letech 
pokoušel nauèit potøebnou latinu, pokusy ztroskotaly na jeho neschopnosti 
uèit se slovíèka. I knìžský semináø musel opustit, protože nestaèil požadav-
kùm. Jeho nezdolná touha po knìžství a podpora místního knìze vedly k cíli, 
v roce 1815, ve svých tøiceti letech, byl vysvìcen na knìze. 
Roku 1819 byl poslán svým biskupem do farnosti Ars, se slovy, že tam 
že nic zkazit. V této farnosti vládla zarputilá náboženská lhostejnost. Když 
tam poprvé putoval, v kraji rybníkù a mokøadel, tak zabloudil a nemohl najít 
cestu. Tu uslyšel zvuk zvonkù, øekl si, jsou tu ovce a ty mají svého pastýøe, 
toho se zeptám na cestu. Pastýøem byl malý kluk, který mu rád cestu ukázal.

nemù-

Louèil se s ním památnými slovy: „Tys mi ukázal cestu do Arsu, já ti ukážu cestu do nebe.“ (nápis na malbì)

... o životì svìtce a motivu malby

Jan Maria Vianney, svatý faráø arský – patron faráøù a zpovìdníkù 

Horlivì a obìtavì pùsobil na mravní obnovu zanedbané farnosti. Jeho osobní boj byl tvrdý, ale nakonec se jeho námaha vyplatila. 
Z úhoru vypìstoval kvetoucí zahradu. Davy lidí pøitahovala jeho prostá kázání, nevyèerpatelná trpìlivost, stálá dobrota, dar uzdravování 
a prorokování a zvláštì osobní pøíklad, kdy potlaèoval své vlastní potøeby zcela do pozadí, málo jedl a skoro nespal. Ve dne pùsobil na 
kazatelnì, v noci ve zpovìdnici. Ukázala se zde pravá velikost prostého knìze. Biskup ho jmenoval èestným kanovníkem a vláda ho 
roku 1855 jmenovala rytíøem èestné legie. Obèas byl vystaven tìžkému nevražení závistivých faráøù, kteøí mu nepøáli úspìch. V areálu 
fary založil dívèí školu a sirotèinec, vydržované z pouhých darù. Zemøel ve vìku 73 let, ve farnosti pùsobil 40 let. 
Dodnes je pøíkladem knìží a duchovních správcù na celém svìtì. Pater Vítìzslav Holý
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1931 Dp. faráø Jan Ira ve své skromnosti nesdìluje, co jej vedlo k odchodu z Albrechtic, kde pùsobil pøes 9 let, aè spokojeným zde 
byl. Dle jeho sdìlení a dle vypravování osadníkù bylo to štvaní proti nìmu se strany Èechoslovákù a pak dvì noèní návštìvy nìjakých 
dobrodincù, kteøí zbavili jej starostí o drùbež tím, že zaškrtili slepice a hodili je psu a podruhé, když si vykrmil „študenta“ a mìl šunky, 
vytáhli ti dobrodinci møíže z okna u spíže, vnikli dovnitø a sebrali na co pøišli. Byli to prý lidé místní a to roztrpèilo p. faráøe tak, že žádal 
o faru ve Strmilovì u Jindø. Hradce, a když ji dostal, rozlouèil se slavnì s Albrechticemi a 1. 12. 1930 stìhoval se na své nové místo. 
Za administrátorem pøišel sem dp. Antonín Zykeš, kaplan v Týnì nad Vltavou. O faru pak žádali 3. a 19. bøezna 1931.
Paní patronkou byl prezentován Jan Talich, kaplan v Horní Cerekvi, který 8.èervna 1931 místo nastoupil – a to jsem já – pisatel tìchto 
øádkù. Nikdo kromì p. administrátora nevìdìl, kdy pøijedu. Pøekvapil jsem Albrechtice, když právì pøi zvonìní poledne jsem vjíždìl do 
vesnice. Veèer bylo slavnostní uvítání – hudba a pan starosta s nìkterými obèany pøišli uvítat a pøáli vše dobré novému svému faráøi.
Pùsobil jsem jako kaplan na patronátu arcibiskupském v Novém Rychnovì, Èervené Øeèici a Rynárci a na patronátu hohenzollernském 
v Horní Cerekvi. Všude jsem vidìl kostely a fary v poøádku - proto nemile mì pøekvapilo, když jsem si trochu blíže všiml zdejšího koste-
la a fary. Starobylý kostelík – starší než na kterémkoli mém døívìjším pùsobišti – ale jak nebohém stavu.
Hlavní oltáø zastøen spoustou pavuèin jako celý ostatní kostel. Oltáøní obraz k nepoznání ne stáøím, ale vrstvou prachu pokrytý. Vedlejší 
oltáøík ještì ubožejší – celý zpuchøelý, oltáøní kámen na 4 kusy rozbitý. Plátna oltáøní všude poškubaná, špinavá, rovnìž taky i alby 
a rocheta a paramenta. Celý oltáø hlavní úctyhodnì voskem pokapaný. Pozornost moji upoutaly pluviály, èerný ze sukna pøi pouhém 
doteku se rozpadávajícího s poctou z nìjaké špinavì modré látky – a bílý rozbitý, cáry z nìho visely.

Slavnostnì instalován jsem byl vld. panem V. Pulcem, novým naším bisk. vikáøem o pouti dne 29. èervna 1931. Pøi slavnosti byla i paní 
patronka s p. duchovním a dp. Adolfem Pi�hou, faráøem v Neznašovì. 
Na ten den jsem ohlásil první sbírku na potøeby chrámu Pánì, která vynesla 45 Kè – myslím si: to jest dobré, pùjde to.
Pøijdeme v poledne do fary a podána jest mi obálka poslána od p. Dra. Františka Krále, nynìjšího rektora vysoké zvìrolékaøské školy
v Brnì, který pøijel k rodièùm svým – mým sousedùm – na pou�. Otevøel jsem obálku a vyòal visitku, kde jest napsáno: 
Dùstojný pane faráøi, blahopøeji Vám srdeènì k dnešní Vaší instalaci a prosím, abyste laskavì pøijal pro ohlášenou sbírku pøiloženou 
malièkost. Porouèím se Vám v úctì, František Král – a já z obálky vylovil – tisícikorunu.
Díky Bohu – poèátek byl pøekvapující – neèekaný. Faráø Ira stále a stále psal a prosil – myslím si tedy, proè nadarmo vyhazovati peníze 
a popisovat papír – obratím se na osadníky a pomùžeme si sami.



støelecké závody - vítìz

posezení u rybníka

Robert a spol.

závìreèný úklid

celodenní turnaj v nohejbalu

posezení na dvoøe

Letní kolaudace       Nové venkovní prostory údražské hospody
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Obec Albrechtice nad Vltavou za pøispìní spolkù a dobrovolníkù Letní kolaudace

Celodenní hra nohejbalu v pomìrnì vysokých teplotách se samo-
zøejmì neobešla bez zranìní, ale natažený sval na stehnì a lehce
mírný kolaps z horka vlastnì ani nezvedl pøipraveného zdravotníka 
z lavièky, spoluhráèi byli okamžitì na místì a se situací si bravurnì 
poradili. Všichni úèastníci ocenili kvalitu pøipravené plochy umìlé-
ho povrchu høištì, který se pøed pár týdny nechal vyèistit a zasypat 
pískem pro ochranu povrchu i zkvalitnìní hry. Vítìzné týmy si na 
závìr veèera odnesly diplom a ceny, ty primárnì vhodné pro za-
hnání žíznì po celodenním pobíhání po høišti. 
Celkové poøadí turnaje:

10.   Údraž ÈAPETEmísto:
09.   Údraž SKSmísto:
08.   Keisuke Honda – Klukymísto:
07.   Zoufalci – Jehnìdnomísto:
06.   Lodivodimísto:

05.   Albrechticemísto:
04.   3+1 Údražmísto:
03.   Pøedèická hospodamísto:
02.   Jehnìdnomísto:
01.   Kuželky – Chráš�anymísto:

STØELECKÁ SOUTÌŽ
Od 14.00 jsme zahájili støelbu na terèe. Vedoucí pozici a 
dozor si na starost vzal Henes. Akce probìhla bez zranìní a bez 
újmy na jakémkoli majetku v blízkém i vzdálenìjším okolí. V prù-
bìhu asi 4 hodin se na stanovištích støídaly dìti a dospìlí, èasto 
opakovanì z dùvodu zkvalitnìní vlastního pøedešlého výkonu. 
Dìtem pomáhali rodièe, tedy hlavnì tatínkové, ale ty pak od støelby 
nemohl nikdo odtrhnout. Nejvtipnìjší scénky byly, když soutìžila 
celá rodina a maminky byly lepší než tatínkové. 

odborný 

Soutìž se nakonec vyhlašovala pouze u dospìlých, protože v té 
dìtské kategorii byli vítìzi všichni zúèastnìní.

Poøadí: 3. místo:  Meky – Údraž
2. místo:  David Novák Neznašov – 
1. místo:  Jirka Novotný – Pøedèice

SKÁKACÍ HRAD
Nejvìtší radost všem pøítomným dìtem, ale i rodièùm, udìlal 
skákací hrad a bazének s osvìžující vodou. Od 10 hod. vyzkou-
šeli pevnost hradu první skokani. Po celý den mohly dìti skákat, 
klouzat i odpoèívat v prostoru s míèky. V prùbìhu celého dne jsme
dìti osvìžovali nakrájenými melouny a dostatkem malinovky. Ty, 
kterým bylo nejvìtší horko, smoèily konèetiny v bazénku, nejmenší
dìti zvládly i první tempa ve své plavecké kariéøe.

PERGOLA 
Celý den se všichni návštìvníci mohli osvìžit v pergole, k pití byla
toèená malinovka, toèené pivo, alko a nealko co si jen vzpomenete, 
k jídlu opékané vepøové maso na ohni, grilovaný sýr nebo klobásy. 
Vìøte, že jsme se mìli co otáèet, abychom ty hladové krky všechny 
napojili a nakrmili. A popravdì, k veèeru už nám nezbylo nic, velký 
poèet návštìvníkù nás vypil i vyjedl. Dìkujeme šéfkuchaøi Tomovi 
za vynikající maso, Robert a spol. se starali o ostatní obèerstvení. 

TANEÈNÍ ZÁBAVA
Okolo 19. hodiny dorazila kapela Judas Priest Revival, rozohnila
první návštìvníky a fanoušky rockové muziky tak, že se ještì za 
svìtla zaplnil taneèní parket. 
Cca od 21. hodiny zaèala hrát další kapela Marná snaha, tady už 
s jistotou, že alespoò jeden taneèek zažije v prùbìhu veèera každý.
Ve 23.00 byla vyhlášena bohatá tombola. Protože byla bohatá, 
tahání a vyhlašování vítìzù trvalo pomìrnì dlouho. Trochu nás 
rozesmutnìlo, že hlavní 3 ceny veèera vyhrála právì kapela Marná 
snaha (døevo na topení, tandemový let a velkometrážní televize). 
Sice jsme vyhrožovali kapele, že se marnì budou snažit, aby u nás 
Marná snaha ještì nìkdy zahrála, ale protože hráli opravdu dobøe, 
zase jsme je pozvali.
Veèer probíhal v poklidu a velmi pøíjemnì. Zaznìly známé melodie 
i ty ménì známé, všichni zpívali a kdo netanèil, urèitì si do rytmu 
alespoò podupával. Potkali jsme staré známé, probrali novinky, 
politickou situaci i problémy dnešní doby a všichni se zase tìšíme 
na další povedenou akci. Ta další by mohla být už 4. záøí 2021 
v Údražské hospodì jako louèení s létem. Jste srdeènì zváni! 

Dìkujeme všem sponzorùm za dary do tomboly, chøeš�ovickým 
hasièùm za pùjèení stanu, Obci Albrechtice za pùjèení setù 
lavic a stolù, všem dobrovolníkùm, kteøí se podíleli na pøípravì 
i úklidu a TJ Albrechtice za spolupoøadatelství.

støelecká soutìž 3. místo Meky :-)

Tomáš šéfkuchaø

naši skokani

první plavecká tempa

pokraèování èlánku z titulní str.
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Odpoledne plné veselých zážitkù si užily dìti, které navštívily v sobotu 3.7. 
nové høištì u hasièské zbrojnice v Chøeš�ovicích. Mladé èlenky z hasièského 
sboru dìtem pøipravily spoustu her a soutìží, ve kterých si dìti provìøily svoje 
dovednosti èi fyzickou zdatnost. Po každé soutìži si dìti vysloužily za svùj 
výkon sladkou odmìnu.  
V parném dni se pak mohly zchladit ve snìhobílé pìnì a poté se opláchnout 
v osvìžující fontánì. Následovalo ještì obèerstvení, které dìti mìly zdarma 
a pozdìji se každý bavil už podle svého. Celou akci pøipravili místní hasièi. 
Dìkujeme!  Text a foto: R. Lacinová

SDH Chøeš�ovice Chøeš�ovické vítání léta

Prohlídky kostela sv. Jana Køtitele stále probíhají. Další zájemci 
o prohlídku se mohou domluvit den pøedem na tel.: 731814484. 

Brigáda - èištìní vìže od suti se chystá na podzim.

Adventní koncert Píseckého komorního orchestru a souboru 
Sonitus v kostele sv. Jana je naplánován ke konci roku (so 18.12.)

Asanace - zaplynování kostela byla provedena 15. èervna, aby se 
vybavení kostela zbavilo èervotoèe.  Protože je rozšíøení èervotoèe 
v kostele opravdu rozsáhlé, použití plynu nebylo dostateènì úèinné 
a asanace se bude muset zøejmì ještì zopakovat. 

Asanaci kostela uhradil spolek památek ve výši 20 500,- Kè.
Zkáza, kterou èervotoè napáchal se již podepsala i na stavu do
nedávna hrajících varhan, nyní už jsou bohužel zcela nefunkèní. 
Stav na úètu památek je k 7. srpnu 282 512,- Kè.  

Veliké opìtovné podìkování patøí velice štìdrému dárci, firmì 
Petokov s.r.o, moc si vážíme Vaší podpory! 
Velmi dìkujeme i ostatním dárcùm a všem, kteøí jakkoliv pomáhají! 

Pokud máte na spolek nìjaké dotazy, napište nám: 
pamatkychrestovicka@seznam.cz 

Krásné dny pøeje Spolek památky Chøeš�ovicka.

Spolek památky Chøeš�ovicka      informuje... a dìkuje....
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V sobotu 3.6. v odpoledních hodinách navštívila kostel sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích výprava automobilových veteránù z Èeských 
Budìjovic. Pøevažovala auta znaèky Mercedes Benz nìmecké výroby.

Prohlídka kostela sv. Jana     s automobilovými veterány



Pro milovníky aut to byla velice zajímavá podívaná. Rovnìž posádky tìchto 
a nìkteøí pøislíbili, že si návštìvu nìkdy urèitì zopakují. Text a foto R. Lacinová

pìkných automobilù byly s návštìvou kostela spokojeny 

Chøeš�ovická pou� se koná každoroènì v den narození sv. Jana 
Pokud toto datum (24. èerven) není v nedìli, pak se pou� koná další 
nejbližší nedìli po tomto datu. Letos pou� pøipadla na nedìli 27. èervna. 

Køtitele. 

Dopoledne se konala sváteèní pou�ová bohoslužba v kostele sv. 
rou sloužil zdejší duchovní správce pan Vítìzslav Holý za úèasti poutníkù 
z Chøeš�ovic, ale i blízkého okolí. Pou� je od vìkù vlastnì takovou cestou 
s cílem návštìvy urèitého poutního místa, které má náboženský význam. 
Není to tak dávno, co se i ke kostelu sv. Jana vypravovala tzv. procesí 
(pou�ové prùvody), kterých se zúèastòovaly velké poèty obyvatel okolních 
i vzdálenìjších obcí. Po bohoslužbì se pøíbuzní èi pøátelé sešli k sváteèní 
hostinì a v odpoledních hodinách se konal èasto zábavný program v podo-
bì kolotoèù, støelnic a jarmarkù. Veèer se pak poøádaly pou�ové zábavy 
s muzikou. Tyto tradice nìkde pøetrvávají dosud a jinde se zaèínají pomalu 
vracet. V Chøeš�ovicích zùstala z tìchto zvykù pouze sváteèní bohoslužba
a novìjší tradicí se stala odpoèinková Cyklopou�.

Jana, kte-

Text a foto R. Lacinová

Sv. Jan Køtitel 
kožešníkù, sedláøù, vinaøù, hostinských, bednáøù, kominíkù, kováøù, tesaøù, zedníkù, architektù, kameníkù, hudebníkù ...

je jednou z nejvýznamnìjších biblických postav. Je patronem a ochráncem znaèného poètu øemesel - tkalcù, krejèích, 

Chøeš�oviceSvatojánská pou� a Cyklopou� 

10. Cyklopou� v Chøeš�ovicích
V nedìli 27. 6. 2021 se v odpoledních hodinách u kostela sv. Jana 
v Chøeš�ovicích konala již desátá Cyklopou�. Tuto akci poøádá každým 
rokem P. Cyril Havel a P. Vítìzslav Holý. Z Písku, Kluk a Záhoøí vyjely sku-
pinky cyklistù, které se setkaly u chøeš�ovického malebného kostelíka. 
Zde už bylo pøipravené ohništì na peèení buøtíkù a pro dìti stanovištì se 
sportovním náèiním. Po spoleèném hodování, povídání a hraní se celá 
výprava odebrala do kostela sv. Jana ke spoleèné modlitbì a zpìvu. Pan 
faráø V. Holý udìlil všem požehnání a dìtem popøál krásné prázdniny. 
Potom se ještì všichni zdrželi chvíli u ohnì, zazpívali pár písnièek s kyta-
rou a rozjeli se do svých domovù. Text a foto: Jitka Šefránková  

Køtitele 
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Prùvod k sv. Janu

70. léta min. stol.?



Hladná Poslední plavba voraøe Václava Husy z Hladné
V pondìlí 26. èervence 2021 zasáhla voraøskou 
obec smutná zpráva. Do voraøského nebe se 
vydal poslední voraø v Èechách, Václav Husa. 
5. srpna 2021 se v obøadní síni Lesního høbitova 
v Písku konalo poslední rozlouèení. 

Václav Husa se narodil v roce 1930 na Hladné 
a letos v srpnu by oslavil 91 let. Ohromoval i ve 
vysokém vìku svou vnitøní energií a také darem
a ochotou vyprávìt o tom, jak plul s prameny 
po Lužnici, Vltavì èi Otavì. Pøi výkladu o historii 
voroplavby, vorech a voraøích byl ve svém živlu.
S vory až do Prahy èi dokonce do Hamburku plul 
už jeho pradìdeèek Jan, dìdeèek František i strýc Josef. Byli to mezinárodní vrátní 
(ti, kteøí pramen složený z nìkolika vorù, øídili). Otec Vojtìch se sice vyuèil ševcem, 
ale u verpánku nezùstal. Stal se vrátným na Lužnici, Vltavì a Nežárce. 
Václav Husa navázal na rodinnou tradici voraøství a poprvé se úèastnil plavení døeva 
v šesti letech, když uprosil strýce Josefa a plul s ním na voru do Prahy.
„To jsem jenom sedìl na nákladu, pozoroval stránì, øeku a plavce. Ale v deseti už 
jsem stál za veslem a ve tøinácti jsem se strýcem proplul v noci Svatojánské proudy.
Tìsnì pøed jejich zatopením. Za dne jsou ty peøeje bílý, ale jak jsme do nich vletìli 
v noci, tak najednou koukám, že jsou èervený! Voda se valila, mìsíc svítil skrz mrak 
na skály, bylo to èarokrásný, bylo to hrùzostrašný!“ vzpomínal kdysi na nejsilnìjší
plavecký zážitek Václav Husa.

Od té doby se rok co rok plavil na pramenech se svým strýcem, otcem 
i s jinými partami až do svých devìtadvaceti let. Døevo ze Šumavy 
svázané do vorù se po øekách splavovalo po staletí. Zaèínalo se na 
svátek svatého Josefa, když poèasí dovolilo. Pøi první plavbì bývaly
vory ozdobené májkami. V listopadu se s plavbou konèilo. Plavilo se 
od Vyššího Brodu až po Hamburk, cesta trvala 17 dní, zpátky se voraøi 
vraceli vlakem nebo pìšky. 

V roce 1959 nastoupil k Vodohospodáøské správì Tábor, kde pracoval 
až do dùchodu. Václav Husa byl i na jednom z posledních vorù, který 

12. záøí 1960
øíèní kaòon na Hladné, o kterém se psalo jako o nejkrásnìjším 

v celé Evropì, mohl zùstat zachován.

po Vltavì plul , pøed napuštìním Orlíku. Byl pøesvìdèen, 
že 
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Život na Hladné plyne dál jako voda v øece... 

S Václavem Husou se pøijeli naposledy rozlouèit také zástupci 
spolkù Vltavan Davle, Vltavan Purkarec a Vltavan Praha. 
Václav Husa byl èestným èlenem tìchto spolkù. Spolek Vltavan 
Davle mu vìnoval k 90. narozeninám Øád sv. Jana Nepomuc-
kého za zásluhy o udržování historie, tradic voraøství a šífaøství 
v ÈR a Evropì. 
5. kvìtna 2021 vyplul u pøíležitosti  300. výroèí blahoøeèení 
sv. Jana Nepomuckého, patrona plavcù, pamìtní vor s po-
sádkou VOROPLAVBY Radka Š�ovíèka z Èeského Krumlova.
Poutní plavba Purkarec - Praha pøipomnìla zašlou slávu 
vltavských voraøù. Nejstarší voraø v Èechách, Václav Husa 
byl pozván na zahájení plavby v Purkarci. Navzdory nepøízni 
poèasí se svezl na voru a plavbu zahájil. 

„Smutno nám bratø i mi l í , smutno nám v této chví l i , 
p lavba nám pøesta la, z ima nám nasta la. . . “

Václav Husa se vrátným nestal - voroplavba skonèila døív, než si staèil
udìlat pøíslušné zkoušky. Po vodì se už døíví nepøepravovalo, Vltavu
pøetínaly pøehrady. Rodinné øemeslo po více než 100 letech skonèilo.



HladnáBouøka a stoletá lípa na Hladné

Znám køiš�álovou studánku

V noci na 30. èervna 2021 vyvrátila vichøice na Hladné dole u øeky „ “
Povodí Vltava se pak postaralo o odklizení padlé lípy. Na stejném místì je už díky panu Miroslavu Èížkovi vysazena nová mladá lípa
jménem Bohunka. Pøejme jí, a� š�asnì roste do krásy a síly pro další generace.

krásnou, témìø stoletou lípu u Èížkù , byl to neradostný pohled. 

Znám køiš�álovou studánku... ale její voda byla schována v rozpadajícím se pøístøešku. 
Studánka u lesní cesty Chlumecká byla opravdu v dezolátním stavu. Byla poškozena 
tìžbou okolních suchých smrkù a popadanými zbytky výøezù klád i vìtví. Majitel 
studánky, Lesy mìsta Písku, o situaci vìdìl a proto pøivítal iniciativu volného sdružení 
6 obèanù z Albrechtic, že studánku opraví. Nakonec na nì zùstalo jen odstranit starou 
støechu, poklidit popadané døevo, pohrabat okolí studánky, obkopat okraj studánky, 
vyèistit odtokový potùèek a upravit pìšinu od silnièky ke studánce. Nové zastøešení 
studánky vzal na sebe majitel. Tak snad dojde na slova básnì... tam ptáci, lanì chodí 
pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty lanì v noci jen.   P.D.

...tam ptáci, lanì chodí pít

Poslední dny unikátního èarovìníku
Co to je èarovìník? O èarovìnících jsem psal už v èlánku, který vyšel v únorovém 
Zpravodaji v roce 2018. Ale to je dlouhá doba, že? Tìm kdo neví, pøipomenu, že jde 
o velmi zajímavý útvar v korunách stromù. Èarovìník je chorobné zmnožení bunìk 
vìtve, pøedevším u jehliènatých stromù. Chorobné, ale krásné. 
Zahradníci - specialisté vyhledávají stromy s èarovìníky, odebírají z nich rouby a tak 
rozšiøují své sbírky èarovìníkù.
Jako mnohoèetný roubovanec je èarovìník v podstatì nesmrtelný. Nám nejbližší je 
obrovský, skuteènì unikátní èarovìník na smrku poblíž Nové Vsi u Protivína. Protože 
je souèástí stromu, je jím vyživován a se zánikem stromu jde i o zánik èarovìníku. Toho 
jsme právì svìdky, smrk s èarovìníkem usychá a co nevidìt zbude z èarovìníku jen 
suché koštì.
Pokud máte o tyto vìci zájem, máte poslední možnost výjimeèný èarovìník shlédnout. 
Pøiložená fotografie je asi mìsíc stará, je patrný úbytek jehlièí smrku a proschlé partie 
na èarovìníku.   P.D.

Najdete-li v sobì chu� pomáhat pøírodì
Udržovat stávající studánky a budovat nové, osazovat polní cesty, podporovat hnízdìní 
ptákù vyvìšováním budek, ochranou doupných stromù, vytváøet úkryty pro hmyz, plazy 
a ještìrky, odstraòovat odpadky z pøírody ...... ozvìte se na tel.: 736 487 634
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Ta naše albrechtická hasièárna

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

SDH Albrechtice n / Vlt.

Text a foto: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Albrechtická zásahovka v akci

Výšlap k rybníku Valenta

V letošním roce jsme si pøipomnìli 45. výroèí od otevøení albrechtické hasièské zbrojnice. Roky utíkají a zbrojnice je už v nevyhovujícím 
stavu, zejména pro potøeby výjezdù a zásahové èinnosti neodpovídá bìžným standartùm pro hasièskou èinnost. Bude se z èásti bourat, 
pøistavovat, rekonstruovat a vylepšovat její zázemí. Po dlouhém martíriu pøíprav by se mìlo už každým dnem zaèít s rekonstrukcí a pøí-
stavbou, vždy� zima se neptá a je tady za chvilku. A tak se albrechtiètí hasièi pustili do práce, strávili zde nìkolik brigádnických víkendù 
a s dostateèným pøedstihem postupnì vystìhovali a vyklidili všechny prostory hasièské zbrojnice, aby byli na rekonstrukci pøipraveni. 
Teï už nezbývá než èekat, až nám svatý Florián požehná...

Bìhem èervencových bouølivých dní se hasièi z albrechtické zásahové jednotky nezastavili. Jedna bouøka za druhou pøidìlávala stále 
více práce a to zejména v noèních hodinách. Po pøívalovém dešti jsme vyjíždìli do Chøeš�ovic – Kozína, kde voda ze sousedního svahu 
zaplavovala dvùr s domem. Podmáèené stromy vyvracel silný vítr, zablokovaných komunikací pøibývalo a tak bylo co dìlat, nìkdy jsme 
vyjíždìli i tøikrát bìhem jedné noci. A když pominuly bouøky, tak nás v noci vzbudil telefonát z operaèního støediska s výzvou k výjezdu 
do Chøeš�ovic k požáru domu, kde jsme se bìhem jízdy na místo dozvìdìli, že zde hrozí výbuch tlakové láhve. Dìkuji všem èlenùm 
zásahové jednotky, kteøí se podíleli na tìchto nejen noèních výjezdech. Text a foto: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky Albrechtice n.Vlt.

Léto bylo v plném proudu a tak albrechtiètí hasièi uspoøádali v polovinì 
srpna výšlap okolní pøírodou a lesy k rybníku Valenta, který se nachází 
mezi Albrechticemi a Údraží.
Vyrazili jsme od hasièské zbrojnice a bìhem cesty se pøipojili i další 
úèastníci od nejmenších až po seniory. Po vyhøáté koutecké cestì se 
už všichni tìšili na pøíjemný stín lesa nad Valentou.
U rybníka hasièi pøipravili oheò, opékaly se buøty a za doprovodu kytary 
jsme u rybníka vydrželi až do veèerních hodin, kdy nás od Valenty vy-
provázel nádherný západ slunce.
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Takže pestré hasièské léto... 



Aèkoliv jsme nestihli oslavit s dìtmi ten pravý dìtský den, i tak jsme 
si našli jedno prázdninové odpoledne, které jsme jim vìnovali. 
Pùvodní plánovaný termín se nám sice kousek pøesunul, ale nako-
nec si den plný úkolù na lesní stezce urèitì dìti užily. 
Celkem se sešlo v Jehnìdnì 8 dìtí, které si s námi pøišly užít odpo-
ledne plné úkolù. To zaèalo na stezce s 9 stanovišti, kde musely 
dìti pod dozorem dospìlého splnit vždy jeden úkol. Mladší dìti 
dostávaly jednodušší varianty úkolù, ty starší to mìly o nìco tìžší, 
ale každý nakonec všechny úkoly splnil, a to mìl také potvrzené na 
kartièce, kterou každý dostal na zaèátku trasy. Po dokonèení celé 
stezky všemi dìtmi jsme se procházkou pøesunuli z lesa na místní 
høištì, kde na dìti èekal poslední úkol (støelba kulièkovou pistolí), 
na který se dìti tìšily nejvíc. 
Krásnì prožité odpoledne jsme s dìtmi zakonèili obèerstvením ve 
formì opékání buøtù nad ohýnkem a s plným bøichem a spokojenì 
unavené (alespoò doufáme) mohly v podveèer dìti odejít domù ke 
svým rodièùm. Hana Jaèková

soutež v požárním útoku

Memoriál Jana Kukrála
KDY: 25. záøí 2021 od 10:30 hodin
KDE: v Jehnìdnì na høišti u rybníka

Program:
9:30 – 10:20 – prezence družstev
10:30 – nástup družstev

Startovné: 200,- Kè
Terèe: sklopné s elektronickou èasomírou
Dráha: pro všechny kategorie 2xB75 + 4xC52
Povrch: tráva, základna na asfaltu
Kategorie: ženy, muži, veteráni
Poøádí: dle pøíjezdu

Obèerstvení zajištìno
Soutìž se bude konat za aktuálních 
opatøení Covid-19.
info: Martin Jaèka – tel.: 733 128 030

Již po tøinácté v Jehnìdnì místní hasièi uspoøádali turnaj dvojic 
v petanque. Tentokrát se termín pøesunul z kvìtna na prázdninové 
dny a možná i díky tomu se v letošním roce sešlo 21 týmových 
dvojic, které proti sobì od ranních hodin sehrály vyøazovací zápa-
sy. Hlavním turnajovým rozhodèím byl Martin Vanìk, který stíhal 
jak vedení turnaje, tak hraní v jedné z týmových dvojic. Pro letošní 
rok nebyla vyhlášená kategorie dìtí, ale i tak se turnaje zúèastnilo 
celkem 7 dìtí, které byly nakonec všechny ocenìné za svou snahu 
a výdrž mezi dospìlými. Nejlepší dìtská dvojice „JEHNÌDLÁCI“ 
skonèila na krásném 9. místì a dokázala porazit i mnohé týmy 
dospìlých.
Soutìžní týmy byly ocenìny krásnými cenami, které byly poøízeny 
díky pøispìní finanèní dotace z Oranžového roku skupiny ÈEZ. 
Díky také patøí Obci Albrechtice nad Vltavou a všem poøadatelùm 
a úèastníkùm této akce. Jsme rádi, že se zase po delší dobì mohli 
obèané, pøátelé a pøíznivci této hry sejít, zahrát si a pobavit se. 
Petanque je totiž hra pro všechny vìkové kategorie, dùkazem toho 
byly i nejmladší (5 let) a nejstarší (80 let) hráèky v Jehnìdnì.

V Jehnìdnì hráli o prázdninách petanque

Dìtský den s hasièi

01. PRDÍCI
02. SESTRAHOBLÍK
03. VOCASOVÉ
04. LOGRÁCI
05. BEETHOVEN
06. K+K
07. LOUBALÍCI
08. PRÙŠÁCI
09. JEHNÌDLÁCI (dìti)
10. KEJMÍNI
11. HRAD (dospìlý+dítì)

12. TURBOBERUŠKA
13. SUPÍŠI
14. ACS
15. KOKI
16. IMMORTELLE
17. SAUVIGNON (dospìlý+dítì)
18. H+K (dospìlý+dítì)
19. MOUNTFIELD
20. HRANIÈKA
21. DAMA (dìti)

Za SDH Jehnìdno Hanka Jaèková
VÝSLEDNÉ POØADÍ TÝMÙ:

Turnaj v Èlovìèe, nezlob se!

KDY: 11. záøí 2021 od 12:15
KDE: v Jehnìdnì, v kovárnì u hasièárny

Obèerstvení zajištìno

15

SDH Jehnìdno

Sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno Vás srdeènì zve na:

Sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno 
Vás srdeènì zve na:



Tak to nám ten školní rok zase rychle utekl. Ještì pøed prázdnina-
mi jsme mìli u nás ve školce 28.6.2021 pasování pøedškolákù. 
Pøišel jim popøát pan starosta Ing. Miroslav Ušatý a místostarostka 
Hana Krippnerová. Dìti dostaly na památku knížku s vìnováním 
a drobné dáreèky. 

29.6.2021, šly paní uèitelky s dìtmi na zmrzlinu do 
Dìtem zmrzlina moc chutnala. Na školní zahradì jim ještì uspo-
øádaly vodní bitvu, která se dìtem také moc líbila. Odpoledne se 
konala schùzka rodièù novì pøíchozích dìtí od záøí. 

bufetu Miláèek. 

Ve støedu 30.6.2021 se paní uèitelky s nìkterými dìtmi 
protože v záøí pùjdou do první tøídy.  

rozlouèily, 

Do školy nastoupí 
10 nových dìtí. Pøejeme všem dìtem krásný zbytek prázdnin 
a v záøí se tìšíme na všechny dìtièky! Leona Èerná

z naší školky 7 pøedškolákù a do školky pøijde 

Zprávièky z naší školièky Louèení se školkou a pasování prvòáèkù

Èerven ve škole

Rozlouèení s keramickým kroužkem
Dìti z keramického kroužku pod vedením Bc. Kamily 
Wedlové vyrobily bìhem školního roku mnoho zdaøilých 
výrobkù. Nìkteré z nich ukazuje jedna z našich nejpil-
nìjších „keramièek“ Dominika Gulyášová ze 3. roèníku.

Exkurze 1. tøídy do ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou
V závìru školního roku jsme my z první tøídy jeli do ZOO Ohrada. 
Tìšili jsme se, protože celý rok jsme nikam nemohli, èasto ani do 
školy. Zvíøátka nás potìšila, užili jsme si dìtského høištì a zmrzlinky. 
A náš školní autobus s naším hodným panem øidièem Šmitmajerem 
nás dovezl v poøádku zpátky. 

16



ZŠ Albrechtice nad Vltavou

Soutìž probìhla v arboretu lesnické školy Bedøicha 
Schwarzenbergera.Tøi skupiny dìtí rozdìlených podle 
vìkových kategorií se postupnì prostøídaly na pøipra-
vených stanovištích poznávací stezky. Na stezce mìly 
dìti za úkol urèovat døeviny a rostliny, pobytové stopy 
zvìøe, markanty zvìøe, lovecké psy, støelecké a další 
myslivecké pomùcky. Každého úèastníka èekalo též 
psaní znalostního testu a støelba ze vzduchovky.

Pøedposlední èervnovou sobotu se v Písku uskuteèni-
lo okresní kolo soutìže Zlatá srnèí trofej. Za naši školu 
byli nominováni ètyøi mladí myslivci a ochránci pøírody: 
Martin Navrátil, Jiøí Jáchym Melichar, Václav Krippner 
a Jan Dostál. 

Dìti si užily i doprovodný program, který pro nì byl organizaèním týmem Okresního 
mysliveckého spolku ÈMMJ Písek pøipraven. Závìreèný ceremoniál, stejnì jako ranní 
zahájení, provázeli trubaèi. Naši mysliveèci se skvìle umístili. V nejmladší kategorii 
zvítìzil Václav Krippner a odvezl si domù kromì tašky plné odmìn krásný zlatý pohár. 
Tìsnì pod stupínkem vítìzù ve stejné kategorii skonèil Jan Dostál a nedaleko za ním 
Jáchym Melichar. Ve starší kategorii výteènì zabodoval Martin Navrátil, který si pøe-
vzal støíbrný pohár i další ceny.
Srdeènì všem úèastníkùm blahopøejeme k výjimeènému umístìní!
Též dìkujeme za výbornou reprezentaci školy a celého Albrechticka a pøejeme, a� 
se všem mladým myslivcùm a pøátelùm pøírody daøí a láska k pøírodì je naplòuje.
Velký dík patøí rodièùm a všem kolegùm myslivcùm, kteøí dìti v této bohulibé èinnosti 
podporují. Zdeòka Pirglová, vedoucí mysliveckého kroužku pøi ZŠ Albrechtice n. Vlt.

Projektový den pro 1. stupeò ve spolupráci s ÈÈK a Hasièi 
“Mladý záchranáø“
16. 6. 2021 byl pro žáky z 1. stupnì Projektovým dnem na téma první pomoc 
a záchranné èinnosti. Celý den nás provázeli Hasièi z Písku a dobrovolníci 
z Èeského èerveného køíže pod vedením paní øeditelky, aby nám pøedali nìco ze 
svých zkušeností. Mohli jsme si mnoho èinností vyzkoušet, napø. srdeèní masáž, 
obvazování ran, které vypadaly jako skuteèné nebo zkusit se obléct do ochran-
ného protipožárního obleku hasièù. Zjistili jsme, že umìt poskytnout první pomoc 
není zdaleka tak lehké, jak by se mohlo zdát, a že praktické zkoušení zachraòo-
vacích èinností nám jenom prospìlo. Za své snažení jsme dostali od lektorù malé 
dáreèky a lízátko na uklidnìnou. 

PS. Nìkterá namaskovaná zranìní vypadala opravdu hrozivì!

Pasování na ètenáøe žákù 1. tøídy  V závìru školního roku 29. 6. 2021 se uskuteènilo pasování prvòáèkù na ètenáøe. A protože 
v loòském roce o pasování pøišli i druháèci, tak i je pasovali jejich spolužáci a patroni ze sedmého roèníku na ètenáøe. Dopis tatínkovi, 
který si žáci sami napsali a pøeèetli, zvlhèil nejedno oko starších kamarádù, ale i pedagogù. Díla malých pisatelù byla ocenìna velkým 
potleskem. Potom si každý žák usedl do ètenáøského køesla a pøeèetl vybranou ukázku z knihy, aby tak dokázal, že je opravdu ètenáø. Za 
zdaøilé ètení pak každého žáka jeho patron ze 7. tøídy pasoval na ètenáøe a pøedal mu diplom. Za odmìnu dìti dostaly novou knihu podle 
vlastního výbìru a jejich patroni jim do ní vepsali vìnování. Mladí ètenáøi mìli pro své patrony pøipravené obálky s obrázkem na památku 
a poukázky na zmrzlinu k „Miláèkovi“. Celá akce byla zakonèena spoleèným odchodem na zmrzlinu a mlsáním.

Vážení ètenáøi tohoto zpravodaje. V naší pamìti již dávno nejsou vzpomínky na tragickou událost, která se stala dne 6. èervence 
roku 1883. Zásah blesku ukonèil život dvou mladých dívek a tøech žen nedaleko od naší obce. Bádání v tehdy vycházejících tiskovi-
nách neposkytlo podrobnìjší popis této tragické události. Písecký týdeník Otavan ze dne 7. èervence 1883 na str. 259, v rubrice Denní 
zprávy uvedl: Bleskem zabito a uhoøelo vèera v boudì u Pasek pìt osob. Skryly se tam pøed deštìm, do níž blesk udeøil.

Matrièní zápisy v knize zemøelých farnosti sv. Petra a Pavla v Albrechtci uvádí tato jména na snímku 52,53. 

–    Alžbìta Kaifrova, manželská dcera Jana Kaifra, krejèího v Albrechtci è.41 a jeho manželky Marie, rozené Rešové v Albrechtci. 
     Svobodná, stáøí 16 rokù. 

–    Alžbìta Bartušková, manž.dcera Jana Bartušky, obecního pastýøe  è.30 a jeho manž. Anny, roz. Fricové z Alb. è.30. v Albrechtci
     Svobodná, stáøí 17 rokù. 
–    Marie Náhlíková, manželka Františka Náhlíka, domkáøe v Alb. è.37, rozená Kvìšová z Krt è.4 , okres Strakonice. Stáøí 56 rokù. 
–    Anna Pelikánová, vdova po zemøelém Františku Pelikánovi, domkáøi v Alb.è.62, rozená Vyskoèilová z Oudraže è.2. Stáøí 55 rokù. 
–    Anna Štìpánová, manž. dcera Josefa Štìpána, podruha v Alb. è.32, a jeho manželky Kateøiny, roz. Lažanové ze Slavìtic. 
      Svobodná, stáøí 37 rokù. 

Všichni byli pohøbeni 8.èervence na høbitovì sv. Petra a Pavla v Albrechticích. Vzpomínka na tuto tragickou událost, nás v naší mysli 
utvrzuje o naší zranitelnosti a také urèité bezmoci vùèi pøírodním živlùm. Tímto pøíspìvkem chci také požádat ètenáøe zpravodaje, kteøí 
mají nìjaké informace, písemné zprávy nebo tiskoviny, které se vztahují k této tragické události, aby je zaslali na úøad obce.

Dodatek: Po odeslání pøíspìvku do redakce zpravodaje jsem se pokusil zjistit další informace. Z telefonického hovoru s panem starostou 
obce Paseky, Václavem Kostohryzem jsem zaznamenal tyto dodateèné informace: Obec Albrechtice mìla pronajaté pozemky od mìsta 
Písku,v prostoru pod hajnicí a myslivnou, na kterých se pìstovala cukrová øepa pro cukrovar. Dne 6. èervence tam pracovalo pìt žen 
z Albrechtic. Na okraji pole byla postavena døevìná bouda, která sloužila jako sklad náøadí, a také jako zázemí pro pøestávku na jídlo 
a pøed nepøízní poèasí. Pøírodní živly, ale v tento osudný den zvítìzili nad životy lidí. 

Zapsal a zpracoval: Milan Kováøík, Albrechtice nad Vltavou è.86

Napsali jste námZabiti bleskem  –  Albrechtice 6. èervence roku 1883
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spolek Náš Újezd„ “ Sraz rodákù v Újezdì se vydaøil

Celou akci jsme pojali jako setkání souèasných a døívìjších oby-
vatel osady. Protože se jednalo již o druhé setkání, bylo jejich 
pozvání jednodušší, ale pøesto jsme požádali, aby každý pøedal 
pozvání dalším rodákùm, zejména tìm, kteøí už v Újezdì nebydlí. 
Proto si myslím, že se dostalo témìø ke všem, ale pøesto jsme si 
nedìlali iluze, že úèast bude tak velká jako pøi prvním srazu. Na-
konec jsme však byli pøíjemnì pøekvapeni, protože pøijeli i obèa-
né, kteøí na prvním srazu nebyli, ale bohužel zase chybìli ti, kteøí 
nás v posledních letech opustili. 
V cca 17:00 hodin byl sraz zahájen, kdy jsem pøivítal všechny 
úèastníky a seznámil je s tím, co se v osadì od posledního srazu 
udìlalo, a nebylo toho málo. Opravili jsme fasádu klubovny, po-
stavili sklad náøadí, vysadili ovocnou alej od køíže k návsi, zhoto-
vili nový obrázek svatého Petra a lavièky pod Skalkou a vysázeli 
nové lípy u kaplièky. 
Poté jsme pozvali pøítomné do klubovny, kde byla video prezenta-
ce z posledního srazu rodákù a z výše uvedených akcí. K dispozici 
byly publikace o historii osady Újezd, Zpravodaj obce a fotografie
(tablo) z prvního srazu. Dále bylo pro úèastníky pøipraveno bohaté 

napekly široký sortiment peèiva ke kávì. Rovnìž mnozí pøíchozí 
pøinesli další obèerstvení (dokonce i sud piva), za což jim patøí 
velké podìkování. 

obèerstvení, které bylo samozøejmì zdarma. K tomu ještì ženy 

Po celou dobu se konala vzájemná potkání a vzpomínání na dobu 
ménì i více vzdálenou s prohlídkou starších fotografií, které nìkteøí 
rodáci pøinesli s sebou. Setkání probíhalo v klidné a pøátelské atmo-
sféøe a zúèastnilo se ho více než 90 obèanù, z toho 34 rodákù všech 
generací, od nejmladších až po nejstarší paní Marii Novákovou 
(90 let). Se soumrakem nìkteøí úèastníci (zejména døíve narození) 
zaèali postupnì odcházet, ale další zùstali až do konce (do pùlnoci). 
Pøálo nám i poèasí, pouze pozdì veèer pøišla deš�ová pøeháòka, 
ale to už jsme se pøesunuli do klubovny. 
Pøíjemnì nás potìšila i návštìva paní místostarostky.  
Myslíme si, že sraz se všem líbil, o èemž svìdèí podìkování za 
pìkné uspoøádání od celé øady úèastníkù.  Závìrem bychom chtìli 
podìkovat obci Albrechtice, spoleènosti ÈEZ a všem tìm, kteøí pøi-
nesli nìjaké obèerstvení. Zvláštní podìkování si zaslouží, zejména 
ženy, které pøipravily obèerstvení a zajiš�ovaly obsluhu úèastníkù. 

 Autor: J. Procházka, foto: Vl. Petružálková 

pokraèování èlánku z titulní str.

Druhý sraz rodákù v Újezdì se opìt vydaøil.
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EURO 20 a Štít 21

8 / 9 / 2021

T-MOBILE 
OLYMPIJSKÝ 
BÌH
støeda 8. záøí
Lokální poøadatel: 
tel.: 604 334 601

Evropský šampionát ve fotbale byl z dùvodu opatøení, 
omezení, zákazù, naøízení a všeho toho kolem Covidu 
z èervna 2020 posunutý o rok a odehrál se od poloviny 
èervna do poloviny èervence 2021. Model závìreèného 
turnaje, který vytvoøili zástupci UEFA na oslavu padesáti-
letého výroèí mistrovství Evropy, se rozhodnì neosvìdèil. 
Zápasy se hrály ve dvanácti zemích Evropy a nìkteré 
dokonce i v Asii. Pro fanoušky bylo složité a drahé cesto-
vání za svými týmy, nìkterá mužstva byla zvýhodnìna 
domácím prostøedím, nìkterá utkání se hrála bez divákù, 
nebo s velmi omezeným poètem divákù dle aktuálních 
opatøení v dané zemi. Naštìstí tento formát už se nemá 
v budoucnu opakovat, další EURA budou v jedné, nebo 
dvou hostitelských zemích jak tomu bývalo døíve. 
Pøes všechny výše popsané složitosti se pár klukùm z TJ 
Albrechtice nad Vltavou podaøilo vidìt naživo alespoò 
jeden zápas našeho nároïáku. Výzva to byla slušná, 
v pátek jsme sehnali lístky, v sobotu ráno šup na PCR 
test, v nedìli brzo ráno odjezd a odpoledne už jsme sedì-
li na z velké èásti zaplnìném stadionu Ference Puskáse 
v Budapešti a sledovali vítìzný zápas našich proti Oranje.
Atmosféra na stadionu byla skvìlá. Ono také kdo by si to 
po tak dlouhé dobì nechtìl užít. Pravda, bylo to organi-
zaènì trochu hektické, ale stálo to za to a užili jsme si to 
do sytosti. Po zápase byla chu� jet i na Dány, ale reálné 

Nejen EURO, ale letos byl opìt posunutý i termín Štítu 
Albrechtic. Už podruhé se Štít nekonal koncem èervna, jak 
jsme zvyklí, ale setkání Albrechtic probìhlo 13.-14. srpna 
2021 a tentokrát to bylo v Lesních Albrechticích, konkrétnì 
v Bøezové u Vítkova. Probìhl tradièní fotbalový turnaj a po 
roèní pauze i støelecká soutìž myslivcù v loveckém skeetu 
a automatickém trapu na nedaleké støelnici. Na své si pøišli 
se svou soutìží i hasièi. Ani letošní roèník nehrály všechny 
Albrechtice. Nìkteøí nepøijeli z finanèních dùvodù, nìkteøí
z termínových, protože v celé ÈR se v pùli srpna rozjíždìjí 
soutìže a není vždy jednoduché zápasy pøeložit. Ani naše 
výprava se neobešla bez komplikací a už na zaèátku cesty 
jsme museli øešit kalibraci tachografu v novém obecním 
autobusu. Díky troše štìstí a ochotnému mechanikovi 
v Èeských Budìjovicích jsme nakonec smìr L.A. vyrazili. 
Na místo ubytování jsme pak dorazili se zpoždìním, nestihli 
jsme zasedání stálého výboru Štítu ani restauraci, kde by 
nám ještì uvaøili veèeøi, ale zvládli jsme to. Vìøíme, že jinak 
si snad Štít všichni užili, dobøe si zasoutìžili, se svým 
výkonem byli spokojeni a na veèerní zábavì vše oslavili pøi 
setkání se svými dlouholetými kamarády i novými pøáteli. 
Poøadatelské obci a všem kdo se na pøípravì 48. roèníku 
podíleli, patøí velký dík a poklona. 
Putovní vlajku si po slavnostním vyhlášení výsledkù pøevzali 
poøadatelé dalšího roèníku a tak v èervnu 2022 se mùžeme 
tìšit na setkání snad už všech Albrechtic v Albrechticích 
u Èeského Tìšína. Štítu zdar!!   Dušan Hronek

a cenovì dostupné to pro nás už nebylo. 
Baku už je opravdu dost z ruky.

Permanentky podz im 2021

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

Ostatní bude možno zakoupit na domácích utkáních 
za obvyklou cenu
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81  Dvoøáková Marie

80  Maøíková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.

75  Koš�ál Josef, Jehnìdno

83  Øeøábek Ladislav, Jehnìdno

60  Chalupová Jana, Albrechtice n. Vlt.

65  Filová Libuše, Jehnìdno

, Hladná 55  Soukupová Markéta, Údraž

84  Stejskalová Marie, Údraž

75  Sládková Marie, Albrechtice n. Vlt.

60  Jarošová Vladislava, Újezd

92  Fähnrich Antonín, Údraž

50  Havlíèek Václav, Albrechtice n. Vlt.

90  Nováková Marie, Újezd

65  Malkusová Marie, Jehnìdno

55  Suda Václav, Albrechtice n. Vlt.

60  Smolaøová Helena, Chøeš�ovice

Vedení obce pøeje všem oslavencùm hodnì štìstí, zdraví a láskySpoleèenská kronika 

Manželé Marie a Josef Bicanovi z Chøeš�ovic 
si øekli své ANO 
5. srpna 1961 v Bernartickém kostelíèku

Prstýnky jste si dali, už je to pár let.
Vìènou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste zpìt.
Jako kdysi, tak i dnes v srdci zvony znìjí 
a spolu s námi štìstí, lásku k Vašemu výroèí 
Vám všichni pøejí! 

Do dalších spoleèných let hlavnì hodnì zdraví! 

Pøeje dcera Lenka s rodinou 
a syn Vladimír s rodinou. 

Rodina je malý svìt tvoøený dùvìrou, láskou, 
sdí lením a úctou k druhému.

24.7.2021 Lenka Kazdová a Vlastimil Hronek, Údraž

12.8.2021    Jana Hochmalová a Miloslav Koš�ál, Chøeš�ovice

13.8.2021    Alena Èiháková a Josef Karlíèek, Jehnìdno

    ~
~
~

Nic z toho dobrého a krásného, 
cos uè in i l se nezt ra t í . Všechno zùstane.

20.6.2021

17.7.2021    František Venuš, Újezd

18.7.2021    Stanislav Dìdiè, Hladná

31.7.2021    Hermína Hrdlièková, Hladná

    Josef Hrdlièka, ~ Albrechtice n. Vlt.

~
~
~

2. èervence 2021 byl v zasedací síni OÚ v Albrechticích nad 
Vltavou pøivítán mezi albrechtické obèánky Matouš Šulista. 
Gratulujeme rodièùm a pøejeme vše dobré. Hlavnì zdraví, klid, 
sílu a radost. Pokud to podmínky dovolí, pøivítáme na podzim 
další albrechtické obèánky. Souèástí by mìlo být i vystoupení 
malých školákù, které bývá milým zpestøením. 
Máme 7 novì narozených dìtí, zatím :-)

Vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù 

  /  Umìlecký vedoucí: Josef KrèekChairé Pøíbram

Chrámový sbor z kostela sv. Jakuba v Pøíbrami

  /  Sbormistr: Lukáš MarekCodex Temporis

Jen láska vìèná je a v í ra , kdo mi lu je ten neumírá…

Èeská a evropská duchovní hudba ~ Lidové písnì jižních Èech    

Spolek Rybáøští veteráni Vás srdeènì zve na tradièní

Koncert duchovní a l idové hudby
v nedìli  12. záøí 2021  od 16.00 hodin

v kostele sv. Jana Køtitele „Na poušti“  v Chøeš�ovicích  

Mar ie a Josef B icanovi
~  Diamantové výroèí svatby ~   
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