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Slavnostní pøedání cen krajského
kola soutìže Vesnice roku

Albrechtice navštívila celostátní
komise soutìže Vesnice roku
V nedìli 28. srpna jsme mìli èest pøedstavit naši obec celostátní
komisi Vesnice roku. Na celý program jsme tentokrát mìli ètyøi
hodiny. Prezentace byla plánovaná v èase od 15 do 19 hodin.
Tøináctièlenná komise mìla však více než hodinu zpoždìní. Bylo
tedy nutné operativnì upravit scénáø a pøipravit na èasový posun
všechny zúèastnìné. Po uvítání na obecním úøadì pøedstavil
pan starosta komisi naši obec. Komise mìla k dispozici potøebné
projekty, dokumenty, kroniku a fotografie akcí a spolkù ze všech
místních èástí... více najdete na str. 7

Zlatá stuha
Albrechtice nad Vltavou

V Albrechticích nad Vltavou, které letos zvítìzily v krajském kole
Vesnice roku, se v pátek 19. srpna 2022 konalo slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže. Zlatou stuhu pøevzaly Albrechtice nad Vltavou
a ceny pøevzaly i další obce. Soutìž vyhlašuje Spolek pro obnovu
venkova ÈR, Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR, Svaz mìst a obcí
ÈR a Ministerstvo zemìdìlství ÈR.
více na str. 5

Rozhovory s politiky

Naše knihovny v celostátním kole
soutìže Knihovna roku
více na str. 9

Jaký dopad má soutìž Vesnice roku na rozvoj vesnic?
Co øíkáte na letošní roèník soutìže?
A jaký dojem na Vás udìlaly Albrechtice? ...
Rozhovory s politiky: Ivanem Bartošem - ministrem pro místní rozvoj ÈR, hejtmanem Jihoèeského kraje Martinem Kubou, Veronikou
Vrecionovou - poslankyní Evropského parlamentu a Jaroslavem
Vìtrovským - èlenem Senátu Parlamentu ÈR vedla v Albrechticích
nad Vltavou bìhem slavnostního pøedávání cen krajského kola
soutìže Vesnice roku Kateøina Pejznochová.
Více najdete na str. 4
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3. a 4. zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání ZO konaného dne 16.6.2022, zasedání øídil: starosta
Kontrola plnìní usnesení ZO a zpráva o èinnosti rady obce.
ZO schvaluje èinnost rady obce
Starosta - informoval o tom, že obec uspìla v soutìži Vesnice
roku a získala 1. místo v Jihoèeském kraji, podìkoval paní
Krippnerové a všem, kteøí se na pøípravì podíleli. 17.9.2022 se
koná v Luhaèovicích Venkovský jarmark, který je souèástí celorepublikového kola. Vyhlášení vítìze soutìže se koná 1.10.2022.
Cena za 1. místo v jihoèeském kole je cca 2 mil. Kè. Obec získala
za 5 let úèasti v soutìži cca 4 mil Kè.
Ing. Vlk – jak je vyøešen pronájem pohostinství v Údraži?
Starosta – nájemce v daném termínu dlužné nájemné uhradil
Starosta informoval o èinnosti na stavbách:
– Byla provedena oprava komunikací recyklátem, a to k hájence
Chlum v Albrechticích n. Vltavou a cesta od Hoškù do Karvašin
v Jehnìdnì (za pøispìní finanèní èástky od Lesù mìsta Písku)
– Byly zahájeny práce na I. etapì VHI v Albrechticích nad Vltavou,
1.6.2022 bylo pøedáno staveništì firmì Strabag, práce pokraèují
dle harmonogramu, byl zjištìn problém na vodovodu u lesáckých
bytovek. Do 31.8. by mìly být hotovy inženýrské sítì a poté se
bude odfrézovávat zbývající èást vozovky, pak probìhne stabilizace za studena. Toto by mìlo být provedeno koncem záøí.
Starosta – pøíprava II. etapy VHI v Albrechticích nad Vltavou byla
zaslána k posouzení na SFŽP, poté bude vyhlášeno VØ
– Bytové jednoty v Údraži – bìží stavební povolení, dokonèuje se
rozpoèet (cca 85 mil. Kè)
– Bylo vysoutìženo veøejné osvìtlení v Úvoze
– Probíhají dokonèovací práce na Areálu høištì Jehnìdno
pí. Krippnerová, MBA – Byla zamítnuta žádost na poskytnutí
dotace na pøístavbu ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
– Získána dotace na opravu 4 kaplièek na høbitovì v Albrechticích
– Poskytnuta dotace na opravu MK v Újezdì
– Poskytnuta dotace na vytápìní šaten TJ v Albrechticích
– Poskytnuta dotace na fasádu hasièské zbrojnice v Albrechticích
– Byly provedeny terénní úpravy u èp. 64 v Údraži
– Dokonèuje se bezbariérový pøístup a WC v ZŠ
Schválení úèetní závìrky Obce Albrechtice n. Vlt. za rok 2021.
Bc. Jaèková – finanèní výbor nemá pøipomínek k úèetní závìrce.
ZO schvaluje závìreèný úèet Obce Albrechtice nad Vltavou
za rok 2021 a vyjadøuje souhlas s celoroèním hospodaøením obce
za rok 2021 s výhradou, ukládá uveøejòovat na profilu zadavatele
uzavøené smlouvy na veøejné zakázky vèetnì všech jejích zmìn
a dodatkù v souladu se zákonem.
Plán financování obnovy vodovodù a kanalizací na období
2022 – 2031.

Ing. Miroslav Ušatý, pøítomno: 16 obèanù, z toho 9 èlenù ZO
Pan starosta pøedstavil návrh, který zpracovala firmy Èevak.
V souèasnosti obec netvoøí opravné prostøedky na VHI. Za 9 let
bylo do tohoto fondu deponováno 500 tis. Kè a mìlo být 6 mil. Kè.
Ministerstvo zemìdìlství stanoví vyhláškou, jakou èástkou pøispívat do fondu obnovy.
Z øad zastupitelù padaly návrhy na cenu vodného 57,- Kè/m3
nebo 65,- Kè/m3 vèetnì DPH. Pan starosta nechá firmou Èevak
pøipravit tyto návrhy.
Majetkoprávní uspoøádání Údraž èp. 1.
Paní Švehlová seznámila pøítomné zastupitele s majetkoprávním
uspoøádáním u èp. 1 v Údraži. Bylo by dobré vykoupit podíly od
všech spoluvlastníkù, aby vše vlastnila obec.
ZO schvaluje schvaluje 15-ti èlenné zastupitelstvo obce pro
volební období 2022-2026.
Diskuse, rùzné
Bc. Mikolášek – jak je to s optickým kabelem?
Starosta – spoleènost Cetin schválila, ale bohužel nekomunikuje
Bc. Mikolášek – kontrolní výbor dostal za úkol zmapovat vybírání
daní a poplatkù za odpady z nelegálních staveb. Zjišoval, že by
mohl být poplatek vybírán podle zákona o odpadech od osoby,
která produkuje odpad
pí. Sládková – obec má obecnì závaznou vyhláškou zavedený
místní poplatek podle zákona o místních poplatcích. Tam je uvedeno, že poplatníkem je buï osoba pøihlášená k pobytu v obci
nebo osoba, která vlastní v obci nemovitost k rekreaèním úèelùm.
Domnívá se, že v tomto pøípadì nelze poplatek od tìchto osob
vybírat. Zjistí, jakým zpùsobem by se mohl poplatek vybírat.
Ing. Vlk – navrhuje majetkoprávnì vypoøádat pozemky, které chce
odkoupit obec
pí. Sládková – byli písemnì osloveni vlastnící pozemkù, o které by
mìla obec zájem. Navržena byla kupní cena 35,- Kè/m2 a úhrada
správních poplatkù. Bohužel zatím bez odezvy.
F. Kaifer – jak to vypadá s pozemkem pana Procházky v lokalitì
„Za Šímù“?
Starosta – tento pozemek bude øešen v rámci KoPÚ
F. Kaifer – a co cesta k Srchùm
Starosta – Lesy ÈR nechtìjí øešit v rámci KoPÚ
p. Krippnerová, MBA – poprosila Bc. Mikoláška o vyjádøení ke
kanalizaci u èp. 6 v Údraži, jak døíve projednávala rada obce
Ing. Vlk – je nutné dát vìdìt na JETE Temelín, že probíhá
rekonstrukce komunikace v Albrechticích nad Vltavou a tím je
pøerušena evakuaèní trasa
Bc. Jaèková – poprosila, zda by v rámci objížïky nebylo možné,
aby Policie ÈR obèas dohlédla na provoz

Ze zasedání ZO konaného dne 28.7.2022, zasedání øídil: starosta
Úvìr od Komerèní banky a.s.
Starosta seznámil pøítomné s touto smlouvou.
– Úvìr je na èástku 25 mil. Kè, doba poskytnutí je 20 let, úroková
sazba je 0,25% p.a. + REPO sazba ÈNB, úroky budou placeny
pouze z vyèerpané èástky, v pøípadì porušení smlouvy je pokuta
1%, zaèátek splácení úvìru je leden 2023, mìsíèní splátka
106.838 Kè, èerpání úvìru je do konce r. 2024, možno prodloužit
– Pokud v prùbìhu èerpání úvìru bude možnost získání dalších
dotací, mùžeme úvìr pøedèasnì splatit
pí. Švehlová – Dotace na VHI bude letos nebo až pøíští rok?
Starosta – Je vyhlášené VØ na II. etapu VHI, vyhodnocení je
24.8.2022. Pokud bude vše v poøádku mìla by se žádost o dotaci
podávat po 20.9.2022. V lednu 2023 bychom mohli mít rozhodnutí
o poskytnutí dotace a pak mùžeme èerpat finance.
Ing. Øeøicha – Je to úvìr na veøejné osvìtlení pro jaké obce?
Pokládají se do opravované komunikace i kabely?
Starosta – Úvìr by mìl pokrýt celý projekt veøejného osvìtlení
v Albrechticích nad Vltavou, Údraži, Jehnìdnì a Chøešovicích
– Pro souèasnou stavbu se již kabely pokládají
– Pro I. etapu VHI je vydáno stavební povolení, na ostatní ještì ne
– Každé pondìlí je kontrol. den, stavba pokraèuje dle harmonogr.
– Staveništì by mìlo být firmou Strabag pøedáno 31.8.2022.
Následnì nastoupí firma Metrostav a mìla by zaèít s pøípravou
stavby pøed položením povrchu.
– Stávající dešová kanal. byla poškozena, bude vybudována
nová na náklady SÚS. Kanalizaci po kolaudaci pøevede Jihoèeský kraj bezplatnì na obce. Obec však bude muset uhradit novì
vybudované pøípojky dešové kanalizace od jednotlivých domù.

Ing. Miroslav Ušatý, pøítomno: 14 obèanù, z toho 12 èlenù ZO
Tím vzniknou vícenáklady v hodnotì cca 750 tis. Kè.
– Mìstský úøad Písek vydal stav. povolení na bezpeènostní pásy
– bude vypsáno VØ na vybudování chodníku u èekárny a u Škodù
F. Kaifer – od èp. 60 až k zastávce vede kanalizace pøes soukr.
pozemky, konèí v chodníku u zastávky.
Starosta – požádal p. Kaifera, aby se zúèastnil kontrol. dne stavby
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí úvìru ve výši 25 mil. Kè.
Úèelem úvìru je profinancování akce „Zhotovení veøejného
osvìtlení v místních èástech obce Albrechtice nad Vltavou“
Poskytovatelem úvìru je Komerèní banka a.s.
Komplexní pozemkové úpravy Údraž
ZO schvaluje aktualizovaný plán spoleèných zaøízení
zpracovaný v rámci Komplexní pozemkové úpravy Údraž.
Diskuse, rùzné
p. Štípek – jak to vypadá s odstranìním autovrakù v Újezdì
pí. Sládková – majitel byl kontaktován Policií ÈR
p. Mauer – slýchá od obèanù, jak jsou drahé poplatky za odpady.
Prý obec udìlala chybu když vypovìdìla smlouvu s Mìstskými
službami Písek o odvozu odpadu.
Starosta – Mìstské služby nikdy neprovádìly svoz odpadù, vždy
zajišovala firma Rumpold. V poplatku je zahrnuto i ukládáni
odpadu na sbìrném dvoøe, bio odpad a další, nejen vyvezení
popelnice. Obec má možnost zvýšit poplatek až na 1.200,- Kè.
Tento rozdíl obec doplácí.
pí. Štípek – požádal o zalévaní ovocné aleje do Újezda, nìkteré
stromy jsou suché
Starosta – podle sdìlení paní øeditelky základní školy by od záøí
letošního roku mìlo ZŠ a MŠ navštìvovat 135 dìtí.

Oznámení o dobì a místì konání voleb
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Volby do zastupitelstva
obce Albrechtice nad Vltavou

Volby do Senátu Parlamentu ÈR

se uskuteèní dne:

1. kolo:
pátek 23. záøí 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 24. záøí 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

pátek 23. záøí 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 24. záøí 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místa konání voleb:
a) ve volebním okrsku è. 1
volební místnost: obøadní místnost Albrechtice n. Vlt. èp. 79
pro volièe: z Albrechtic n.Vlt., Hladné, Újezda
b) ve volebním okrsku è. 2
volební místnost: sál pohostinství Údraž èp. 59
pro volièe: z Údraž
c) ve volebním okrsku è. 3
volební místnost: hasièská zbrojnice v Jehnìdnì èp. 14
pro volièe: z Jehnìdna
d) ve volebním okrsku è. 4
volební místnost: pøízemí bývalé školy Chøešovice èp. 16
pro volièe: z Chøešovic

Bezbariérová škola

ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou nebyla bezbariérová.
To se však od èervna 2022 zmìnilo a naše škola se zaøadila do kategorie bezbariérových škol, které jsou upraveny
tak, aby je mohli navštìvovat i žáci, kteøí mají omezenou
možnost pohybu a potøebují využívat schodištní plošinu.
V první fázi realizace bezbariérové školy byl vstup do budovy opatøen nájezdovou rampou s bezpeèným zábradlím.
Dále bylo zrekonstruováno WC tak, aby splòovalo podmínky pro imobilní klienty. Ve druhé fázi bude ještì zakoupen
schodolez, aby bylo bezbariérovì zpøístupnìno pro výuku
také druhé patro budovy školy.
Vše se daøí realizovat díky vstøícnosti zøizovatele
Obce Albrechtice nad Vltavou a dotaèních programù IROP.
Vìra Tichá, øeditelka školy
Podrobné informace z jednání Zastupitelstva obce
n a l e z n e t e n a : w w w. a l b r e c h t i c e n a d v l t a v o u . c z

se uskuteèní dne:

2. kolo:
pátek 30. záøí 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 1. øíjna 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným
obèanským prùkazem nebo cestovním pasem.
Každému volièi budou dodány nejpozdìji 3 dny pøede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb mùže voliè
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V pøípadì, že se voliè z vážných dùvodù nebude moci
dostavit do volební místnosti a chce volit, mùže požádat
volební komisi v místì bydlištì o návštìvu s pøenosnou
volební schránkou.

Okénko starosty
Vážení spoluobèané,
Èas letí jako bláznivý a jsme na konci dalšího volebního
období. Volebního období, které bude v historii obce zapsané jako jedno z nejúspìšnìjších vùbec.
Na poèátku jsme zmìnili systém øízení a delegování práce všech zastupitelù podle volebních slibù, které vám,
obèanùm, dali v pøedvolební kampani. Vìtšina zastupitelù
se svých úkolù zhostila dobøe, ale nìkteøí odmítli. Odmítli
plnit sliby, které vám dali. To ale musí zhodnotit každý obèan našich vesnic, jak k tomu pøistupovali.
Další významnou zmìnou bylo zøízení pracovní pozice
uvolnìné místostarostky. Jestliže mohu po zkušenostech
za uplynulé tøi roky tento krok hodnotit, tak musím konstatovat, že byl jednoznaènì správný. Pøibylo splnìných vìcí,
byly zahájeny další projekty, na které nebyl do té doby
volný èasový prostor a na naší obci je významnì znát nárùst investic i majetku, pestrý spolkový život a další. Prostì
ve dvou pro vìc zapálených lidech obklopených dalšími
pracovitými se to lépe táhne.
Jestliže mám hodnotit volební období z hlediska investic,
tak bylo nejúspìšnìjší v historii. Hodnota majetku obce na
poèátku (rok 2018) byla 142,8 milionu korun a na konci
letošního roku je kvalifikovaný odhad 220 milionù, tj. navýšení o více než 77 milionù. Asi nebude v republice mnoho
obcí naší velikosti, kterým se podobný majetkový nárùst
podaøil. A to nás èekají v brzké dobì ještì vìtší investice.
To celé se podaøilo z vlastních financí a dotací, pouze na
byty v Údraži bylo využito úvìru, jehož výše byla na konci
srpna na úrovni 8 a tøiètvrtì milionu korun, pøièemž roèní
splátka úvìru a úrokù je pokryta výnosem nájmù a ještì
nìco málo zbude.
Tohle všechno bylo zhodnoceno letošní hodnotící komisí
a naše obec získala titul Vesnice roku 2022 Jihoèeského
kraje. A to je úspìch, který se asi nebude opakovat.
Závìrem Vám všem dìkuji za spolupráci a pochopení,
zastupitelùm, kteøí ukonèí svùj mandát za práci pro obec
a tìm, kteøí po volbách zaujmou své zastupitelské pozice
pøeji, aby se jim práce daøila stejnì, jako se daøila nám
(nebo ještì lépe).
Pevné zdraví a slunce v duši pøeje ing. Miroslav Ušatý,
starosta obce Albrechtice nad Vltavou, vesnice roku 2022
Jihoèeského kraje.
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Rozhovory s politiky

Slavnostní pøedávání cen Vesnice roku

~ Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj ÈR ~
Jaký dopad má soutìž na rozvoj vesnic?
Soutìž je pro vesnice urèit motivaèní i velice inspirativní. Když se ve vesnicích podíváme na realizaci projektù od volnoèasové zábavy až tøeba po nakládání s odpady, tak je vidìt, jak se ty úspìšné nápady opakují i v jiných obcích. Na jednotlivých
platformách Ministerstva pro místní rozvoj se tyto nápady setkávají a starostové spolu sdílejí pøíklady dobrého pøevedení
praxe, ale tøeba i jak uspìt v žádání o národní dotaèní fondy. A je vidìt jak i ta øešení obcí vedle sebe se podobají, protože si
navzájem ty vìci ukážou nebo mezi sebou i soutìží. Ale není to vnímáno jako to, že vítìz bere všechno, ale je to inspirativní
forma jak pro obèany, tak pro vedení.
Jste spokojen s podobou soutìže?
Nepøíjemný byl výpadek v dobì covidu. Soutìž je už tradièní a i ty obce se tìší, mají pøipravené projekty a zaèínají je pøipravovat dlouhou dobu dopøedu. K poøádání soutìže výhrady nemám. Je to asi i nároèné se pøipravovat na jednotlivá kola,
ale pojí se s tím možnost naèerpat peníze a to je pro obce urèitì pøíjemné, pokud nemají žádný velký rozpoèet.
Plánujete do budoucna zvyšovat odmìnu pro obce?
Tak tam je spoluúèast obce 15 % a v krajských kolech potom sahá odmìna až k jednomu milionu korun. A myslím, že když
se podíváme na rozpoèty, tak nejsou úplnì pøíznivé ani na úrovni státu takže záleží, jak se rozdìlují.
A jaký dojem na vás udìlaly Albrechtice?
Já jsem tu už podruhé a je tu velice pøíjemná atmosféra a pøátelští lidé. Tìším se, jak se bude den vyvíjet.
~ Veronika Vrecionová, poslankynì Evropského parlamentu ~
Jak moc je podle vás dùležitá podpora rozvoje venkova?
Já jsem osm let pracovala jako starostka malé obce a poté jsem pracovala jako senátorka, nyní jsem poslankynì v Evropském parlamentu a vìnuji se tématu rozvoje zemìdìlství a rozvoje venkova, takže podle mì je to nesmírnì dùležitá vìc.
V pozici europoslankynì mám možnost navštìvovat venkovské regiony v rámci celé Evropy a my si dost èasto øíkáme, že je
náš venkov špatný a zaostalý, ale já si myslím, že máme být na co pyšní. Samozøejmì, že máme ještì mnohem vìtší potenciál, který obèas nevyužíváme ne úplnì dobøe, ale podporovat rozvoj je nesmírnì dùležité, protože trend postupného vylidòování venkova není v zájmu vùbec nikoho. A proto považuji jakoukoli iniciativu, která pomáhá udržovat a rozvíjet život na
venkovì, za nesmírnì dùležitou, protože jaký máme venkov, takovou máme potom celou zemi.
A co je ten hlavní smìr, kterým by se mìl rozvoj vesnic ubírat?
Lidi na venkovì nezùstanou, pokud nebudou mít dobrou kvalitu života. Jsou to investice do infrastruktury, školy, školky. Lidé
potøebují mít služby blízko a dobré spojení do mìsta. Hodnì se teï vìnujeme tématu vysokorychlostního internetu, protože
covid ukázal, že spoustu lidí se nauèilo pracovat z domova, jenže je to možné jen v oblastech, kde je dobré pøipojení k internetu. A mladé lidi tahle vìc zajímá. Spousta mladých lidí, by chtìla žít na venkovì, ale potøebují pøipojení k internetu. Nechci
øíct, že to je všechno, je to pouze jeden ze støípkù toho, na co se zamìøit.
Co øíkáte na letošní roèník soutìže?
Do letošního roèníku se kvùli covidu v minulých letech pøihlásilo ménì obcí. Starostové mají spoustu problémù a potøebují
život v obcích opìt nastartovat. Ale je skvìlé vidìt, jak si lidé užívají, že se opìt nìco koná. A všude v obcích vidím, že pøijde
spoustu lidí a jsou rádi a pyšní, že ocenìní dostali. A i tady to pøivítaní bylo úžasné a myslím, že ta soutìž sem pøinesla zase
nìco nového.
~ Martin Kuba, hejtman Jihoèeského kraje ~
Vyhlašujete soutìž poprvé?
Urèitì, já jsem se stal hejmanem v zimì roku 2020 loni žádné vyhlašování kvùli covidu nebylo, takže je to poprvé.
Jaké z toho máte dojmy?
Je to hroznì fajn. Já musím øíct, že hroznì rád jezdím po jihoèeských obcích a vesnicích, protože si myslím, že mají nìco,
co nikde jinde v republice nenajdete. Jižní Èechy jsou specifické tím, že my sem jako Jihoèeši patøíme. Ti lidé se tady narodili, narodili se tady jejich pøedkové, pøedávají si stavení, budovy z generace na generaci. Vesnice jsou krásnì udržované.
Když pøijedete do Karlovarského kraje na sever Èech tohle tam prostì není. Jsou vysídlené regiony a to jihoèešství je tady
v nás všech prostì cítit. A vždycky, když pøijedu na malou jihoèeskou vesnici, tak to cítím a mám z toho radost.
Jak jste spokojen s rozvojem jihoèeského kraje?
Já myslím, že dobøe. Zvláš po tom, co jsem se stal hejtmanem jsme se snažili pøijít s další podporou, takže jsme vymysleli
krajský investièní fond, který pomáhá menším obcím a mìstùm, aby si mohli dovolit stavby, na které by jinak nedosáhli.
V letošním roce jsme takhle rozdìlili zhruba ètvrt miliardy korun a tím, že nìco pøidá obec a nìco sežene od státu, tak najednou vyrùstají kulturní domy a sportovní areály v obcích, kde by to jinak nebylo možné. Stavby za více jak miliardu korun
za jeden rok a je to vidìt. Je to okamžitì, dìlá mi to radost. Takže myslím, že se jihoèeští starostové o své obce starají.
~ Jaroslav Vìtrovský, èlen Senátu Parlamentu ÈR ~
Co vás do Albrechtic pøivádí tak èasto?
Já sem do Albrechtic jezdím èasto a rád. Pøivádí mì sem jednak moje pøátelství s panem starostou a jednak se tu znám se
spoustou lidí a moc se mi tady líbí.
Takže ve vás Albrechtice budí dobrý dojem?
Jenom pozitivní, není tady nic, co by se mì budilo negativní emoce, a musím øíct, že opravdu je na první pohled vidìt, že se
jim daøí, že se rozvíjí a že ta obec funguje.
Takže vnímáte prùbìžné zmìny?
Vnímám to. Já jsem dlouholetý komunální politik, takže ty zmìny vnímám. Myslím, že tou nejvìtší bombou v poslední dobì,
kdy mám možnost to sledovat, je rozšíøení základní školy. Já tomu skuteènì fandím a myslím si, že to byl parádní poèin, když
tady zaèal fungovat druhý stupeò.
A je nìjaká zmìna, kterou byste uvítal?
Netroufám si øíct a ani si nepøisluhuji právo tady albrechtickým radit, co mají dìlat. Myslím, že tady mají osvícené komunální
politiky, kteøí sami dobøe vìdí, jak obec rozvíjet, co spravovat.
Plánujete na podzim obhájit svou pozici senátora?
Mám v plánu obhajovat pozici senátora. Volièùm nabízím to, co v minulých 6 letech. Nadále budu senátorem s nejvìtší
úèastí na hlasování. Budu šest let jezdit po obcích a naslouchat názorùm lidí. To jsou dvì zásadní vìci, co nabízím.
Rozhovory s politiky vedla Kateøina Pejznochová.
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Slavnostní pøedávání cen krajského kola soutìže
V pátek 19. srpna 2022 se v Albrechticích nad Vltavou v areálu TJ
konalo slavnostní vyhlášení a pøedání cen krajského kola soutìže
Vesnice roku. Pøijeli hosté z blízka i z dáli, starostové, zástupci
vedení kraje, ministerstev, poslanci a senátoøi... Podpoøit svou obec
a oslavit vítìzství v soutìži pøišli zástupci všech spolkù a obyvatelé
obce z rùzných místních èástí. Slavnost zahájil starosta obce Ing.
Miroslav Ušatý pøivítáním všech hostù. Poté zaznìla z pódia státní
hymna v podání Chøešovického pìveckého sboru. Následovala
zdravice zástupcù vyhlašovatelù soutìže. Pøekvapením bylo taneèní
vystoupení místních žen s vìjíøi.
Slavnost pokraèovala pøedáním øady ocenìní v rùzných kategoriích.
Èestná uznání putovala do Borotína za pøeshranièní spolupráci pøi
vybudování vèelí stezky. Do Branic za charitativní akce ve spolupráci obce a tìlovýchovné Jednoty. Do Borovan za zapojení obèanù
a zemìdìlského subjektu do budování alejí v krajinì. Do Kadova za
podporu sportovních a rekreaèních aktivit pro dìti a mládež. Diplom
za vzorné vedení obecní kroniky získaly Bernartice. Diplom za moderní knihovnické a informaèní služby Chøešovice. Cenu nadìje pro
živý venkov si odvezly Mièovice. Zlaté cihly Kadov za obnovu kulturní památky rekonstrukce tvrze, Chelèice za zdaøilou rekonstrukci objektu Chelèický domov sv. Linharta a Cehnice za výstavbu školky.

Vesnice roku

Cenu Inovativní obec získal v letošním roce Ševìtín.
Bìhem pøestávky vystoupil kytarista a zpìvák Miroslav Baldrych.
Poté hejtman Jihoèeského kraje Martin Kuba pokøtil šampaòs kým
publikaci Vesnice roku 2022 a pøedal Cenu hejtmana.
Následoval o slavnost ní pøedávání stuh. Zelenou stuhu si za péèi
o zeleò a životní prostøedí odnesly Doudleby. Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemìdìlského subjektu Mažice. Modrou stuhu
za spoleèensk ý život Drahonice. Bílou stuhu za èinnost mládeže
získaly Èepøovice.
Pøestávk u vyplnily lidové písnièky krajánkù a zaèalo pøedání hlavních cen. Bronz získaly Cehnice, støíbrnou pøíèku obsadil Maèkov.
Zlatou stuhu a titul Vesnice roku Jihoèeského kraje 2022 pøevzali
zástupci obce Albrechtice nad Vltavou z rukou ministra pro místní
rozvoj Ivana Bartoše a jihoèeského hejtmana Martina Kuby. Pro
ocenìní si pøišli špalírem, který tvoøili zástupci spolkù. Za zvuku
slavnostních fanfár zakroužilo nad hlavami divákù 105 holubù,
které vypustili místní holubáøi.
Po pøedání hlavní ceny soutìže vystoupil taneèní orchestr Swing
Band Tábor, který hrál návštìvníkùm k tanci a poslechu. Program
pokraèoval volnou zábavou až do veèera, který neèekanì zkrátil
silný pøívalový déš. vp
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Informace pro obèany

Podìkování sponzorùm Vesnice roku

Obec Albrechtice nad Vltavou dìkuje všem sponzorùm, kteøí se finanènì podíleli na Slavnostním vyhlášení
a pøedání cen krajského kola soutìže Vesnice roku 2022, které se konalo 19.8.2022 v Albrechticích nad Vltavou.

Letmé zhodnocení Rady obce

Informace pro obèany

Vážení spoluobèané, pøátelé,
rádi bychom tímto èlánkem velmi letmo zhodnotili pùsobení rady
obce za poslední ètyøi roky.
Bìhem uplynulých ètyø let jsme osmdesátkrát zasedali a za tu dobu
jsme schválili 772 usnesení. Když si to tak pøes palec spoèítáme,
vídali jsme se na obci mnohdy èastìji, než s kamarády v hospodì,
o období pandemie ani nemluvì :-)
Práce radního je na jedné stranì zodpovìdnost rozhodnout za Vás
obèany ve všech oblastech, které se nás dennì dotýkají a na stranì druhé snažit se obec neustále rozvíjet. Vìøte, že zkombinovat
obì strany není jednoduchá vìc. Vhledem k tomu, že je nás v obci
už více než 1000 obyvatel, každý z nás má jiné potøeby a názory
a s tìmi nás radních se mohou nìkdy dokonce rozcházet. Rada
tady ale není od toho, aby prosazovala to své, ale aby odvedla
práci pro obec, kterou nám jako obèané zadáváte a souèasnì jste
nám svými hlasy dali dùvìru, že naše práce má smysl a naše aktivita pro rozvoj obce je ta správná.
Dnešní doba, rychlá, nároèná, nevyzpytatelná a hlavnì velmi drahá pro naše domácnosti i pro hospodaøení obce, vyžaduje neustálý
tlak na získávání penìz do obecní kasy. Cest, jak peníze získat
však není mnoho. Danì a dotace. O penìzích ale mluvit nechceme, spíš o tom, co se za nì dalo vybudovat a postavit a co za nì

V pøíštím zpravodaji
Vážení ètenáøi,
protože se nám mnoho èlánkù do tohoto èísla prostì
už nevešlo, najdete je øíjnovém vydání zpravodaje:

Køest knihy Když Vltava zpívala
v Albrechticích nad Vltavou
Vzpomínkové místo na Hladné Vltava vypráví
Novinky ze školy a školky
Pasování na rytíøe a dvorní dámy øádu školního
TJ AL - Podzimmní sezóna
Fotbalová pøípravka
Kalendáø akcí - aktualizovaný
Albrechtiètí holubáøi
Pavel Svoboda O mešním vínu
Beseda s panem spisovatelem Beranem
Koncert Chairé v Chøešovicích
Okénko do albrechtické knihovny
- Utopená svatba
- Zajímavosti jižních Èech
... a mnohé další ... :-)
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ještì v budoucnosti poøídíme. Jsme hrdí na to, že v každé vesnici
v obci máme høištì pro dìti, zázemí pro spolky i pro zábavu, upravenou náves, že máme kam odložit odpad a nehromadit jej po
lesích, že mùžeme nabídnout odpovídající bydlení pro mladé
i seniory (a budovat budeme dále), 2x poštu, máme školu o 2 stupních, kterou nám mohou závidìt v širokém okolí, provozujeme
knihovny, kde si na své opìt pøijdou všichni, naše historické památky jsou nejenom krásné a opravené, ale i si v posledních letech
zahrály v reklamì a v opeøe, máme dokonce i ordinaci lékaøe. Ve
velmi blízké budoucnosti vybudujeme vodovod, pro život každého
z nás nejvýznamnìjší stavba za poslední dlouhá desetiletí.
Když to tak vidíme napsané, jsme rádi, že na všechnu tuto odvedenou práci nejsme hrdi jenom my, obyvatelé celé obce Albrechtice
nad Vltavou, ale že ocenìní pøišlo i v podobì Vesnice roku 2022
v Jihoèeském kraji. Tak trochu to vlévá sílu do žil, co øíkáte? :-)
Popøejme si tedy do dalšího období pevné zdraví, a si vzájemnì
umíme naslouchat a vnímat naše potøeby, buïme ohleduplní
a vìøme v dobrou budoucnost, díky tomu budeme moci my v radì
pracovat se stejným nasazením a chutí jako doposud.
Radní obce Albrechtice nad Vltavou

ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
V naší škole i školce máme bohaté možnosti pobytu dìtí venku, na
èerstvém vzduchu, v pøírodì. Uèíme se s nimi v pøírodì, relaxujeme,
hrajeme si. Pobytem na èerstvém vzduchu, a zde je opravdu èistý, se
zároveò otužujeme. Zejména v poslední dobì je vidìt, jak je dùležitá
zdravotní imunita každého jednotlivce. Díky sponzorovi, který nám
vìnoval penìžní dar na poøízení venkovního nábytku na zahradu MŠ,
se mohou dìti uèit v centrech aktivit i venku. Mùžete se od záøí tìšit na
kuchyòku Anièka, døevìný ponk Martin a zahradní stolek Bohoušek.
Vše je naimpregnováno k venkovnímu použití. Doufáme, že se osvìdèí
a dìtem se budou líbit.

Modernizace odborných uèeben
Má-li být naše školství na potøebné úrovni, musí výuka probíhat na moderním technickém vybavení. Takové vybavení není právì nejlevnìjší.
Jedním ze zpùsobù jeho financování je zapojení škol do evropských
projektù. I naše škola se do tìchto projektù zapojuje. Jedním z nich je
projekt v rámci Integrovaného regionálního operaèního programu (IROP).
Modernizace odborných uèeben již zaèala realizací Pøírodovìdné uèebny,
která byla dokonèena k poslednímu èervnu 2022.V souèasnosti pøipravujeme ve spolupráci se zøizovatelem projekty na uèebnu dílen a cvièné
kuchyòky, také na modernizaci kabinetù odborných pøedmìtù.

Pøímìstské tábory
Také letos jsme zorganizovali ve spolupráci s organizací Domovy Klas
v Temelínì 3 turnusy pøímìstských táborù Klásek. Dva byly v èervenci
a jeden v srpnu. Letošní velmi horké léto bylo jako stvoøené ke koupání,
sbírání hub, hrám v lese. K rannímu scházení a polednímu odpoèinku
nám poskytla útoèištì školní družina se všemi hrami, hraèkami a pohodlím. Podnikli jsme nìkolik výletù do Tábora, Týna nad Vltavou, Písku.
Zaskotaèili jsme si na kolobìžkách, zahráli si bowling a zaskákali si na
trampolínách. Díky spolupráci s výše uvedenou organizací, nemuseli
rodièe platit (kromì obìdù, vstupù a dopravy) žádné jiné poplatky.
Vìra Tichá, øeditelka ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou

Pøijela k nám celostátní hodnotící komise

V nedìli 28. srpna jsme mìli èest pøedstavit naši obec celostátní komisi Vesnice roku. Na celý program jsme tentokrát
mìli 4 hodiny. Prezentace byla plánovaná v èase od 15:00
do 19:00 hodin. Hodnotící tøináctièlenná komise mìla však
víc než hodinu zpoždìní. Bylo tedy nutné operativnì upravit
scénáø a pøipravit všechny zúèastnìné na èasový posun.
Po uvítání na obecním úøadì pøedstavil pan starosta obec.
Komise mìla k dispozici potøebné dokumenty, projekty, kroniku i fotografie akcí a spolkù ze všech místních èástí.
Poté jsme obecním autobusem odjeli do školy, kde na nás
v nauèné zahradì èekala paní øeditelka s kroužkem Daòkù
z Albrechtic, které úspìšnì vede paní uèitelka Pirglová. Dìti
pøivítaly komisi písní “Já jsem malý mysliveèek sotva flintu
nesu...” a zapojily všechny èleny do mysliveckých kvízù,
které mìly rozmístìné po areálu zahrady. Poté si èlenové
komise prohlédli novì vybavenou pøírodovìdnou tøídu.
Od mávajících dìtí jsme se pak pøesunuli do albrechtického
kostela, kde zaznìlo nìkolik písní z chystaného koncertu
Smíøení. Spolu s panem faráøem Vítìzslavem Holým jsme
komisi seznámili s historií kostela a kaplièkového høbitova.
V dalším pùlhodinovém èase jsme zavítali na Hladnou, kde
nás pøivítal spolek Rybáøských veteránù a také rodina Husù,
která velmi poutavì vyprávìla o voraøství na Hladné. Porota
obdivovala historii tohoto krásného ale zároveò tìžkého øemesla, které bylo nominováno na Seznam nemateriálního
kulturního dìdictví UNESCO. Nominaci spoleènì pøedkládá
Èeská republika, Lotyšsko, Nìmecko, Polsko, Rakousko
a Španìlsko, jde nejen o øemeslné postupy pøi stavbì voru,
ale i o znalosti spojené s jeho navigací po øece a o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a voraøskou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého

soutìž Vesnice roku

slangu. V krátkém programu u øeky nechybìla ukázka z voraøské minulosti. Od øeky pøišel krajánek hrající na harmoniku a v podání Miroslava Zacha zazpíval nìkolik známých
voraøských písnièek. Spolek Rybáøských veteránù ukázal
nejen porotì, jak se døíve pasovalo na voraøe. Vedle rybích
specialit nechybìla ani pravá voraøská polévka zápražka,
podávaná tak, jak ji naši pøedci pøi plavbách jedli, v hrneèku
zvaném plaváèek.
Další zastavení probìhlo v Údraži. Spolek Oudraž z.s. zde
pøipravil prezentaci o své místní èásti. Ve stánku na porotu
èekaly nejen studie pøipravovaných projektù, ale i slavnostní
poklepání na základní kamen k výstavbì nových bytù.
Další pøesun byl naplánován do Chøešovic, kde si v budovì
bývalé školy komise prohlédla prostory pošty, obchodu, knihovny, klubovny hasièù a seznámila se s èinností spolkù
a ochutnávkou mouèníkù, kterou si z nedostatku pøipravenosti poroty, budeme muset v Luhaèovicích zopakovat.
Závìr prezentace se odehrál v Jehnìdnì na návsi, kde už
na nás netrpìlivì èekali zástupci 4 sborù hasièù. Prostor
jehnìdské návsi se díky hasièùm promìnil v modní pøehlídku a porota mìla možnost zhlédnout historické uniformy
i souèasné hasièské odìvy.
Vìøíme, že jsme prezentaci obce dali maximum a nyní budeme èekat na výsledek, který bude zveøejnìn 17. záøí 2022
na slavnostním vyhlášení v Luhaèovicích, kam pojedeme
autobusem podpoøit naší obec. Všem Vám moc dìkuji, kdo
pomáhal, kdo pøišel, kdo dokázal, jak držíme pospolu a kdo
si s námi tento významný den užil. Vážím si Vašeho èasu!
Konkurence všech tøinácti krajù je veliká tak uvidíme :-)
Díky, díky, díky nám VŠEM :-)))
Hana Krippnerová
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„A léta bìží vážení…“

Z farní kroniky –

Rok 1944 ... Vyžádána od Trhového Sdružení nákupní listina
na 15 m3 jehliènaté kulatiny a zásluhou Ing. Bartoše z okr. Úøadu
v Budìjovicích na 5 m3 øeziva – tedy množství postaèujícího. Ze
státních lesù zakoupeno 5 m3 modøínù, ostatní kmeny od lesní
správy mìsta Písku, kdež se nákupní listy ztratily prý a nedostali
jsme nièeho.
7 .- 9. èervna zasazována nová okna kostelní – objednána od fy.
Josefa Jiøíèka Praha I., okna se železnou konstrukcí, v olovì, sklo
antické v šestihranech – cena as 7.500 Kè. Velké okno vìnovala
rodina Králova z Albrechtic èp.18 (prof. MVDr. František Král).
21. dubna udìloval zde svaté biømování svìtící biskup z Prahy Dr.
Ant. Eltschkner – biømovancù bylo 239 – mnozí mladí nemohli tuto
svátost pøijmouti – nalézali se totiž na práci v Øíši.
Pøipravuje se letos: nové dveøe ke kostelu, nový modøínový strop
do pøedsínì kostela, nový oltáø, møížka, lavice, zpovìdnice, skøíò
a úprava choru. Snad i nová støecha na vìž bude postavena.
(Vidìl pøi kanonické vizitaci dne 14. èervna 1944)
V tomto roce pro nepøíznivé pomìry nemohlo se v práci pokraèovati – až prý po válce. Štìstí váleèné nìmecké armády opustilo
a nestaèí utíkati pøed nepøítelem na všech stranách – bojištì blíží
se již k hranicím bývalého Nìmecka. Letecké síly Anglie a Ameriky
nièí mìsta nìmecká.
Vánoce byly jaksi radostnìjší v pøedtuše blížícího se konce války
tak hrozné. Na všech stranách nastupují spojenci ke generálnímu
útoku, Nìmci bojují a ustupují, opouštìjíc jednu zemi za druhou,
zanechávají za sebou zkázu – bojuje se již na nìmecké pùdì.
Od východu postupují armády ruské pøes Slovensko, Maïarsko,
dobývají Vídeò, na Moravì Brno, v Prusku Berlín.
1945 ... 5. kvìten 1945 – povstání v Praze, kruté boje ve mìstì,
pøichází pomoc od severu a východu – ruské armády zasahují,
Prahu osvobozují a 9. kvìten – kapitulace Nìmecka je bezpodmíneèná. Jsme opìt svobodní!
16. kvìtna 1945 vjíždí president Dr. Eduard Beneš opìt na Hrad.
Od 9. - 11. kvìtna dleli zde u nás Amerièané – velitel Wolfe ubytován na faøe. Od 11. kvìtna je vystøídali Rusové – to nebyli ti, jaké
nám malovali okupanti, ale hoši – radost se na nì podívati.
9. kvìtna dìkovné Bohoslužby – kostel plný.
Pøi návratu domù osadníci zastaveni utíkajícími Nìmci – málem
by nastalo krveprolití – Nìmci zuøili pøi ústupu a co jim záleželo na
èeských lidech – na zákrok èetnictva zdejšího mohli se osadníci
rozejíti domù.
Z radosti nad osvobozením ani v tomto roce nebylo pokraèováno

Napsali jste nám

na pokraèování X – za faráøe Jana Talicha

v práci na kostele. 20. listopadu k nám pøijel z Památkového úøadu
p. Ing. Kotrba, aby vše prohlédl a urèil další plán v opravách. Slíbil,
že sem pošle fotografy a ak. malíøe Fišera, že pošle náèrt nových
lavic dubových a nových dveøí – neposlal nikoho a nic.
K 31. øíjna byla výmìna okupaèních bankovek za nové èeskoslovenské. Pøi té pøíležitosti pamatovali osadníci na chrám Pánì a na
opravu vìnovali asi 40.000 Korun.
K Vánoèním svátkùm objednán od Národní správy firmy Paluxe
z Kamenického Šenova sklenìný lustr s 21 elektrickými svíèkami.
Z Protívína 29. prosince pøivezl p. Král a 30.12. na faøe skládali
pánové Josef Straka z Pasek a Josef Zborník z Albrechtic za rady
a pomoci p. Dra. Frant. Krále z Brna a Ing. Karla Ježka, továrníka
z Blánska. Cena 5000 Kè mimo dopravu dráhou do Protivína.
Lustr byl rozžat 31.12.1945 na sv. Silvestra pøi veèerní pobožnosti.
Deo gratias!
1946 ... Ponìvadž paní patronka Juliana Schnöbligová
a její dcera Helena z Neznašova se pøihlásily za okupace k nìmecké národnosti, byl jim majetek v Neznašovì a Újezdì zabrán
– jsme nyní bez patronátního úøadu. Vìci patronátní beze všech
povinností spravuje Národní pozemkový fond pøi ministerstvu zemìdìlství. Farní úøad žádal p. stavitele Karla Landíka z Neznašova o podrobný rozpoèet oprav, aby mohl podati žádost o pomoc
penìžitou na min. školství a osvìty - po mnohých urgencích rozpoèet nebyl vyhotoven.
26. kvìtna konány volby do Národního Shromáždìní:
Sestavení kandidátek: 1. Komunisté, 2. Lidová strana,
3. Soc. demokracie, 4. Národní socialisté.
V naší obci výsledek: 1. - 247 hlasù, 2. - 85, 3. - 109 a 4. - 131
V historických zemích (Èechy, Morava a Slezko):
1. - 2. 217.711 hlasù (40,31%), 2. - 1.126.777(20,31%),
3. - 862.494 (15.64%), 4. - 1.303.463 (23,74%)
Na Slovensku: 1. Strana práce 49.983 (3,13%),
2. Strana demokratická 988.275(61.92%),
3. Komunisté 490.257(30,72%), 4. Strana svobody 67.575(4,23%)
Prázdných lístkù v celé republice odevzdáno 32.159(0,45%)
Rozdìlení mandátù:
V historických zemích: 1. - 93, 2. - 47, 3. - 36, 4. - 55
Na Slovensku: 1. - 2, 2. - 43, 3. - 21, 4. - 3
Dej Pán Bùh, aby naše republika z pováleèné doby kvašení
vyšla jako dobré víno ne jako kyselý ocet !
19. èervna zvolen znovu Dr. Eduard Beneš presidentem naším
298 hlasy – všech pøítomných poslancù. Pater Vítìzslav Holý

PSP neboli První svaté pøíjímání a malá úvaha o víøe

Drazí sousedé a spoluobèané.
V nedìli 26.06.2022, na pou Sv. Petra a Pavla, jsme u nás mìli slavnostní událost.
Naše dìti, Pavlík a Zuzanka, a s nimi i jejich kamarád Béòa Svoboda, mìly v našem
Albrechtickém kostelíku první svaté pøijímání. Nechci se tu podrobnì rozepisovat
o tom, co to znamená a jaké to v sobì nese tajemství… To je v tuto chvíli vedlejší.
Mìlo by staèit, že je to další dùležitý krok pro køesana hned po køtu :-).
Bylo to krásný a dojemný…
Proè Vám to ale píšu… Rozhodla jsem se k tomu vlastnì ze dvou dùvodù. Jednak proto, že jsem se s Vámi chtìla podìlit o radost, ale hlavnì proto, že bych
byla ráda, abyste se zkusili zamyslet nad tím, že dnešní vìøící lidé, mezi které se
hrdì poèítáme i my, nejsou žádní podivíni nebo mimoni. Jsme stejní jako všichni
ostatní, jen ke svému životu potøebujeme víru v pána Boha. Je to bezva pocit,
když nikdy nejste sami, víte? Vždycky Vám nìkdo kryje záda a pomáhá Vám, a
se dìje cokoliv… A to, že chodíme v nedìli do kostela, to už je jen taková tøešnièka na dortu, to k tomu prostì patøí. Víte, trochu mì totiž sem tam mrzí, když
pøijdou naše dìti domù s tím, že jim nìkteøí kamarádi øíkají, že jsou praštìný
(blbý, pitomý), když chodí do kostela a jsou vìøící. Nebo „…se mají na toho Boha
už vykašlat“, že je to blbost. Je jim to trochu líto a mì taky… Vždycky jim øíkám,
a to nikomu nevnucují, ale a se za to v žádném pøípadì nikdy nestydí.
Kdo z Vás si vzpomene? Za dob našich babièek a prababièek, dìdeèkù a pradìdeèkù, bylo naprosto normální chodit na náboženství a do kostela a nikdo se
nad tím nepozastavoval. Lidi si byli blíž, mìli blíž k pøírodì… Neøíkám tím, že
byli lepší, než jsou lidi dnes. To asi ne – lidi jsou jednoduše lidi, to bylo, je a bude.
Ale v èem by to mìlo být dneska jiné? V tom, že je jednadvacáté století a my už
všechno víme a známe a nic a nikoho nepotøebujeme? No, nevím…
My se nepovažujeme za lepší. Ale nejsme ani horší, ani pitomý nebo divný :-)
Prosím, øeknìte to svým dìtem. Myslím, že Desaterem by se mìli øídit všichni, nic na tom není a vìtšinou to máme v sobì pøirozenì
všichni, je to nìco jako naše svìdomí… A pøijïte se nìkdy podívat do kostela, tøeba zase za rok na „Noc kostelù“ nebo na Vánoce.
Je tam dobøe, zklidníte se tam a odpoèinete si a tøeba Vám to dá i nìco víc, tøeba pocit, že nejste sami… :-) Eva Svobodová z Hladné
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Soutìž Knihovna roku

Návštìva celostátní komise knihovníkù

Ve støedu 31. srpna 2022 navštívila celostátní hodnotící komise
knihovníkù v odpoledních hodinách Obecní knihovnu v Albrechticích nad Vltavou. Jednotliví její èlenové v èele s pøedsedou
komise pochází z rùzných koutù Èeské republiky a zastupují
své knihovny. Snaží se nezávisle posoudit a zhodnotit jednotlivé
knihovny a poté svùj výsledek pøedat k vyhodnocení nejlepší
knihovny v Èeské republice – Knihovny roku. Vítìzná knihovna
získá cenu Ministerstva ÈR.
Na setkání nechybìl pan starosta, paní místostarostka, pracovnice Krajské knihovny v Èeských Budìjovicích a pracovnice
regionálního oddìlení Mìstské knihovny v Písku.
Nejdøíve si prohlédli novou výmalbu v dìtském koutku, seznámili se s chodem knihovny, vlastním knižním fondem a mìli
možnost si prolistovat Zpravodaj obce s èlánky o knihovnách.
Vše se neslo v pøátelském a vlídném duchu. Došlo i na humorné chvilky. Pan pøedseda se napøíklad zmínil, že v nejmenované
obci si mylnì pod pojmem Knihobudka pøedstavili místo, kde se
dávají staré knihy do sbìrného dvora.

Vlastní pøedstavení bylo krátké, nebo nás èekalo pøemístìní
do knihovny v Chøešovicích, která je právì onou adeptkou na
knihovnu roku. Zde každého srdeènì pøivítala paní knihovnice
Lenka Kothánková, která pøedstavila zrenovovanou knihovnu
a se zájmem povídala, jak ji práce knihovnice naplòuje a èiní
spokojenou.
U stolu malí i starší ètenáøi pod odborným vedením pana malíøe
Svozila z Chøešovic vybarvovali døevìné výseky a tím potvrdili
trend souèasné doby, že knihovna není pouze místem k výpùjèce knih, ale stává se komunitním centrem pro místní obyvatele.
Další malí návštìvníci si hráli stolní fotbal, kuleèník a èi vyrábìli
papírové loutky. Bìhem debaty s jednotlivými èleny komise došlo i na chutné obèerstvení. Èas jakoby se zastavil.
Na závìr jsme se všichni spoleènì vyfotili a rozlouèili se. Auto
s logem Národní knihovny Èeské republiky se vydalo na cestu...
Pøejme si jen, aby chøešovická knihovna vyhrála a v Praze
v Klementinu si odnesla pìkné ocenìní.
Atmosféru zachytila Dana Ryšlavá - knihovnice

Beseda s panem spisovatelem Beranem

Více v pøíštím zpravodaji

V úterý 6. záøí v 18:00 hodin se v prostorách Obecní knihovny v Albrechticích
nad Vltavou uskuteènilo milé setkání s panem spisovatelem Ladislavem Beranem,
autorem pøevážnì detektivního žánru, kterého našim ètenáøùm nemusíme dlouho
pøedstavovat.
Vìøte, nevìøte, pan Ladislav Beran vydal už 56 knih. Roènì vydá 4 tituly. Mìli jsme
jedineènou možnost se zaposlouchat do autorského ètení dosud nevydané povídky
– Profesor zloèinu. Dále nám pan spisovatel vyprávìl pøíbìhy ze své bohaté kriminalistické praxe.... Zmínil se i o pøípadu nechvalnì známé krádeže písecké Madony
èi vykradení kostelù v Albrechticích nad Vltavou a v Chøešovicích.
... ale o tom až v pøíštím zpravodaji. Dana Ryšlavá, knihovnice
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Rybáøští veteráni

Rybáøské závody na rybníce Vápeòském

Dne 16. èervence, již tradiènì, spolek Rybáøských veteránù,
poøádal závody na Vápeòáku. A opìt jako každý rok, pìkná
akce, vydaøená. Poèasí až na obèasný vìtøík ukázkové.
Obèerstvení, jsem pøesvìdèen, že uspokojivé, pívo dobré.
Lidí hodnì, dìtí též. Úèastníkù závodu hojný poèet. Kulturní
vložka pánských akvamen super. I na hraní došlo. Jenom
opìt nìco málo tomu chybìlo. Ryby nebraly.
Již dìláme analýzy, kde se stala chyba a zveme odborníky:
Korky na norky, Svatoše na candoše, Elišku na štièku, doktora
Plzáka na slimáka, Neèasy na øasy, Dostály na kaly, Srchy na
mrchy, Brùhy na mùry, Milotu na slotu, Vyskoky na mraky,
Šnajberka na horka, Ètveráka na draka, Schánilce na sumce,
Vorlíèky na èudlièky, no prostì doktory na rybaøení.
Asi to bude ale tím, že tyto ryby nejsou zvyklé najednou na
takový binec. Proto zvažujeme dvì možnosti. Ta první je, že
ètrnáct dnù pøed závody, budeme každý den dupat po hrázi,
mlátit poklicemi o sebe a øvát jako paviáni. Ta druhá, že se
všichni domluvíme a pøijdeme bosky a se zalepenými ústy.

A jak to vlastnì letos dopadlo.
KATEGORIE DÌTÍ
1. Jakub Novák
46cm
2. Vojta Jareš
44 cm
3. Tereza Kolpová 26cm
4. Filip Zach
za nejvìtší množství nachytaných
èudel v potoce (cena byla udìlena
nebo dospìláci se moc nepøedvedli)
KATEGORIE DOSPÌLÝCH
1. Libor Svatoš 202 cm
2. Pavel Hanzlík 30 cm
Vítìzové obdrželi diplomy, znaèkové
pruty s navijáky, stojany na pruty
a chladící tašky.
Takže za rok opìt u Vápeòáku.
S pozdravem Petrùv zdar! Mòouk

V sobotu 1. øíjna v 9:00 vyrážíme na VÝLET na JIŽNÍ MORAVU s návštìvou vinného sklepa

Údražští hasièi

Rybáøské závody a Dìtský den v Údraži

Dne 5. èervence se na návsi v Údraži uskuteènily Rybáøské závody a Dìtský den. Ráno se u místního rybníka na vsi sešlo jedenáct
dìtí. K nim se pøidalo také nìkolik dospìlých, kteøí pomáhali svým
potomkùm. Sèítaly se centimetry ulovených ryb. Vyhrála Natálie
Pozdìnová, druhý byl Ladislav Pohnán a tøetí byl Václav Krippner.
Nejdelší rybu chytil Jakub Pohnán.
Odpoledne se za krásného sluneèného poèasí na návsi sešlo
v hojném poètu kolem tøiceti dìtí.
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Pro dìti bylo pøipraveno sedm stanoviš s rùznými soutìžemi.
Také bylo pro dìti pøipraveno malování na oblièej, které mìlo velký
úspìch. Po splnìní všech disciplín si dìti mohly ještì užít vodní
bitvu s pistolkami. Na závìr byly dìti odmìnìny vìcnými cenami,
melounem a zmrzlinou.
Tato akce se nadmíru vydaøila, poèasí nám také pøálo.
Tímto dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili rybáøských závodù
i dìtského dne. A tìšíme se na další akci. Údražští hasièi

Vandr Albrechtických trampù
Tak po roce opìt vyrážíme na tøídenní vandr. Mìlo nás jet sedm.
Ale jak se blížil den odjezdu, tak nìkterým se nechtìlo a hledali
dùvody, jak se z toho vyvléct. Na nìjaké takové výmluvy, jakože
nedostanu dovolenou, nebo že musím hlídat dìti, dokonce, že již
nedodržím trampský pitný režim, nebereme zøetel. Takže co dokážou udìlat, aby na vandr nemuseli, je nìkdy až neuvìøitelné, ba
dokonce morbidní. Jeden si rozláme žebra, druhý si nechá vymìnit koleno za kus železa a tøetí si zláme obratel. Co vymyslí pøíští
rok, jsem zvìdav. Ale vždy se dá nìco vylepšit a zdokonalit.
Takže jedeme ètyøi, ti nejodolnìjší. V pátek šestnáctého èervna
smìr Beroun. Tam zaèínáme každý rok, v pivovaru Medvìd a dáváme si pár Zlatých koòù (11-ti stupòový mok) a nìco k zakousnutí. Dále pokraèujeme na Prahu, kterou co nejrychleji opouštíme
a øítíme se Posázavským Pacifikem vstøíc dobrodružstvím. Vlakem
ve skalách kopírujeme øeku Sázavu, až dojedeme k dnešnímu cíli,
vesnici Luka pod Medníkem. Samozøejmì potøebujeme doplnit
tekutiny a tak kotvíme na èas v super hospodì, hned u kolejí. Aèkoliv otvírali až ve ètyøi hodiny, a nebyly ani tøi, po krátkém bušení
na okna a dveøe, jsme nedopadli jako v hostinci Hájenka ve Slavnostech snìženek, ale naopak. Otevøela nám stará paní. To už
nás bylo asi patnáct žíznivých. Ochotnì nás pøivítala a hned se
rozbìhala jako dorostenka. Ta by nás za hodinu ulila. A když nám
prozradila, že veèer zde bude hrát Franta Nedvìd mladší s kapelou, museli jsme se zvednout a vydat prozkoumat okolí.
Po neskuteèných stezkách strmými skalisky, se dostáváme dolù
k øece. Nádhera. Staré chatrèe i chaty, které zde stojí již hojnou
øádku let. Jeden žasne, když si pøedstaví, jak se tito lidé museli
nadøít, když vše na tyto stavby museli po tìch krpálech a stráních
rùèo natahat a nebo vozit v loïkách po øece.
Nejdøíve procházíme osadou Dakota a po èase se dostáváme do
osady Toronto, kde se scházeli a hrávali bratøi Nedvìdi a mnoho
jiných trampských muzikantù. Nedvìdi zde vyrùstali a když se místy po ètyøech hrabeme nahoru, míjíme jejich starou, už opuštìnou
chatku, kde jako mladí zaèínali.
Jsme zpátky v šenku U trati a zde je již plno, venku i v lokále.
Samozøejmì jsme si tu zamluvili stùl a tak jsme byli v centru dìní.
Franta Nedvìd s kapelou hráli krásnì do pùlnoci. Samou známou
klasiku od táty, strýce Honzy, Brontosaurù, prostì nádhera. Potom
jsme se pøesunuli ven, kde bylo poøád plno a hráli jsme si a pìli do
tøí hodin noèních. Poté nám stará paní a její pomocníci natoèili
píva, popøáli dobré noci a pravila a vše necháme na stolech.
Ráno si to uklidí, zde se nekrade.

Osada Santa Fe
Když jsme se odpoledne poohlíželi, kde uložíme svá tìla k spánku,
abychom nebyli nìkomu na obtíž, byli jsme opìt pøekvapeni. Jedna
místní osadnice øekla, a se uložíme na velké louce pod stromy,
mezi hospodou a tratí. Patøí prý nìjaké doktorce z Prahy, má ráda
trampy a je ráda, když zde pøenocují. Krásné spaní.
Druhý den ráno, po konzervové snídani, šlapeme dál po svých.
Louèíme se s Luky pod Medníkem. Medník, dominantní vrch celé
krajiny, necháváme za zády a jdeme po pražcích smìr Kamenný
Pøívoz. Procházíme nìkolika tunely (nìkdy to máme jen taktak
abychom to stihli pøed vlakem), pøesto nás mašinfírové zdraví. Pod
námi se kroutí Sázava a dostáváme se k nádhernému obloukovému mostu. Zde si musíme odpoèinout. Doplníme znavená tìla
báglovým proviantem a šlapeme dál. Na malièkém nádraží opìt
odpoèíváme a dále pokraèujeme vláèkem.
Našim dnešním cílem je obec Lštìní. Zabíráme stùl na døevìné
terase s výhledem na øeku, ke které je to tak dvacet metrù. A zde
se již oddáváme vandráckému lenošení. Po každém pivku si jdeme
zaplavat do øeky. Vendy nám v kotlíku uvaøí silnou polévku. Kotlík
vleèe celý vandr jenom proto, aby uvaøil polévku pro kamarády. Za
ta léta se z nìj stal odborník na kotlíkové vaøení. Pøed lety jsme
jeho první polévku vyklopili z kotlíku (ten jsme museli poøádnì pobušit) a byla to krásná bábovka. To si divoká prasátka pochutnala,
no snad to tenkrát pøežila.
A tak jsme si to tam užívali až do noci. Samozøejmì jsme si zahráli a zazpívali. A opìt spaní hned u místa èinu, s vodáky a jinými
tuláckými živoèichy. Jen mì mrzí, že jsem tam na smrku zapomnìl
plavky a ruèník, které jsem tam sušil. Ale na oplátku jsem si domù
pøivezl malé klíšátko. Vždy je nìco za nìco.
V nedìli ráno jsme na vlakové zastávce a po krátkém èase jedeme
smìrem na Benešov. Zde máme kvùli výlukám èas a ten si krátíme
hraním na kytaru a tekutým obèerstvením. Vždy na každém vandru
potkáme nìjakého troubu. Bylo nám divné, že letos nic. Ale doèkali
jsme se. Jeden takový nás na perónu poctil návštìvou a stálo to
opravdu za to. Mladej kluk docela sjetej, ale byla s ním prèa.
A tak jízdou vláèkem pøes Tábor, se dostáváme do Písku. V pivnici
Na sadech nás již vítají tankovou jedenáctkou. Dáme dvì a vracíme se do naší vesnièky støediskové. Ostatní si správnì dají pivo
u Miláèka, já však jako zbabìlec prchám domù. Je jasný, že to
mám u nich schovaný. A to je konec dalšího vandru. Vše se do
mého krátkého èlánku nevešlo, a možná je to ku prospìch všech.
Kdo to neprožije, nežije a neuvìøí, že bylo opìt dobøe.
Za trampskou osadu ,,Santa Fe", kamarádi.
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SDH Chøešovice

Ohlédnutí za Vítáním léta v Chøešovicích

Koneènì se znovu dìti doèkaly tolik oèekávaných letních
prázdnin. V sobotu 2. èervence spousta dìtí pøišla na jejich
vítání do Chøešovic, kde je všichni spoleènì pøivítali a pøitom si užili hlavnì hodnì zábavy. Mladé hasièky i tentokrát
pøipravily pro dìti zajímavé soutìže, za které si dìti vysloužily odmìny v podobì sladkostí. Pak se dìti vydovádìly

Rodáci se znovu sešli

Text: R. Lacinová, foto: K. Kothánková, Š. Lacinová

... již po tøinácté

Již 13. sraz Rodákù z Chøešovic se uskuteènil v sobotu 9.7.
v místním KD. Hlavním zakladatelem a poøadatelem tìchto
srazù byl rodák z Chøešovic pan Ladislav Klíma. První sraz
Rodákù se uskuteènil už v roce 2006 v hostinci U rybníka.
Když pan Klíma odešel tam, kam musíme jednou všichni,
pøevzali tuto èestnou poøadatelskou èinnost další dva rodáci
z Chøešovic pan Miloslav Mareš st. a pan Miroslav Koláø.
V r. 2018 pøedali žezlo k poøádání této krásné akce místním
hasièùm. Pøedešlé dva roky se však Rodáci nekonali, kvùli
špatné pandemické situaci. Až tedy letos po dvouleté pauze
se znovu mohli setkat staøí pøátelé, spolužáci èi kamarádi.
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v záplavì bìlostné pìny a posléze ji ze sebe spláchly ve
vodní fontánì. Obèerstvení nechybìlo jak dìtem, tak ani
dospìlým. Prázdniny tedy byly zahájeny a všichni si jejich
zaèátek jistì užili! Tradiènì tuto akci poøádají chøešoviètí
hasièi, za což jim patøí velké podìkování!

SDH Chøešovice

Po pøivítání a uctìní památky zemøelých rodákù následovalo nìkolik krátkých proslovù. Pak za doprovodu Pavla Kunta
a Jiøího Jaroše zazpíval pro potìšení pøítomných Chøešovický sbor nìkolik hezkých písnièek. K volné zábavì a tanci
pak vyhrávala známá kapela Vous band. Na obèerstvení se
podával kanèí gulášek a ke kávì sladké peèivo.
Text: R. Lacinová Foto: K. Kothánková

Rodaèka Jarmila Bláhová napsala:
Mládí se nám pomalu ztrácí,
avšak touha se vidìt se stále vrací!

SDH Jehnìdno

Dechovkový festival - tøináctý roèník

V sobotu 23. èervence se po dvouleté covidové pauze do Jehnìdna vrátil oblíbený festival dechovek. O své pøíznivce ale
nepøišel, pøestože se mu problémy ani letos nevyhnuly - kvùli silnému pøívalovému dešti musela být pøehlídka dechových
hudeb pøesunuta z 2. na 23. èervence. Dechovkový festival uspoøádali už po tøinácté místní dobrovolní hasièi s podporou
Jaderné elektrárny Temelín v rámci Oranžového roku. Úvodní kapelou byla Doubravanka, bìhem jejího vystoupení se na
podiu objevil také pan senátor Jaroslav Vìtrovský.
Poté se návštìvníkùm pøedstavila v odpoledním programu Malá kapela
Pavla Havlíka, Muzikanti z jižních Èech a Jihoèeští rodáci. Díky pøíznivému poèasí si návštìvníci program užívali, a protože byl zajištìn také
taneèní parket, s chutí si i zatanèili.
Dechovky se letos poprvé konaly v novì vznikajícím kulturnì-sportovním
areálu u požární nádrže “Sázka”, která se døíve využívala jako koupalištì.
Asi za 1,5 miliónu korun zde obec vybudovala pevné kryté jevištì, zázemí k posezení s obèerstvením a toaletami. V plánu je také výstavba multifunkèního høištì s umìlým povrchem, plocha pro požární sport a hektarový rybník ke koupání a rybolovu. Jeho role bude také bezpeènostní, pro
zadržení vody pøi povodních a jako záložní zdroj vody pro hasièe. Pokud
všechno pùjde dobøe, mohlo by být hotovo do konce pøíštího roku.
Podìkování patøí všem, kteøí se na pøípravách festivalu podíleli. vp

T-Mobile Olympijský bìh 2022 VÝSLEDKY

Napsali jste nám

I tento rok se Albrechtice nad Vltavou zapojily do akce T-Mobile Olympijský bìh, který se konal ve støedu 22. èervna 2022.
Na startu v Údraži se sešel zatím rekordní poèet 19 bìžcù a v 18 hodin vystartovali na trasu dlouho 4,6 km, která zaèínala
v Údraži a konèila v Albrechticích nad Vltavou. V rámci republiky se zapojilo 87 lokalit a podaøilo se tak vybrat na Èeskou
olympijskou nadaci více než 619 000 Kè.
Výsledky bìhu
v Albrechticích nad Vltavou

Ženy: 1. místo Bayernheimerová Lucie
2. místo Bayernheimerová Jitka
3. místo Uhlíøová Barbora

24:44
24:55
26:38

Muži: 1. místo Kováø Jan
2. místo Bouška Patrik
3. místo Kováø Josef

18:19
18:33
18:42

Text a foto:
Havlová Renáta
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Chøešovice

20 let od srpnových povodní 2002
Vzpomínám, jak ten den od rána padaly z nebe dešové provazy. Kozínský potok burácel jak
peøeje divoké øeky. Nijak zvláš jsem tehdy tomu nevìnovala pozornost, stávalo se to obèas pøi
vìtších deštích. Bìhem dne se však zaèaly valit i proudy vody pøes zahrady ze strmých strání
do údolí Kozína. Koukla jsem z okna a silné pøívaly vody v potoce zaèaly ukrajovat kamenné
stìny potoka a posléze i okolní zeminu. Stále sílící proud vody zaèal vytváøet kráter kolem potoka. Najednou jsem si uvìdomila, že se se kráter blíží k mému nedaleko zaparkovanému
autu, rychle jsem vybìhla a s autem pøejela do bezpeènìjší vzdálenosti. Bìhem nìkolika minut
z místa, kde stálo mé auto, byla propast s bìsnící vodou. Takto podobnì to vypadalo po celé
délce Chøešovického potoka. Cokoliv se postavilo vodnímu živlu do cesty, s tím se voda nepárala. To nejhorší však mìlo teprve pøijít! Zaèalo totiž hrozit protržení hráze Mlýnského rybníka
a nemalá èást obce se nacházela právì pod tímto rybníkem. Lidé, kteøí mìli domy kolem potoka je museli spìšnì opustit. Na opuštìní kozínského údolí dohlížel tenkrát osobnì starosta pan
Václav Klimeš s policejním doprovodem. Jen tìžko se lidem opouštìlo své domovy. Nikdo si
tehdy neumìl pøedstavit, co voda mùže ještì napáchat. Hasièi tehdy plnili pytle s pískem a po
kládali je na hráz, aby se zabránilo jejímu protržení. Bohužel i pøe veškerou snahu se hráz
v noèních hodinách stejnì protrhla. Ti, co byli na stráži celou noc a byli svìdky protržení hráze,
nezapomenou na ten hukot vlny, která se hnala do údolí k Vltavì. Po rozednìní šli lidé s velkými obavami prohlédnout, co živel zpùsobil. Bohudík všechny domy vydržely, nìkteré však byly
více èi ménì ponièené. Ovšem voda se dostala také do mnoha sklepù, studní, dvorù a zahrad.
Nìkteré dvory a zahrady byly zcela pryè èi znièené. V Kozínì voda zboøila asi pìt pøístupových
mostù k chalupám a dost zpustošila silnici údolím celého Kozína. Po opadnutí vody nastaly
práce na odklízení škod. Práce bylo opravdu hodnì a všichni co mìli ruce a nohy se snažili
pomoci. Dobrovolní hasièi ještì nemìli zdaleka takovou výbavu jako dnes, ale pomáhali se
vším co bylo tøeba. Nakonec v porovnání s jinými obcemi, které také tenkrát èelily velké vodì,
dopadly Chøešovice vlastnì ještì dobøe. Tato zkušenost nám jen pøipomnìla, že pøed pøírodou
bychom mìli mít neustálý a velký respekt! Text a foto: R. Lacinová

Chøešováci se rozlouèili s prázdninami

SDH Chøešovice

Poslední prázdninovou sobotu 27.8. se v Chøešovicích na høišti louèily dìti s milovanými letními prázdninami. Mladá dìvèata z øad
místních hasièù si dìti vzala na starost a pøipravila jim mnoho zábavných soutìží. Celé odpoledne mìly dìti opravdu skvìlou zábavu a pozdìji si zadovádìly i na skákacím hradu. S veèerem se všichni již bavili podle svého. Bìhem odpoledne se dìti mohly
obèerstvovat tradiènì zcela zdarma. Ten den si dìti na školní povinnosti urèitì ještì nevzpomnìly?
Dnes už doufejme, sedí spokojenì v lavicích. Popøejme jim tedy, a se všem ve škole celý rok líbí a nic nenaruší jejich výuku.
Hodnì štìstí všem! Celou akci poøádali opìt místní hasièi. Dìkujeme! Text: R. Lacinová, foto: Klára Kothánková
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Pou a CykloPou u sv. Jana Køtitele

Chøešovice

Sváteèní nedìle 26. 6. patøila sv. Janu Køtiteli. V pùl desáté dopoledne byla sloužena v Chøešovicích
kostele sv. Jana sváteèní bohoslužba, kterou letos navštívilo opravdu hodnì poutníkù. Po bohoslužbì
se poutníci odebrali na sváteèní hostinu do svých domovù. Odpoledne pak již tradiènì vyjeli ze Záhoøí
cyklopoutníci, jejichž cílem byl opìt kostel sv. Jana. Tam spoleènì strávili pøíjemné a pokojné chvíle.
U ohnì opekli špekáèky, dìti si zahrály nìkolik zajímavých her a samozøejmì nechybìla ani spoleèná
modlitba. Cyklopou v poøadí již jedenáctou poøádali opìt P. Vítìzslav Holý a P. Cyril Havel.
Text: R. Lacinová, foto: V. Holý

Beseda

se spisovatelkou Jaroslavou Pixovou v Chøešovicích

Za pomoci obecní knihovny v Chøešovicích a Spolku památky
Chøešovicka jsme si mohli v pátek 1. èervence od 18. hodin vyslechnout zajímavé vyprávìní známé spisovatelky Jaroslavy Pixové
autorky nové dvoudílné knihy "Když Vltava zpívala". Autorka u nás
pøedstavila usedlosti od Horního Lipovska až k poslední usedlosti
Švihlík pøed Podolským mostem.
Povídalo se o tehdejším životì a o osudech lidí, kteøí žili kolem
staré Vltavy, než všechno zmizelo pod hladinou Orlické pøehrady.
Souèástí besedy byla i projekce fotografií. Zúèastnilo se mnoho
lidí a nìkteøí využili pøíležitosti si zakoupit knihy od autorky, která
je ochotnì zájemcùm podepisovala. Knihy "Když Vltava zpívala"
jsou k zapùjèení v naší knihovnì Chøešovicích. Lenka Kothánková

Neorenezanèní kaple Panny Marie je opravena

Chøešovice

Objekt neorenezanèní návesní kaple Panny Marie je hodnotnou architekturou. Protože zdivo a omítky trpìly vlhkostí, rozhodla se
obec pro opravu zdiva, fasády a omítek interiéru. Prioritou bylo snížení vlhkosti a zachování souèasné barevnosti. Ještì zbývá
opravit vitráže oken, pan faráø Vítìzslav Holý se nabídl, že nechá zhotovit nové. vp
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Spolek památky Chøešovicka

... informuje a dìkuje ...

O prohlídky kostela sv. Jana je stále zájem a proto srdeènì zveme
i další zájemce k jeho návštìvì.
Na fotografii jsou turisté z Písecka pøi návštìvì kostela s vedoucím
zájezdu Josefem Havlátkem uprostøed dole.

Spolek památky v èervnu pøispìl na druhou fázi asanace (zaplynování) kostela sv. Jana Køtitele. Tato asanace stála 20 500,- Kè.
K 7. srpnu 2022 je stav na úètu Spolku památek 324 143,- Kè.
Moc dìkujeme všem, kteøí jste pøispìli. Zvláštì tìm, kteøí pøispíváte opakovanì! A také všem, kteøí pomáhají jakoukoliv prací pro
spolek a památky!
Prohlídky kostela sv. Jana Køtitele v Chøešovicích
po domluvì na telefonu: 731 814 484
Spolek památky Chøešovicka

Napsali jste nám

Nejvýznamnìjší chøešovická památka

Od roku 1970 do roku 2008 jsem pracoval jako zoolog v Prácheòském muzeu v Písku. Za tu dobu jsem, pøi práci v terénu,
navštívil snad každý pøírodnì zajímavý kout okresu. A protože sbìrná oblast Prácheòského muzea není omezena jen na
území okresu Písek (proto je Prácheòské), tak i na mnohé lokality okresù Strakonice a Prachatice. Pokud jde o Písecko, mìl
jsem pocit, že není zajímavé místo, kde bych nebyl nebo kterým bych alespoò neprojíždìl.
Ale to se letos 28. èervence zmìnilo. Jak se to stalo?
Odchod do dùchodu nemusí vždy pøedstavovat posedávání na lavièce v parku, krmení holubù a povídání o nemocech. Jsou
i dùchodci aktivní, kteøí se scházejí, jezdí na výlety a podnikají rùzné akce. Do takové Partièky jsem se, spolu se ženou, naštìstí dostal. A jeden èlen tohoto spoleèenství nám na výše uvedený den naplánoval výlet do Chøešovic ke kostelu sv. Jana
Køtitele na poušti. Mìl k tomu dùvod. Je totiž rodákem z Chøešovic, a tak se nám chtìl tou zajímavou památkou pochlubit.
A také chtìl podpoøit ty, kteøí se o ni starají. Podporu akce našel v partièce snadno, protože osobní vztahy jak k Chøìšovicím, tak i k okolním obcím má ještì nìkolik dalších èlenù.
Sešli jsme se v 16 hodin na chalupì dalšího èlena partièky v Klukách, posedìli u kávy pod pergolou a pøed 18. hodinou jsme
se èásteènì na kolech a èásteènì i auty pøemístili ke kostelu. Jezdil jsem pøes Chøešovice v minulosti mnohokrát, ale moje
obèasná zastavení konèila u zámku nebo bývalého pivovaru. Že cesta vpravo do kopce skrývá takový skvost, jsem netušil.
Takže v ten den to byla moje premiéra. A premiéra úspìšná, protože nezùstalo jen u obcházení kostela a valù hradištì s výhledem na Orlickou pøehradu. Autor výletu domluvil i prùvodkyni, Radku Lacinovou. Od ní jsme se dovìdìli mnoho zajímavostí nejen o historii místa, ale i o souèasných problémech.
Jak to tak v minulosti bývalo, využívala církev pro své svatostánky místa už pøedchozími generacemi z rituálních èi obranných dùvodù, významná. Tak tomu bylo i v tomto pøípadì. Kostel byl postaven na skalním ostrohu klenoucím se nad Vltavou
a jejím pøítokem, Chøešovickým potokem. Právì zde bylo v dobì bronzové dvouhektarové hradištì, obklopené valy. Zájemce o podrobnosti je najde v knize Jiøího Fröhlicha „Písecko v zrcadle archeologie“. Pøed stavbou kostela zde byla starší nejspíš døevìná svatynì, kolem které se ve 12. století pohøbívalo. První kamenná stavba pochází nìkdy ze století 13. stejnì
jako stavba Zvíkova, postavení stejnou kamenickou hutí. První písemná zmínka o kostele je z roku 1379. Pùvodnì se jednalo o ranì gotickou stavbu, která byla pozdìji pøestavìna do renesanèní podoby.
Jako zoologa mne zajímalo oznaèení kostela „na poušti“. Nejedná se o pouš jako takovou, ale o pustinu, protože je daleko
od vsi. Byl postaven nad øekou ne nad pøehradou rytíøským Øádem køížovníkù a stejnì jako pùvodní hradištì byl vybrán pro
svou obrannou, snadno hájitelnou polohu. Kostel je opøeden mnoha povìstmi. Když ho navštívíte, jistì vám o nich prùvodkynì povypráví. Mne zaujala jedna, která moha být reálná, protože naši pøedkové byli povìrèiví. A voraøi jistì nebyli výjimkou.
Když proplouvali se svými vory hlubokým údolím pod kostelem a uslyšeli jeho zvon, tak vìøili, že jim to pøinese smùlu. Proto
jim pøed plavbou jejich rodiny pøedevším pøáli, aby tento zvon cestou neslyšeli.
Tento kostel je nejcennìjší památkou Chøešovicka. Po zmìnì režimu v r. 1989 byl kostel vyrabován zlodìji, takže z vnitøního vybavení se nezachovalo témìø nic. O opravu vnìjšku se postaral obecní úøad v Albrechticích. Ale interiér zùstal poloprázdný a poškozený. V Chøešovicích se ale našli lidé, kteøí se s tím nesmíøili a rozhodli se pro jeho obnovu nìco udìlat.
Proto 23. listopadu 2018 založili Spolek památky Chøešovicka, který má dnes na 40 èlenù. Jeho pøedsedou je Vít Kothánek
a místopøedsedkyní výkonného výboru naše prùvodkynì,
Radka Lacinová. Nadšení nìco dìlat by bylo, ale jak to
v praxi bývá, tak to nestaèí.
Potøebné jsou pøedevším peníze. Ty spolek získává díky
darùm, poøádáním kulturních akcí a prùvodcovskou službou.
Mnohé už se spolku podaøilo a tak je už interiér upravenìjší
a bohatší. Pøi naší exkurzi jsme se o tom na vlastní oèi pøesvìdèili a tak mùžeme návštìvu této památky doporuèit.
Fotky u tohoto pøíspìvku vám osobní zážitek nenahradí.
Když se pro návštìvu rozhodnete, podpoøíte obìtavou práci
èlenù Spolku. A nejen to, tøeba budete mít nový životní zážitek, jako jsem mìl já. A ještì udìláte dobrý skutek. Pomùžete svou troškou k záchranì dìdictví našich pøedkù. Víc
o tomto Spolku najdete na internetu po zadání jejich názvu.

Karel Pecl, èlen Partièky aktivních dùchodcù
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Jak šel èas s chøešovickou farou a sluneèní hodiny

Chøešovice

Nejstarší fara v Chøešovicích byla postavena Kalenickými rytíøi
kolem r. 1598 u kostela sv. Jana. Kalenicové tam ustanovili faráøe
nebo poustevníka, který mìl sloužit mše v podobojí víøe, tedy ve
víøe kališnické. Mìl také za úkol o kostel se starat a nìkterá zámožnìjší dítka uèit ètení a psaní. Nìkdy v pol. 17. stol. byla fara
již katolická. Podle historika a zakladatele Prácheòského muzea
v Písku Augusta Sedláèka to byla jedna z nejstarších far v celém
Prácheòském kraji. Tato chalupa byla pozdìji využívána rùznì,
nejvíce však k bydlení chudých. Zbourána byla v roce 1875 a na
místì byla postavena márnice k uchovávání tìl nebožtíkù.
Pøestože u kostela sv. Jana farní chalupa ještì stála, fara byla
pozdìji zøízena v Chøešovicích v domì èp. 20 pod hrází Mlýnského rybníka a jako fara byla využívána zøejmì nìkdy do roku
1713. Potom na tomto èísle byla zøízena Schwarzenbergy panská
sladovna.
Fara byla pak znovu zøízena v èp. 14 u rybníèku Kuchyòka nedaleko Chøešovického zámku. Na tomto èísle žil do té doby pan
polní Veverka. Zøejmì prvním faráøem, který obýval toto èíslo byl
Nejstarší fara v Chøešovicích stávala na místì márnice u kostela
František Leopold Pernai. Úplnì posledním faráøem, který vysv. Jana. Sloužily se zde mše ve víøe kališnické (v podobojí).
užíval faru k bydlení byl Jan Trpák nìkdy v 60 letech 20. století.
Po odchodu tohoto faráøe v budovì žádný zdejší faráø již nebydlel.
Další faráøi využívali k bydlení už pouze faru v Záhoøí a odtud také
spravovali tu chøešovickou. K budovì fary patøily také stáje, skladištì a dvì zahrady. Za minulého režimu byly budovy fary využívány JZD, NV a také k pronajímání bydlení. Dlouhá léta celý objekt
fary nikdo neopravoval a zub èasu se na stavu fary dost podepsal.
V r. 1999 byla za faráøe Edwarda Manka v budovì fary zøízena
provizorní kaple a èást fary opravena. Kaple tam byla zøízena proto, aby lidé nemuseli na pravidelné nedìlní mše chodit do pomìrnì vzdáleného farního kostela sv. Jana Køtitele, nebo do té doby
rovnìž využívali k duchovním obøadùm blízkou zámeckou kapli sv.
Barbory v Chøešovickém zámku. Jenomže na konci 20. století byl
Chøešovický zámek zakoupen novým majitelem, který další veøejné využívání kaple sv. Barbory k pravidelným bohoslužbám zamítl.
Od té doby se tedy k pravidelným bohoslužbám využívá zbudovaná kaple na chøešovické faøe.
Poté byla fara v èp. 20 a sloužila do r. 1713, než zde byla zøízena
Za pùsobení faráøe Karla M. Vrby kolem roku 2015 byla velká èást
Schwarzenbergy panská sladovna.
fary zvenèí i zevnitø opravena.
V dalších opravách fary a okolí pokraèuje i nynìjší faráø Vítìzslav
Holý, který zde pùsobí od r. 2017. Mimo jiných oprav nechal pan
faráø nedávno obnovit také pùvodní sluneèní hodiny, které nyní
znovu zdobí fasádu chøešovické farní budovy. Sluneèní hodiny
na fasádì fary dìlal pan Tomáš Maidl z Tálína a jejich obnovení
stálo 4000,- Kè. Opravu zajistil pan faráø Vítìzslav Holý.
Text a foto: R. Lacinová

Po r. 1713 byla fara v èp. 14 u rybníèku Kuchyòka. Pozdìji objekt
fary používalo JZD, NV ... a zub èasu se na ní podepsal.
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Z èinnosti spolku Oudraž z.s.
Spolek Oudraž z.s. za pøispìní finanèní dotace z Oranžového
roku skupiny ÈEZ opìt uspoøádala letní sportovní akci. Program
byl bohatý, v prùbìhu celého dne a velké èásti noci se mohla zúèastnit jakákoliv vìková kategorie. Sice nám objednávka na krásné
poèasí moc nedopadla, ale i tak pøišlo více jak 150 úèastníkù.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Den jsme zahájili v 9.00 hod nohejbalovým turnajem, sešlo se 8 tøíèlenných mužstev. Vedoucím celého turnaje byl tentokrát sám poøadatel Robert Mauer a rozhodoval jak o systému rozdìlení týmù
do jednotlivých zápasù, dozoroval nad organizací, èasovým harmonogramem, „férplej“ i nad vyhlašováním vítìzù. Celodenní hra v pomìrnì støídavých „suchých a mokrých“ pro sport ideálních teplotách se samozøejmì neobešla bez únavy hráèù i obsluhy, protože
se neustále hasila žízeò a posilòovalo se pøipravenými dobrotami.
Všichni úèastníci souèasnì ocenili kvalitu pøipravené plochy umìlého povrchu høištì, který se nechal èerstvì zasypat pískem pro
ochranu povrchu i zkvalitnìní hry. Vítìzné týmy si na závìr dne odnesly ceny, ty primárnì vhodné pro zahnání žíznì po celodenním
pobíhání po høišti a vítìz Chrášany dokonce krásný putovní pohár.
SKÁKACÍ HRAD
Nejvìtší radost pøítomným dìtem, ale i rodièùm, udìlal skákací
hrad. Od 10.00 hod vyzkoušeli pevnost hradu první skokani a po
celý den mohly dìti skákat, klouzat i odpoèívat v prostoru s míèky.
V prùbìhu celého dne jsme dìti osvìžovali nakrájenými melouny

Letní hry a pozvánka na výlet
a dostatkem malinovky. Ti, kterým bylo nejvìtší horko, smoèili se
obèas deštìm, který se nám celkem 3x ozval v prùbìhu dne.
Po celý den se 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 a klobásy.
Vìøte, že jsme se mìli co otáèet, abychom ty hladové krky všechny napojili a nakrmili. Dìkujeme šéfkuchaøi Tomovi za vynikající
maso, Robert a spol. se postarali o ostatní obèerstvení.
TANEÈNÍ ZÁBAVA
Cca od 21. hodiny zaèala kapela Marná snaha. Sice jsme jim kvùli
loòské absolutní výhøe v tombole vyhrožovali, že si u nás už nezahrají, ale slib jsme nesplnili :-) Ve 23.00 byla vyhlášena bohatá
tombola. Protože byla bohatá, tahání a vyhlašování vítìzù trvalo
pomìrnì dlouho. Letos byla Štìstìna hodná hlavnì na místní
a poukazy na veèeøe, døevo na topení i hlavní cena let rogalem se
tedy dostaly do správných rukou.
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.
Dìkujeme všem sponzorùm za dary do tomboly, Obci Albrechtice
za pùjèení setù lavic a stolù, všem dobrovolníkùm, kteøí se podíleli
na pøípravì i úklidu a za rok se zase potkáme :-)

Spolek Oudraž
poøádá

Zájezd na Moravu
do sklípku
Doprava autobusem,
ubytování v penzionu,
ochutnávka vín s obèerstvením,
návštìva historické památky

29. - 30.10. 2022
Zájemci se mohou hlásit
na tel.: 725 785 112 SMS

Albrechtiètí zahrádkáøi

Výlet za blatenskou rùží
V sobotu 2. èervence se albrechtiètí zahrádkáøi vydali na
zájezd za blatenskou rùží. První zastávka byla kousek pod
námìstím, v blízkosti zámku, kde stojí budova cukrovaru,
pøestavìná v roce 1885 na Parostrojní lihovar. V lihovaru
probìhla exkurze s degustací. Na výstavu rùží jsme mìli
celé odpoledne, proto jsme mohli jet ještì navštívit Rùžovou okrasnou školku pana Miloslav Šípa v nedalekých Skalièanech. Pùvodní sortiment školky èinil cca 250 odrùd rùží
a skládal se ze skupin rùží: velkokvìtých, mnohokvìtých,
pnoucích, parkových a skalkových. Postupnì byl sortiment
rozšíøen o rùže pùdopokryvné, anglické a historické. V souèasné dobì pìstuje pan Šíp cca 700 odrùd rùží. Poté jsme
se vrátili zpìt do Blatné, kde každý z úèastníkù mìl možnost
volby programu, navštívit zámecké zahrady, zámek, nebo
výstavu rùží. Díky šoférovi, který svou volnou sobotu trávil
s námi jsme nemuseli chvátat s odjezdem domù a každý si
tak našel to své.
Za albrechtické zahrádkáøe Hana Krippnerová
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Hasièské oslavy u sousedù ve Všeteèi
Naši hasiètí kamarádi a kolegové v sousední Všeteèi si pøipomnìli
v závìru mìsíce èervna 115. výroèí založení jejich Sboru dobrovolných hasièù. Na tento slavnostní den byly pozvány i hasièky
a hasièi ze Sboru dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou.
Akce zaèala slavnostním nástupem, jednotlivými proslovy a zdravicemi. V prùbìhu nástupu byl zástupcùm sborù pøedán pamìtní
list k tomuto výroèí. V prùbìhu oslav bylo k vidìní hašení histo-

SDH Albrechtice n. Vlt.
rickou koòskou støíkaèkou, které sklidilo velký aplaus, nebo toto
hašení je pøedevším fyzicky nároèné. Dále si úèastníci oslav mohli
prohlédnout vystavenou hasièskou techniku jednotlivých sborù.
Albrechtiètí hasièi na tìchto oslavách reprezentovali s obìma zásahovými vozidly a slavnostním praporem. Pøejeme kolegùm ze
Všeteèe hodnì elánu do další hasièské práce.
Text: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù, foto: SDH Všeteè

Albrechtická zásahová jednotka mìla plné ruce práce
V letních mìsících, kdy se v našich obcích a okolí prohnaly silné
pøívalové dìštì se hasièská jednotka obce Albrechtice nad Vltavou
nezastavila. Vyjíždìla k zásahùm na odèerpávání vody a likvidace
následkù pøívalových dešù do Týna nad Vltavou, Albrechtic nad
Vltavou a Chøešovic – Kozína. Když pøišlo období tropických
teplot byl to výjezd k požáru obilného pole v Albrechticích nad
Vltavì – Krajinì, kde se pøedevším podaøilo zabránit rozšíøení
požáru na mnohem vìtší sousední obilné pole na Letišti. Dále jsme
byli vysláni operaèním støediskem k výjezdu nahlášeného pádu
letadla mezi Albrechticemi nad Vltavou a Údraží. Po prozkoumání
terénu bylo zjištìno, že se jedná o øízené pøistání dvou bezmoto-

rových kluzákù. A v neposlední øadì to byly požáry. První z nich
byl v obecních garážích v Albrechticích nad Vltavou, kde jednotka
svým rychlým a profesionálním zásahem uchránila obci nemalé
hodnoty v øádech milionù korun. Další výjezd k požáru byl do chatové oblasti v Újezdì na rozhraní okresù, kde se jednalo o nenahlášené pálení døevin a to ještì k tomu v období sucha.
Na závìr bych chtìl podìkovat èlenùm zásahové jednotky obce
Albrechtice nad Vltavou za pomoc a odvádìnou práci nejen pøi
tìchto zásazích na které vyrážíme ve dne i v noci.
Text a foto: Petr Sidum
– velitel zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou

Albrechtická hasièská zbrojnice

v novém kabátì

Jen co odjeli poslední øemeslníci, pustili se albrechtiètí hasièi a hasièky do práce. Svolali brigádu na velký generální úklid po
rekonstrukci a pøístavbì zbrojnice. A zároveò na úpravu jejího okolí. Zaèali jsme kompletním úklidem interiéru, abychom mohli
zaèít zpìt nastìhovávat a montovat jednotlivé prvky vybavení. Zejména prvotním byla montáž vybavení prostor pro zásahovou jednotku, která se koneènì doèkala po nìkolika desítkách let odpovídajícího zázemí pro svoji práci. Za což bych chtìl
podìkovat zejména našemu zøizovateli, kterým je obec Albrechtice nad Vltavou.
Text a foto: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou
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Spoleèenská kronika
82
81
60
84
60
50
75
60

Dvoøáková Marie, Hladná
Maøíková Rùžena, Albrechtice
Císaøovská Hana, Albrechtice
Øeøábek Ladislav, Jehnìdno
Chalupa Bronislav, Albrechtice
Pokorná Marie, Hladná
Petøík Václav, Újezd
Øeøábek Ladislav, Jehnìdno

8.7.2022
Jaroslav Pinker, Újezd
21.7.2022
Jaroslav Bednáø
Albrechtice nad Vltavou
14.8.2022
Jarmila Rušínová
Albrechtice nad Vltavou
5.9.2022
Zdena Škodová
Albrechtice nad Vltavou
Bylo-li na svìtì
zásluhou blízkého èlovìka
trochu víc lásky a dobroty,
mìl jeho život smysl.

Vítání obèánkù
Tradièní podzimní vítání obèánkù
v zasedací místnosti obecního úøadu
je naplánováno na 8. øíjna 2022.

A štìstí, láska, radost a zdraví Vás provází...

65
65
85
50
70
75
93
91

Lívancová Miluše, Jehnìdno
Korecká Marie, Albrechtice
Stejskalová Marie, Údraž
Bartuška Vladimír, Albrechtice
Kunt Jiøí, Chøešovice
Kozáková Marie, Údraž
Fähnrich Antoním, Údraž
Nováková Marie, Újezd

Své ANO si øekli:
v mìsíci èervnu
Jana Hrdlièková
M i l o s l a v Va è k á ø
Albrechtice nad Vltavou

~~~~~~~
v èervenci
Kateøina Kristianová
Jiøí Koneèný
Albrechtice nad Vltavou

~~~~~~~
v èervenci
Andrea Machotková
To m á š D v o ø á k
Údraž

55
65
55
80
55

Chochol Pavel, Chøešovice
Petøíková Marie, Újezd
Thierová Eva, Albrechtice
Weiserová Helena, Albrechtice
Ušatý Zdenìk, Jehnìdno

Srdeèné blahopøání
k Va š e m u ž i v o t n í m u j u b i l e u

~ v mìsíci kvìtnu se narodila ~

Zoe Pavlíèková
Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Florentina Gajdošová
a Jakub Pavlíèek
~ v mìsíci èervnu se narodil ~

Martin Kašpírek
Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Jana a Jiøí Kašpírkovi
~ v mìsíci èervenci se narodila ~

Štìpánka Kácová
Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Jana a Petr Kácovi
Velká a odvìká tajemství pøírody,
že jenom z èlovìka èlovìk se narodí...

Omluva
V kvìtnu tohoto roku uzavøeli sòatek manželé Lenka a Lubomír
Novákovi z Újezda. Touto cestou bych se jim chtìla velice omluvit,
nebo jsem v minulém èísle zpravodaje udìlala z pana Nováka
pana Soukupa. Doufám, že toto moje faux pas nijak nenaruší jejich
soužití. Zároveò se omlouvám i panu Soukupovi.
No, tøeba jsem ho inspirovala :-) Blanka Sládková
Základní škola a Mateøská škola v Albrechticích nad Vltavou

Albrechtiètí zahrádkáøi
Vás srdeènì zvou na

CIRKUS VE ŠKOLE a ŠKOLA V CIRKUSE

Posvícenské
posezení
12. 11. 2022 / od 20:00
v bufetu Miláèek
~ Pøijïte si zatanèit ~

CIRKUS VE ŠKOLE

Tìšit se mùžete
i na bohatou tombolu.
Vstupné 50 Kè
PØIJÏTE FANDIT
NAŠIM DÌTEM!

Po tøech letech, 30. záøí 2022, k nám opìt
zavítá Cirkus Happy Kids s cirkusovým šapitó
a po dobu jednoho projektového týdne bude
vyuèovat žáky naší ZŠ i starší dìti ze školky
cirkusovým disciplínám.
Dìti se bìhem projektu mohou nauèit novým
dovednostem a pøi závìreèném pøedstavení
zazáøit jako žongléøi, taneènice s šátky, fakíøi,
akrobati, kouzelníci, klauni, chodci na lanì ...
jako skuteèné hvìzdy manéže ve svìtlech
ramp opravdového cirkusového šapitó.
Bližší info bude brzy zveøejnìno

Uzávìrka pøíštího èísla

redakce nezodpovídá
redakèní Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
za obsah èlánkù, pravopis
h.kripp.18@seznam.cz
rada: Hana Krippnerová
14. øíjna 2022
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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