srpen 2019
Projekt Circus Happy Kids
aneb jak si dìti otestovaly své hranice, osobní odpovìdnost,
odvahu, zažily okamžiky dùvìry, spolupráce, prožily úspìch…
V týdnu od 17. do 21. èervna se celkem stovka dìtí z albrechtické
a neznašovské základní školy a školky zúèastnila projektu Circus
Happy Kids. Jedná se o profesionální artisty, kteøí projeli celý svìt
a rozhodli se pøedávat své dovednosti dìtem. Dìti shlédly vystoupení profesionálù a se nauèily devíti cirkusovým disciplínám.
V závìru týdne se dìti pøedvedly veøejnosti, rodièùm i prarodièùm.
Neuvìøitelné! Diváci se zatajeným dechem sledovali dìtské èerné
divadlo, provazochodce, artisty, žongléry, klauny, kouzelníky, fakýry, taneèníky, akrobaty. Všichni si odnesli neopakovatelné zážitky.
Svìdèila o tom i nejedna ukápnutá slzièka rodièù èi uèitelù. Moc
dìkujeme všem zúèastnìným za pomoc a spolupráci, panu øediteli
Jaroslavu Tùmovi, že nás do projektu pøizval, obci Albrechtice
a panu starostovi Ing. M. Ušatému, který nám poskytl budoucí
školní autobus, abychom mohli celý týden do Neznašova jezdit.

2. místo v krajském kole
v hlavní kategorii Vesnice roku 2019

foto

Obce pøebíraly ocenìní v soutìži Jihoèeská vesnice roku 2019.
Slavnostní pøedávání cen a stuh letošním úspìšným soutìžícím
se konalo 9. srpna v letním areálu v Èejeticích.
Za držitelem vítìzné Zlaté stuhy obsadila naše obec støíbrnou
pøíèku a rovnìž finanèní odmìnu ve výši 500 000 Kè.
Úžasná atmosféra, zábava od zaèátku až do konce, spokojení
ocenìní i další úèastníci slavnosti, mezi kterými nechybìla ani
hejtmanka Jihoèeského kraje Mgr. Ivana Stráská a samozøejmì
zástupci vyhlašovatelù soutìže Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zemìdìlství Èeské republiky, Svaz mìst a obcí ÈR
a Spolek pro obnovu venkova ÈR a spoluvyhlašovatelù soutìže.
Udìlená ocenìní krajského kola soutìže Vesnice roku 2019
v jihoèeském kraji:
1. místo: Zlatá stuha - krajský vítìz: Èejetice, okres Strakonice
2. místo: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
3. místo: Plav, okres Èeské Budìjovice
Modrou stuhu si za spoleèenský život odvezly Doudleby z Èeskobudìjovicka. Bílá stuha za èinnost mládeže patøila obci Dubné
také z Èeskobudìjovicka a Zelená stuha za péèi o zeleò a životní
prostøedí patøí Radomyšli ze Strakonicka. Oranžovou stuhou za
spolupráci obce a zemìdìlského subjektu byl ocenìn Boršov nad
Vltavou z okresu Èeské Budìjovice.
Gratulujeme letošnímu vítìzi obci Èejetice a pøejeme hodnì štìstí
v celostátním kole.
Text: Hana Krippnerová

Revitalizace kostela sv. Petra a Pavla

Informace pro obèany
Revitalizace albrechtického kostela sv. Petra
a Pavla za úèelem zvýšení návštìvnosti této
památky je v plném proudu.
V interiéru probìhlo sejmutí nepùvodních novodobých omítek a také odkrytí nálezù pùvodních støedovìkých maleb. Farní kostel již
dostal novou støešní krytinu, nové vrcholové
køíže, fasáda je pøed dokonèením.
Návštìvníci se mohou tìšit na restaurovanou
kazatelnu, sochy, svícny, køížky, kování dveøí,
møíže, opravené podlahy... V boèní lodi bude
zøízena zimní kaple.
Kostel sv. Petra a Pavla je evidovanou nemovitou kulturní památkou. Cílem projektu je záchrana, ochrana, trvalé uchování a zpøístupnìní tohoto kulturního dìdictví.
Výše dotace EU:
11. 121 871 Kè
Veøejné zdroje ÈR:
1. 308 455 Kè
Národní soukromá èástka:
654 228 Kè
13. 084 554 Kè
Celková èástka:
Unikátní kaplièkový høbitov, který si i “zahrál”
ve filmu Jan Cimbura a Vláèilovì Dýmu bramborové natì s Rudolfem Hrušínským, je volnì
pøístupný.

Text: H. Krippnerová, foto: V. Petružálková

Pozvánka pro obèany na

4. zasedání Zastupitelstva obce
Albrechtice nad Vltavou
ve ètvrtek 29.8.2019 od 17:00 hodin
Zasedání se koná v zasedací místnosti OÚ
v Albrechticích nad Vltavou

Okénko starosty
Voda.

Ze všech stran slyšíme, jaké jsou problémy s vodou.
A už pitnou nebo užitkovou nebo vodou v krajinì. Díky zásahùm
èlovìka se významnì snižuje retenèní kapacita pùdy, která je stále
více a více udusávána tìžkou zemìdìlskou technikou, melioraèními soustavami odtéká voda z pùdního profilu, v krajinì byly vysušeny mokøady, které byly zásobárnami vody. Z tìchto dùvodù klesá
i hladina spodních vod, které slouží k zásobování obyvatel pitnou
vodou z vlastních zdrojù.
Problematikou vody se zabývalo zatupitelstvo obce. Bylo rozhodnuto o zahájení projektových prací na pøivadìèi vody z Albrechtic
do Chøešovic. Dále jsou pøipraveny projekty vodovodù v Údraži,
Jehnìdnì a Chøešovicích, ve stavebním øízení je projekt zásobování vodou v místì „u Souhradù“ v Albrechticích a budeme zahajovat projekèní práce na dokonèení vodovodu „v Habøí“.
Celkové investice do vodovodù v následujících pìti letech pøesáhnou hranici 40 milionù korun, proto budeme muset pøipravit nìkolik
dotaèních projektù. Rozhodujícím faktorem v získání dotaèních
prostøedkù bude množství trvale žijících obèanù, kteøí se na soustavu pøipojí a budou vodu odebírat. Velkým problémem pak budou
ti obèané, kteøí budou pøípojku chtít, ale nebudou mít v obci trvalé
bydlištì. Na ty nedostaneme žádné finanèní pøíspìvky, stejnì jako
na ty, kteøí se nepøipojí. Nejbližší èasové období ukáže, co si vlastnì budeme moci dovolit.
Zastupitelstvo se také zabývalo zadržováním vody v krajinì. V rámci komplexních pozemkových úprav bylo ve studii navrženo cca 30
nových nádrží. Bohužel nìkteré sbory zástupcù øadu rybníkù nedoporuèily vybudovat. Tím se snížil i potenciál zadržení vody v krajinì.
Byl bych osobnì rád, kdyby se vìtší èást rybníkù vybudovala a voda z krajiny by neodtékala. Zde je také významný finanèní faktor.
Jestliže budou rybníky budovány v rámci úprav, tak je dotace stoprocentní. Pokud mimo úpravy, tak se hranice dotací pohybuje jen
v rozmezí 50 – 85 %. A to je rozdíl.
Závìrem mne tìší zájem obèanù o tuto problematiku. Byl bych rád,
kdyby se vìtšina projektù co nejdøíve zaèala realizovat.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Nádhernì kvetoucí náprstníky v Újezdì, èerven 2019

Pamìtní deska rodinì Votických
8.7.2019 byla na fasádu budovy Obecního úøadu nainstalována
pamìtní deska obìtem holocaustu v Albrechticích nad Vltavou,
rodinì Votických. Aktu se zúèastnil starosta obce Albrechtice
nad Vltavou Ing. Miroslav Ušatý, místostarostka Hana Krippnerová a pøíbuzní rodiny Votických z Týna nad Vltavou.

Fungování odpadového hospodáøství
Pokud jste se právì zbavili odpadu ze své domácnosti a už
roztøídìním do barevných kontejnerù èi vhozením do popelnice, pøemýšleli jste, co se s odpadem dìje dál ?
Pøipravili jste práci pro pracovníky firmy RUMPOLD, ta se o naše
odpady stará. Firma Rumpold pøišla do Prahy v roce 1992 jako
dceøiná odnož velké mezinárodní spoleènosti. Rok nato pøevzala
hospodaøení s odpadem ve mìstì Vodòany. Nejviditelnìjším výsledkem jejich práce je 3x rozšiøovaná skládka domovního odpadu.
Skládkování pøedstavuje jen ètvrtinu jejich aktivit. Další tvoøí recyklace vytøídìného domovního odpadu a stavebních materiálù,
kompostování biologicky rozložitelných odpadù, spalování nebezpeèných a infekèních odpadù, odstraòování kontaminace zeminy,
likvidace starého nábytku ... Nás ale bude zajímat pøedevším
skládkování obsahu bìžných domovních popelnic, které se øídí
èeskými i mezinárodními ustanoveními. Ta naše umožòují skládkovat neupravený komunální odpad do konce roku 2023. Poté se
bude moci skládkovat jen technologické minimum. Aby se odpad
hromadnì neskládkoval, bude potøeba zbudovat veliké tøídící linky.
Tato technologicky a stavebnì nároèná zaøízení budou odpad tøídit
do tøí skupin. V zahranièí takové linky již pracují.
Využívání odpadu jako paliva v bìžných kotelnách a teplárnách je
zákony ztíženo tak, že je to momentálnì prakticky nemožné. Výstavba složitých zaøízení na úpravu komunálních odpadù a skloubení legislativy pro jeho využívání k energetickým úèelùm mùže
zpùsobit, že zákonem stanovený termín nebude možno dodržet.
V souèasné dobì je ve vìtšinì státù EU tento termín stanoven až
do konce roku 2030, který se zdá mnohem reálnìjší.
Ale vrame se ke skládce. Její založení, znamená splnit mnoho
technologických a legislativních požadavkù. Cílem je nedopustit
znehodnocení životního prostøedí v okolí skládky, zejména kontaminaci horninového podloží a spodních vod. Proto je vybagrovaná
jáma vyložena nìkolika vrstvami nepropustných folií a na dnì
skládky je vybudován systém drenážního potrubí, které odvádí
dešovou vodu do speciálních jímek. Speciální buldozer vrství odpady po celé skládce do požadované figury. Nakonec je vše opìt
zakryto nìkolika vrstvami tìsnicích folií, zahrnuto vrstvou zeminy
a oseto travou. Voda shromáždìná v jímce se použije zpìt na zavlažování skládky. Ta nesmí totiž vyschnout, ale prohnívat, degradovat biologický materiál a zmenšit objem. Výsledkem je i vznik
skládkového plynu, jehož hlavní složkou je metan, který je jímán
podtlakovou plynovou drenáží a následnì využíván ve spalovacím
motoru, kterým je pohánìn elektrický generátor. Výroba elektøiny
a její prodej je malým pøíspìvkem, zlepšujícím rentabilitu provozu
skládky a zároveò dochází k významnému omezení emisí skleníkových plynù. Kapacita skládky postaèuje na dalších 8 - 12 let.

Významné stromy v Chøešovicích
Prý i mistr tesaø se utne. Bodej by se to nestalo i mnì, nemistrovi.
Když jsem pøipravoval pøíspìvek o stromech v Chøešovicích,
který vyšel ve Zpravodaji v èervnu 2018 pod názvem Významné
stromy v Chøešovicích, u silných kmenù v zatáèce cesty u transformátoru a v pøíkopu blíž ke kapli svaté Anny jsem nepochyboval
o tom, že se dívám na statné osiky.
Teprve když po poražení stromù na mne zablýskaly bìlavé spodní

Informace pro obèany
Obsah barevných kontejnerù je svážen do haly k tøídící lince. Na
jedné stranì se tøídí a následnì lisuje papír. Plasty konèí na druhém konci haly, ruènì se tøídí na rùzné druhy, napø. i plechovky od
nápojù. Bohužel najdou se také cizorodé látky, které v kontejneru
nemají co dìlat. Vzniká nìkolik typù vytøídìného plastu. V tuzemsku je zájem o PET láhve tøídìné dle barvy. Nejlépe se prodávají
èiré, protože textilní vlákno z nich je možno rùznì barvit. Možná,
že nosíte flísovou bundu z vlastní PET láhve. Rozhodnì se z recyklátu nevyrábìjí zpìt lahve. Smìsný plastový odpad se zpracuje
na plotovky, stavební díly, zatravòovací šablony... Dobøe se recykluje polystyren, hlavnì ten obalový. Nemìl by skonèit v popelnicích
na smìsný odpad, ale ve žlutém kontejneru èi pytli.
Zástupce firmy Rumpold, ing. R. Novák, který mi informace sdìlil,
považuje za jeden z problémù pøi tøídìní odpadù nekázeò obèanù.
Svou nezodpovìdností ztìžujeme práci druhým. Klidnì hodíme do
tøídìného odpadu tašku se zbytky potravin, takže pracovnice na
lince musí odstranit smradlavou horu hýbajících se èervù. Klidnì
tam hodíme plenkové kalhotky i s náloží. A si dìlnice na lince
v letním poèasí užijí. Užijí si však i se zdravotnì nebezpeèným
obsahem v podobì infusních souprav i s jehlou. Stal se i pøípad,
že dìlnice vybírala z pásu PET láhev plnou zkyslého mléka, která
vybuchla a všichni okolo mohli jít do sprch.
Práce na likvidaci odpadu je sice nepìkná, ne pøíliš voòavá, v zimì a v chladnu, je však naprosto nezbytná, pokud se nechceme
v horách odpadu utopit.
Chci podìkovat ing. Radku Novákovi, vedoucímu støediska odpadù
firmy RUMPOLD za informace a fotografie.
Text: Ing. Petr Dostál

Omluva a oprava
plochy listù na výmladcích, vìdìl jsem, že jsem v rodinì topolù
zamìnil bratra se sestrou. Zkrátka - žádné topoly osiky, ale topol
bílý, neboli linda.
Obvyklý bývá v údolích øek, èastìji na Moravì. U nás se mu líbí
v okolí pøíležitostného potùèku a mokrého pøíkopu. Díky èetným
výmladkùm o další generace lindy nepøijdeme.
Vám, ètenáøùm, se omlouvám.
Text: Ing. Petr Dostál
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Albrechtická obecní knihovna

Informace pro obèany
Nové tituly

Knihobudka

Milí ètenáøi,
zaèátkem mìsíce srpna byl dovezen nový výmìnný
soubor knih z písecké knihovny. Mùžete se tak tìšit
na další knižní tipy, které zpøíjemní Váš volný èas.

Týden knihoven

Též bych Vás chtìla informovat o nìkolika novinkách. Požádala jsem Radu Obce
Albrechtice nad Vltavou o zøízení tzv. Knihobudky. Jedná se o stavbu s polièkami,
kde budou zdarma k dispozici knihy. Buï si je ètenáø vezme domù nebo vloží
nìjakou knihu, kterou již nepotøebuje. V souèasné dobì jsou knihy zdarma k rozebrání nabízeny v krabicích na chodbì vedle Obecní knihovny, což je nevyhovující.
Knihobudka by byla umístìna na návsi v Albrechticích, aby k ní mìl každý pøístup.

od 30. 9. do 6. 10. 2019
je v celé Èeské republice vyhlášen
Týden knihoven.
Tentokrát je akce zamìøena na
historii. Na plakátech jsou ukázky
lidí, jak v minulosti èetli knihy.
Pøikládám též archivní fotografie
paní Pizingerové z roku 1969.
Jestli i Vy vlastníte nìjakou fotografii
z minulosti, kdy jste byli v obecní
knihovnì nebo jste nafoceni
s knihou, rádi ji zveøejníme.
Hezké chvíle s knihou Vám pøeje Vaše knihovnice Dana Ryšlavá.

Kalendár akcí
datum

název akce

31. 8.

Ukonèení prázdnin

SDH Chøešovice

Koncert souboru Chaire

Rybáøští veteráni

Poslední vodácká výprava - RAFTY

Albrechtický Vltavínek

Turnaj v tenise

SDH Údraž

14. 9.

Albrechtické cyklování

Obec Alb., místní SDH

14. 9.

Podzimní výstava

ZO ÈZS Albrechtice

21. 9.

Memoriál Jana Kukrála

SDH Jehnìdno

27.9.

Pøednáška Mgr. Aloise Sassmanna

Památky Chøešovicka

Beseda se starostou obce

Náš Újezd

12. 10.

Posvícenská zahrádkáøská zábava

ZO ÈZS Albrechtice

26. 10.

Výlov rybníka

SDH Údraž

2. 11.

Drakiáda s hasièi

SDH Albrechtice

9. 11.

Svatomartinské hody

Náš Újezd

16. 11.

Poslední leè

MS Jehnìdno

23. 11.

Vánoèní dílny

ZO ÈZS Albrechtice

1. 12.

Rozsvícení vánoèního stromu v Albr.

SRPŠ pøi ZŠ a MŠ

1. 12.

Advent s hasièi

SDH Albrechtice

1. 12.

Zahájení adventu

Náš Újezd

5. (7.) 12.

Mikulášská nadílka

SDH Jehnìdno

7. 12.

Mikulášská nadílka

Albrechtický Brebta

7. 12.

Mikulášská nadílka

SDH Chøešovice

14. 12.

Turnaj v ping-pongu

SDH Jehnìdno

22. 12.

Adventní koncert

Obec + Ryb. veteráni

26. 12.

Turnaj ve stolním tenisu

SDH Údraž

31. 12.

Vítání nového roku

SDH Chøešovice

31. 12.

Silvestrovský bìh na Kamýk

Pavel Kolda

31. 12.

Silvestrovské posezení, ohòostroj

Náš Újezd

1. 9.
6. - 8.9.
8. 9.

záøí

Jak pøesvìdèit své dìti, že knížka je lepší než mobil
Snadno. Dìti nás neposlouchají, ale napodobují.

Foto z údražské obecní knihovny
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?

To vše mùžete vidìt, slyšet a zažít, pøijdete-li.
poøadatel

Kalendáø akcí je prùbìžnì doplòován.

Akce albrechtických zahrádkáøù

ÈZS Albrechtice n. Vlt.

Výstavu poøádají albrechtiètí zahrádkáøi
~ v restauraci Miláèek v Albrechticích nad Vltavou ~
ÈZS Albrechtice nad Vltavou vyhlašuje soutìž
V pondìlí 16. záøí je výstava vyhrazena pro albrechtickou ZŠ a MŠ
Budeme rádi, pokud nám obèané
zapùjèí na výstavu své výpìstky,
èalamády, marmelády, kompoty,
pálenky... ruèní výrobky, nápady
do soutìže Kutil - Zahradník.
Vítány jsou i kuriozity
z vašich zahrad, a už na fotografii
nebo samotné exponáty.

Výstavní exponáty mùžete pøedat:
p. H. Krippnerové, tel. 721 941 229
ve ètvrtek 12. záøí, v budovì OÚ v I. patøe
od 8:00 do 12:00 hodin
nebo Ing. F. Škodovi, tel. 607 911 617
Albrechtice n/Vlt., èp.159
od pondìlí 9. záøí (vždy po celý den)

Návštìvníci se mohou tìšit na EXPOZICI OD LOVCE KAKTUSÙ
RUDOLFA SLABY, který má nejvìtší sbírku kaktusù v Evropì a podnikl
deset expedic do Mexika, Argentiny, Bolívie, Chile a Peru, kde objevil
15 nových druhù. Jeho kniha Kaktusy vyšla v šesti svìtových jazycích.
Dìkujeme všem, kteøí se zapojí a tìšíme se na Vaši návštìvu!

Zhodnocení závodní sezony
Náš místní spolek má 12 èlenù, kteøí se aktivnì úèastní závodù
poštovních v Oblastním sdružení Prácheò. Letos soutìžilo
celkem 72 chovatelù OS Prácheò a z toho 12 z našeho MS.
Sezona byla velice tìžká, nepøálo poèasí (vysoké teploty, déš
nebo silný protivítr). Pøedstavte si když holub letí závod Oostende,
vzdálenost z místa vypuštìní ke mnì na holubník 816 km v teplotì
35°C a silném protivìtru a nebo v silných bouøkách.
Tohle samozøejmì pøineslo vysoké ztráty v našich závodních týmech.
Na nìkterých holubnících až 50%.

Hodnocení závodní sezony poštovních holubù 2019.
Absolvovali jsme celkem 18 závodù od 160 km až po 816 km.
Získali jsme 6x první cenu, 8x druhou cenu a 7x tøetí cenu z jednotlivých závodù. I pøesto, že sezona byla tìžká, tak náš MS záøil
v popøedí všech soutìží v OS a je vidìt i v celostátních soutìžích.
- Mistrovství OS
- Mistrovství krátkých tratí
- Mistrovství støedních tratí
- Mistrovství dlouhých tratí
- Mistrovství holubic
- Mistrovství roèních holubù
- Generální mistrovství Èech
- ESO holubice
- Super ESO

1,2,4,8 místo v TOP 10
1,2,3,4
1,4,5,10
1,3,14,15
1,2,3,4
1,2,3,8
2,3,8,9
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19

„Kutil a zahradník“
Pokud jste majiteli
kutilských nápadù z dílny,
bytu, domu, garáže, sklepa
èi kùlny nebo zajímavých nápadù
zahradní architektury, floristiky,
neobvyklých výpìstkù...

PØIHLASTE SVÙJ NÁPAD
DO SOUTÌŽE
a zašlete fotografii na e-mail: h.kripp.18@seznam.cz
Zahrádkáøi budou Vaše fotografie shromažïovat
do 20. 11. 2019.
Vyhodnocení soutìže probìhne 23. listopadu 2019
v tìlocviènì ZŠ v Albrechticích na Vánoèní dílnì.

Spolek chovatelù poštovních holubù
Z tìchto 12 holubù za OS Prácheò je 10 holubù z našeho MS.
Podìkování patøí všem, kteøí se o to zasloužili:
Vítovec Pavel + Marcela – Nákøí
Ing. Pítra Václav – Tálín
Milota Milan – Albrechtice
Schánilec Karel (Èervenka) – Albrechtice
Maøík Josef – Albrechtice
Dále máme 8 ks holoubat (Vítovec 4 ks a Milota 4ks) v testovací
stanici TS TATRY – DERBY na Slovensku. Tahle stanice má široko
daleko nejtvrdší podmínky na testování holoubat.
Smyslem TS je vyzkoušet holoubata od rùzných chovatelù za stejných podmínek ošetøování a ubytování.
Napøed se dìlají nácviky, pak je 6 závodù a poslední je finálový
závod 520 km. Vítìz tohohle závodu získá výhru 6.000 E.
Po osmi nácvikách naši borci zatím drží. V téhle TS zaèínalo 1600
holoubat a po osmi nácvicích je jich 1035, tak uvidíme.
Na finále jedeme.

Manželé Vítovcovi reprezentují Èeskou republiku na Mistrovství
svìta holoubat v Èínì, kde májí 2 holoubata (celá kolekce ÈR je
24 ks). Nominovali se výkonem svého týmu v loòském roce.
Mìli první ESO HOLUBICI ÈR, která reprezentovala ÈR na Olympiádì PH v Polsku. Na jaøe letošního roku byla prodána do Belgie,
kde odchovala jednu líheò holoubat a byla prodána na Thaiwan za
V republikových soutìžích jsme se umístili na vysokých pøíèkách cca 450.000 Kè.
a budeme reprezentovat naší obec na celostátní výstavì, která se
Teï nás èeká závodní sezona holoubat a o té zase pøíštì.
bude konat v Hluku na Moravì. Každé Oblastní Sdružení z celé
republiky reprezentuje na této výstavì 12 holubù, kteøí se musí Za chovatele poštovních holubù
Milan Milota
nominovat svým výkonem.

SDH Chøešovice
Text

Chøešovické Vítání léta
Poslední èervnovou sobotu 29.6. se u hasièské zbrojnice opìt zvesela vítalo léto.
V programu byly pøipraveny soutìže pro dìti,
pìnová šou, osvìžující fontána a pak také
projížïky na krásném vraníkovi Benjim.
Dìti za své dovednosti v soutìžích dostaly
rùzné dobroty, perníkové medaile a ještì navrch létající balonky. Pøestože bylo ten den
opravdu veliké horko, dìti si den užily do sytosti. Nebyla nouze jak o zchlazování ale ani
o obèerstvování.
Energii ještì všem dìtem urèitì dodávala také lákavá pøedstava dvoumìsíèního volna bez
školních povinností!

Text a foto: R.L.

Text a foto: R.L.
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Cyklopou o sv. Janu Køtiteli
Nedìle 23.6. 2019 byla v Chøešovicích sváteèním dnem.
Pøed polednem se v kostele sv. Jana Køtitele konala bohoslužba
k svátku tohoto patrona, na které probìhlo slavnostní první svaté
pøijímání dvou dívek a jednoho chlapce.
Pak v odpoledních hodinách se postupnì zaèali sjíždìt ke kostelu
pøíznivci již tradièní Cyklopouì k sv. Janu vypravované z Farnosti
Záhoøí. Jako obvykle se zúèastnily všechny vìkové kategorie od
dìtí až po prarodièe.

SDH Chøešovice
Pro všechny byla nachystaná pøíjemná zábava a pohodové posezení u ohnì. Samozøejmì nechybìlo také obèerstvení a pøítomní
tak mohli prùbìžnì doplòovat vydanou energii. Pohodièku celého
odpoledne doplòovalo i vydaøené poèasí a tak si všichni tuto pou
náramnì užili.
Oblíbenou Cyklopou již po sedmé uspoøádal pan Cyril Havel
a nyní již podruhé spoleènì s panem Vítìzslavem Holým.
Text a foto: R.L.

Anennská taneèní zábava
V Chøešovicích 27.7. uspoøádali místní hasièi taneèní zábavu
pro všechny, kteøí se rádi baví. Ze zaèátku to vypadalo, že se
v dusném poèasí mnoho lidí nesejde. Pozdìji se však ukázalo,

že pouze èekali, až se trochu schladí vzduch a zaplnili pak celý
sál. Potom už bylo veselo celý veèer a vìtšina neúnavnì tanèila
až do pozdních èi spíše do èasných ranních hodin.
Dìkujeme všem hasièùm, kteøí pomohli s organizací.
Text a foto: R.L.

Výbor Vltavského poháru
poøádá slavnostní vyhlášení

Vltavského poháru 2019
19. øíjna 2019 od 19:00
Chøešovicích v KD
K poslechu a tanci

hraje VOUS BAND

Rozlouèení s prázdninami,
které se koná 31.8.2019
od 15:00 na høišti
za hasièárnou
Program:
hry a rùzné soutìže

SDH Chøešovice

Noèní soutìž v Chøešovicích - pøíval vody a krup

Noèní soutìži v Chøešovicích nepøálo poèasí. V sobotu 15.6. 2019
se konala tato soutìž již po sedmé. 21 soutìžních týmù se utkalo
ve Vltavském poháru a 24 týmù v soutìži O pohár starosty SDH
Chøešovice. Soutìžilo se jako obvykle v kategorii muži, ženy a dìti.
Chøešovické dìti si vybojovaly v silné konkurenci krásné 3. místo
v obou soutìžích, naopak jejím starším kolegùm, mužùm se nevedlo ani v jediné. Ještì pøed pøíjezdem soutìžících se Chøešovicemi prohnala pìkná bouøka s pøívalem vody a krup. Naštìstí
se podaøilo organizátorùm tuto nepøíjemnost zvládnout a soutìže
VÝSLEDKY

3. KOLO 9. ROÈNÍKU VLTAVSKÉHO POHÁRU
MUŽI: Jehnìdno 26.32, Záhoøí 28.59, Nemìjice 29.57,
Písecká Smoleè 31.49, Jamný 37.50, Albrechtice n/Vlt. 38.48,
Chøešovice 1.10.80, Kluky NP
ŽENY: Nemìjice 26.88, Kluky 29.20, Jamný 39.21,
Záhoøí 58.27, Písecká Smoleè NP
DÌTI: Jehnìdno 17.84, Záhoøí 26.34, Chøešovice A 29.38,
Kluky B 30.35, Dol. Novosedly 30.87, Kluky A 36.67,
Písecká Smoleè 1.07.40, Chøešovice B NP

O POHÁR STAROSTY SDH CHØEŠOVICE
MUŽI: Nemìjice 24.51, Jehnìdno 26.32, Mirovice 27.65,
Záhoøí 28.59, Údraž 31.08, Písecká Smoleè 31.49,
Jamný 37.50, Albrechtice n/Vlt. 38.48, Chøešovice 1.10.80, Kluky NP
ŽENY: Nemìjice 26.88, Kluky 29.20, Kestøany 31.65,
Jamný 39.21, Záhoøí 58.27, Mirovice 59.80, Písecká Smoleè NP
DÌTI: Jehnìdno 17.84, Záhoøí 26.34, Chøešovice A 29.38,
Kluky B 30.35, Dol. Novosedly 30.87, Kluky A 36.67,
Chøešovice B NP

Vývoj názvu obce Chøešovice
1323 CRESCHOWIEZE (archiv orlický) - první písemná zmínka
o vsi, polovina vsi patøí ke královskému mìstu Písek a královskému hradu Zvíkov, druhá èást vsi patøí k panství pražských biskupù
Týnu nad Vltavou, v dobì vlády Jana Lucemburského
1360 CRZESCOWICZ (archiv drážïanský) - ves stále rozdìlena
na dvì èásti, v dobì vlády Karla lV. Lucemburského, v Chøešovicích na manském dvoøe sídlil zeman Bohunìk z Chøešovic øeèený
Èuba
1468 CHRZESTOWICIE (armádní archiv) - ves stále rozdìlena,
v dobì vlády posledního èeského krále Jiøího z Podìbrad, na tvrzi
chøešovické sídlil vladyka Jan Radkovec z Mirovic, v roce 1457
píše se z Chøešovic
1479 CHRZESSTIOWICZIE - ves stále rozdìlena,
v dobì vlády Vladislava ll. Jagelonského, na tvrzi vladyka Jan
Radkovec na Chøešovicích
1500 CHRZESSTIEYOWIEZE - ves stále rozdìlena, za vlády
Vladislava ll. Jagelonského, v r. 1497 za dobré služby Jan
Radkovec propuštìn králem z manské služby a získává èást
Chøešovic do svého výhradního vlastnictví
1543 CHRZESSTIOWICZE (dvorské listy)
- v r. 1529 rozdìlené Chøešovice i s kostelem sv. Jana sjednotil
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mohly probìhnout. Poèasí sice ještì párkrát zazlobilo, ale do prùbìhu soutìží již výraznì nezasáhlo. Bohužel soutìž trochu poznamenala i menší vypjatá situace, která pak ještì vyvrcholila drobnou
strkanicí mezi rozhodèími a nìkterými soutìžícími. I tuto nemilou
událost poøadatelé zvládli a soutìže se zdárnì dokonèily.
Na závìr SDH Chøešovice dìkuje za spolupráci OÚ Albrechtice
nad Vltavou, Jaderné elektrárnì Temelín skupinì ÈEZ, ZOD Kluky,
MÚÚÚ Písek, firmì PETOKOV a všem hasièùm, kteøí celou soutìž
pøipravili.
Text a foto: R. Lacinová

Z historie
vladyka Oldøich Radkovec na Chøešovicích, v dobì vlády
Ferdinanda l. Habsburského
1584 CHRZESSTOWICZIE
- v té dobì držitelem Chøešovic rytíø a královský úøedník
pøi deskách zemských Bohuslav Kalenický na Chøešovicích,
v dobì vlády Rudolfa ll. Habsburského
1654 KRŽESSTIOWICZE
- v této dobì držitelem chøešovického panství hejtman
Prácheòského kraje Jan Jiøí Koøenský z Terešova, v dobì vlády
Ferdinanda lll. Habsburského
1790 KRŽESTIOWITZ (archiv tøeboòský)
-v této dobì držitelem chøešovického panství Josef Adam ze
Schwarzenberga, v dobì vlády Leopolda ll. Habsburského
1904 KØEŠOVICE
- v této dobì držitelem chøešovického panství Adolf Josef ze
Schwarzenberga, v dobì vlády Františka Josefa l. Habsburského
1924 CHØEŠOVICE (od r. 1918 Èeskoslovenská republika,
prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk)
Pozn. k vývoji názvu Chøešovic:
Sestaveno podle chøešovického rodáka a knihovníka Romana Dusila,
doplnila o chøešovické pány a èeské vladaøe R. Lacinová

Z historie

Mùj první školní den
- Ze vzpomínek paní Zdeòky Škodové V roce 1937 jsem šla do první tøídy obecné školy v Albrechticích.
Ta byla v dvoupatrové budovì, dnes stínìné ètyømi platany. Nás
prvòáky pøivítal pan øídící Krajíc, seznámil se s námi a urèil kde
budeme sedìt. Rozdal nám velké kornouty, kde bylo také nìco na
mlsání i nìco potøebného ve škole. V nové tøídì na mne ale èekal
na lavici ještì jeden dárek.
Byla to zabalená krabièka. Domù jsem pøinesla kornout i krabièku.
Maminka mi øekla, abych si kornout rozbalila, že tam dávají rodièe
dìtem nìco pro radost, aby se jim ve škole líbilo. Ale o krabièce
pravila, že není jisté, je-li to dárek pro mne a abych ji nechala tak
a poèkala, jestli se o ni nìkdo nepøihlásí. Pozdìji, po rozbalení
jsem v ní objevila tužky, gumu a podobné školní potøeby.
Jednou jsem šla kolem obchodu Votických. Paní Votická stála na
schùdcích, vedoucích do jejich obchodu. Ptala se mne, jak se mi
obsah balíèku na lavici líbil. Prý to byla ona, kdo mi na lavici dárek
dal. Obsah krabièky pocházel z jejich obchodu. A to jen proto, že
Dobová pohlednice Albrechtic
- vpravo dùm rodiny Votických

Dìtský den v Údraži
Tak jako každý rok i letos se hasièi z Údraže pustili do poøádání
Dìtského dne, tentokrát s tématikou Pirátského putování a hledání pokladu. V sobotu 10.8. odpoledne se sešly dìti ve vìkovém
rozpìtí 3-15 let v klubovnì v Údraži a vydaly se na dobrodružné
putování. Jednotlivá stanovištì pirátské cesty byla doprovázena
rùznými úkoly od pohybových aktivit po luštìní tajenky k pokladu.
Zajímavým stanovištìm bylo poznávání chutí, dìtem byly zavázány oèi a jen podle chuti mìly poznat, co je jim vkládáno do úst
– okurka, brambora, chléb, cukr aj. Pøekvapivì malé dìti mìly
mnohem vìtší fantazii a poznaly všechny rozmanité variance,
starší dìti mìly trochu problém. V prùbìhu celého odpoledne nás
doprovázel déš, ale ani piráti to pøi své práci nemìli jednoduché
a vody si na plavbách užili dost a dost. Naše dìti dokázaly, že
rozhodnì nejsou z cukru a byly odmìnìny velkým pytlem plným
pøekvapení – hraèky, školní potøeby a dobroty.
Dìti ocenily obèerstvení v podobì párkù v rohlíku, které jsme nachystali na “zahrádce v hospodì u Èáji“. Všichni jsme se dobøe
pobavili, strávili velmi hezké odpoledne a do dalšího roku nastøádali cenné zkušenosti.
Hasièi Údraž a pøátelé (I+L+L+M)

Jak se hraje na høišti v Údraži
V letošním roce se realizovala oprava umìlého povrchu høištì
v Údraži a od té doby se kromì deštivých dnù na høišti neustále
nìco dìje. Jak místní, tak i turisté hojnì využívají høištì pøedevším k týmovým hrám - volejbal, nohejbal. Dìti vyzkoušely povrch
pøi fotbálku a dalších sportech jak na hru, tak na skluz a i malé
karamboly. Vždy naštìstí bez zranìní :-) Jsme rádi, že høištì
neleží ladem a všichni netrpìlivì èekáme na dokonèení oplocení
celého høištì. Je tu totiž problém s kulatými míèky a míèi, se kterými hrajeme. Neustále nám utíkají do rybníka nebo do potoka.
Až bude oplocení hotové, oslavíme jej turnaji v nohejbalu, volejbalu, fotbalu i dalších sportech, ke kterým høištì mùžeme využít.
Údražští fandové - sportu zdar !!!

jsem mìla stejné jméno jako její dcera Zdeòka.
Dìtí tenkrát bývalo hodnì, vyuèovalo se v prvním i druhém patøe
budovy. Výuka probíhala i v sobotu. Žáci si sebou nosili svaèiny
i obìd. Místní si mohli odskoèit na obìd domù.
Souèástí vyuèování bylo také náboženství s neoblíbeným faráøem
Talichem. Vyuèování vedl øeditel, 2 uèitelé a uèitelka na ruèní práce.
K uèitelùm se sice projevovala úcta, pøesto se doèkali i pøezdívek,
zvláštì když stáli pøed zaèátkem vyuèování na schodech školy –
øíïa, tøíïa, uèi, kráèmera a paòác Talich.
Po pøíchodu ze školy byla pro dìti normální výpomoc v domácnosti nebo hospodáøství. Bylo potøeba uklidit, poklidit dobytek, dát mu
krmivo a stelivo apod.
Jako každé vzpomínání na dávná školní léta je i toto spíše humorné a plné slunce, laskavé a oèištìné od situací, kdy bylo spíš na
stýskání než na výskání.
Votiètí nebyli jedinými obchodníky v Albrechticích. Svùj obchod,
oznaèovaný jako krám, tu mìla ještì rodina Bruknerù – na místì
dnešního domu Zachù. Pekárna u Suhradù, v zatáèce proti Sudovým, byla také spojena s prodejem bìžných potravin.
Domek a prodejna Votických stávala v místech budovy dnešního
obecního úøadu. Votiètí byli Židé, provozovali obchod se širokým
sortimentem vìcí potøebných pro život na vsi – od potravin, hospodáøských potøeb až po látky. Vlastní krám byla podlouhlá místnost s pulty po obou stranách. Na konci obchodu se po schùdkách
chodilo do pokoje. Votiètí, kromì obchodu provozovali také malé
hospodáøství.
Bìhem války byli deportováni do koncentraèních táborù. Anna
Votická zahynula ve vyhlazovacím táboøe Lublin, její syn - Toník
Votický - ještì pøed transportem požádal jednoho sedláøe v obci,
aby mu zašil do držadla tašky peníze, po provedení prací se však
neshodli na odmìnì a sedláø ho udal. Toník byl potom poslán jako
první z rodiny na smrt. Jeho mladá žena Jiøina Votická jediná pøežila
- prošla koncentráky Terezín, Birkenau, Bergen-Belsen a po válce
Vyprávìní zapsal D.P., bøezen 2019
se odstìhovala do Argentiny.

SDH Údraž a údražští fandové

Albrechtický Vltavínek

Albrechtické vítání léta

Kam pamì sahá probouzí v lidech pøíchod léta chu oslavovat,
popíjet dobrý mok, tanèit, zpívat a užívat plnými doušky nejdelších
dnù a nejteplejších nocí v roce. O dar vtipu a radosti zatím vìtšina
z nás, díky Bohu, ani v dnešní dobì nepøišla. A tak i albrechtický
Vltavínek pøispìl svou „troškou do mlýna" a ujal se, v úzké spolupráci s albrechtickým Brebtou, pøíprav v poøadí již 11. tradièní malé
slavnosti v Albrechticích. Letošní roèník pøinesl hned na úvod zmìnu, která se dotkla pøedevším nejmenších návštìvníkù. Tentokrát
nebyly pro nì pøipraveny tematické soutìže o ceny a zaèátek
programu se posunul do pozdìjších odpoledních hodin. O pùl
šesté se všichni pøítomní vydali s místními ochotníky na výlet do
tajemstvím opøedené Transylvánie a jak název premiérové hry
albrechtického Brebty napovídal, nešlo o nevinnou pohádku pro
dìti a slabší povahy. Pravda o Drákulovi možná nìkteré diváky
nakonec pøekvapila a dle ohlasù, doufejme, i pobavila. Po osmé
hodinì zaznìly dùvìrnì známé tóny písecké country kapely Hastrmani a taneèní parket nezùstal prázdný. K radosti všech se tanèilo
a zpívalo v historicky nejvyšším poètu návštìvníkù až do brzkých
ranních hodin. Velký díl do koneèné podoby pøíjemného veèera
a veselé noci pøidal i pan Míra Rychtáø se svým kolektivem, jako
vždy, nenenechal žádného bližního svého trpìti hladem èi žízní!!!
Hudební pøestávky byly vyplnìny losováním bohaté tomboly. Tedy
krom jediné. Po desáté hodinì pøišlo na øadu netrpìlivì oèekávané
vystoupení místních žen a tentokrát i mužù! Za svitu tisíce drobných svìtýlek ožil na krátký èas taneèní parket milostným vábením
Elfù, na jehož šastném konci pøišel druhý nejvìtší aplaus veèera.
Ten první patøil všem pøítomným, kteøí si zakoupili lístky do tomboly
a podpoøili tak albrechtický Vltavínek èástkou 7. 200 Kè! Peníze
budou použity na autobusovou dopravu do kempu Vltava, odkud
dìti podniknou druhý záøijový víkend poslední vodáckou výpravu
s Vltavínkem na raftech. A posledním bylo také letošní Vítání léta
v režii tohoto spolku.

Z historie poštovního úøadu
v Chøešovicích

12O
let

Poštovní úøad v Chøešovicích byl otevøen 10. bøezna 1899.
Výkonem práce bylo listovní i povozní doruèování a též služby poštovní spoøitelny. Kontakt s poštovním úøadem v Písku obstarával
jednou dennì pìší posel.
Chøešovický úøad vèetnì Chøešovic mìl na starost tyto vesnice
a samoty: Beránek, Na Boru, Bøezí, Èech, Dobešice, Dolní a Horní
Kothánek, Honzíèek, U Jambora, Kluky, Dolní Lipovsko, Údraž,
Kopaniny, Na Jehnìdském, Jehnìdno, Karvašiny, Karvašinské
Kopaniny, U Kurfiøtù, U Nohejlíkù, Medulka, Lože, Mlaka, Maøík,
Olešná, Probulov, Rastory, Okrouhlice, Pobøeží, Stáje, Švihlík, Sv.
Jan, Struhy, Slavná hora, Schneider, Rejsíkov, Vlasák, Pøekážka,
Zelenka a Šebek. Obslužnost tìchto míst zajišovalo dennì pìt
pošákù.
Poštovní úøad býval v domì èp. 70 a hned vedle býval obchod
U Klímù se smíšeným zbožím. Letos je to už 120 let od založení
poštovních služeb v Chøešovicích.
Na obrázku poštovní známky k výroèí 110 let chøešovické pošty,
chøešoviètí pošáci a poštovní úøad v Chøešovicích.
Text a foto: R.L.
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Èlenové albrechtického Vltavínku oznámili krátce pøed zahájením
samotné akce pozastavení své èinnosti s koncem letošního roku.
Dùvody, které je k tomuto kroku po zvážení všech jiných možností
vedly, pøednesl za všechny pøedseda spolku J. Zach v obsáhlém
prohlášení ihned v úvodu po krátkém pøivítání návštìvníkù. Proto
se o nich nebudu dále více rozepisovat. Tím hlavním je letošní
citelné omezení finanèních prostøedkù, které je pro další pùsobení
Vltavínku ve stávající podobì, bohužel, likvidaèní. Proto si dovolím,
jen pro tentokrát, v závìru vyhradit pro slova díkù vìtší prostor,
než bývá obvyklé. A kým jiným zaèít, než úžasnou partou lidí, kteøí
ještì pøed samotným založením tohoto spolku obìtovali svùj volný
èas, dovolenou i nemalé finance a pøipravili nespoèet nezapomenutelných dobrodružství víc jak stovce dìtí, které Vltavínkem
bìhem 11 let prošly. Proto dìkuji jmenovitì Božence a Vášovi
Milotù, Máje a Mírovi Kaiferù, Laïce a Pavlovi Hanzlíkù, Pepínu
Vackovi, Hance Kultové, Petrovi Sidumù, Kristýnì, mé velké rodinì
- Jirkovi st., Jirkovi ml., Barèe Sládkù, Hance Krippnerù, do Tálína
Monèe Škodù a Peovi Hanzlíkù, o kterém jsme všichni pøesvìdèeni, že nás stále bedlivì sleduje pøi každém našem poèinu!
Velké podìkování patøí samozøejmì sponzorùm: obci Albrechtice
nad Vltavou, JE Temelín a paní ing. Andìle Øeøichové. V jejím
pøípadì nejen za poskytnuté finanèní dary, ale i za pøíjemné a témìø rodinné zázemí na záøijových minitáborech na Nové louce,
které nám spolu s celým kolektivem zamìstnancù každoroènì
pøipravila.
A „nakonec" velké díky Vám všem, kteøí jste nás podporovali,
s dùvìrou nám svìøovali to nejcenìjší, co máte a Vašim dìtem,
které jsme v jejich mnohaletém nadšení a po celou dobu témìø
stoprocentní úèastí mìli možnost poznat od „malých svišù" až
po o hlavu vìtší (v mém pøípadì o dvì) „dospìláky"!!!
Za albrechtický Vltavínek T. Zachová

Nezaháleli jsme ani o prázdninách

Škola a školka
OHLÉDNUTÍ za posledním školním týdnem – byl ve znamení výletù
a exkurzí školy i školky. 25.6.2019 jsme se rozdìlili na 2 putovní tábory.
Mateøská škola a žáci 1.- 3. roèníku odjeli autobusem do Kováøova, kde
navštívili Zemìráj. I když bylo velké horko, vše zvládli na jednièku.
Žáci 4.- 5. roèníku se stejný den vydali do Písku a poté Studentem do
Prahy. Cesta s horkou èokoládou a sledováním filmù ubìhla jako voda
a už jsme byli na Smíchovì. Èekala nás pìší túra na Petøín. Pro nìkteré
zúèastnìné to byl neuvìøitelný výkon, ale na vyhlídku z Petøínské rozhledny jsme pøece jen dorazili všichni. Spoustu legrace jsme si užili
v blízkém zrcadlovém bludišti. Poté jsme se vydali na Staromìstské námìstí, kde nás zaujala nejen historie 27 èeských pánù a opravený Orloj,
ale hlavnì cisterna s vodou, která nás pøíjemnì zchladila. Z Václavského
námìstí jsme se odpoledne vraceli na Smíchov metrem a šupky dupky
do Studenta, do Písku a domù.
26.6.2019 se vybraní žáci 1. – 5. tøídy naší školy zúèastnili tradièního
atletického ètyøboje v Èížové. Asi 80 závodníkù soutìžilo ve skoku
z místa, v hodu kriketovým míèkem, ve sprintu a vytrvalostním bìhu. Naši
žáci si vedli velice dobøe. Získali jsme nìkolik medailí. Ovšem na získání
putovního poháru to nestaèilo a obsadili tøetí místo.
V èervenci jsme 3 týdny mìli v provozu mateøskou školu. Prázdninovou náplní školky byla dopravní výchova. Oblíbené ježdìní dìtí na
kolobìžkách a odstrkovadlech inspirovalo paní uèitelky k uspoøádání
dopravní výuky dìtí, složení zkoušky z dopravních pøedpisù a získání
dìtského „øidièáku“ na kolobìžku. Dìti si tak nacvièily, jak se mají na silnicích a chodnících chovat, jaká pravidla dodržovat a na koho by mìly
brát ohled. Za splnìní dopravních úkolù a pøedvedení bezpeèné jízdy na
kolobìžce dostaly øidièský prùkaz. Podle toho s jakým zápalem, vážností
a zároveò radostí se dìti zapojily, mùžeme øíci, že se jim letní program
mateøské školy líbil.
Pøímìstský tábor Dìtského klubu Klásek
Od 8.7. do 19.7. 2019 probíhal v naší škole pøímìstský tábor Dìtského
klubu Klásek Temelín. Celkem 20 dìtí v obou turnusech se scházelo
od 6.30 ve školní družinì a program byl až do 16.00 hodin.
Pøímìstský tábor jsme zahájili výrobou stromkù štìstí z korálkù a výletem
do muzea „Království èasu“ v Protivínì. V muzeu se dìtem velice líbilo.
V dalších dnech jsme se vìnovali malování metodou zvanou enkaustika.
Pomocí žehlièky a voskovek dokázaly dìti vytvoøit pøekrásné abstraktní
obrázky. Po klidném tvoøení jsme se rozhodli uspokojit i divoèejší duše
a vydali se do tìlocvièny èi na fotbalové høištì. Stavìli jsme opièí dráhy,
bunkry, dìti se houpaly na kruzích a skákaly salta do duchen.
Ve druhém týdnu dìti tvoøily voòavá mýdla a vyrábìly plakát o „Stromu
svobody“. Školním autobusem jsme vyrazili na výlet do „Pohádkové
kovárny“ v Selibovì. Dìti si tam malovaly obrázky na kamínky a vyrábìly
podle své fantazie. Byly tak hodné, že si zasloužily poklad od místního
vodníka. V dalších dnech jsme se vydali na zmrzlinu do „Miláèka“.
Poslední den jsme zakonèili nanukem od paní øeditelky a všichni jsme se
tìšili na prázdniny doma nebo u babièek a dìdeèkù.

Nový školní rok 2019/2020
- zaèíná v pondìlí 2. záøí 2019 – 7.55 hodin
- všichni žáci budou mít pouze 1 hodinu.
Žáci 1. roèníku spolu se svými rodièi a prarodièi budou v 9.00 hodin
slavnostnì pøijati panem starostou na obecním úøadu na slavnostním
zahájení školního roku
- dìti èeká zrekonstruovaná školní kuchynì,
zmodernizované zaøízení a nové vymalování v mateøské škole,
zmodernizované zázemí tìlocvièny,
zrekonstruované prostory 2. stupnì
- pøipravujeme nabídku zájmových kroužkù – hra na flétnu,
zumba-aerobik, sportovní hry, dramatický kroužek, tvoøivé ruce,
rybáøský, ètenáøský klub, klub komunikace v cizím jazyce
- rádi bychom našli lektora na kroužek práce se døevem
- zveme rodièe, kteøí mají zájem pracovat s dìtmi
a mají jim co nabídnout ze svých dovedností, aby se ozvali p. øeditelce
- školní autobus – jízdní øád se bude podle možností v 1. školním týdnu
upravovat, reálné podnìty pøedávejte paní øeditelce školy Vìøe Tiché
nebo paní místostarostce Hanì Krippnerové
- 5.9.2019 bude zahajovací rodièovská schùzka pro ZŠ i MŠ
- Adaptaèní týden - od 9.9. do 12.9. bude výuka ZŠ probíhat
v zaøízení Nová louka
- tyto a další informace najdete na: www.zsamsalbrechtice.cz
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Patrona hasièù si pøipomnìli s dìtmi

Poèátkem léta, kdy si pøipomínáme výroèí svatého Floriána –
patrona hasièù, uspoøádali albrechtiètí hasièi pro dìti z místní
mateøské a základní školy Floriánský den ve zbrojnici a zpestøili
jim tak zároveò i konec školního roku.
K vidìní byla hasièská zásahová technika, zázemí zásahové
stanice, výzbroj a výstroj zasahujících hasièù. Dìti se dozvìdìly
spoustu hasièských zajímavostí a zároveò odpovídaly na rùzné

otázky, které se vztahují nejen k hasièské záchranáøské èinnosti,
ale i k hasièským soutìžím, kterých se nìkteøí z nich zùèastòují.
Dìti zejména zaujalo to obrovské množství získaných pohárù ze
soutìží, které jsou po celé zbrojnici v nìkolika patrových policích.
Na závìr Floriánského dne hasièi dìtem vìnovali dáreèky, jak
jinak než s hasièskou tématikou.
Text: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù, foto: MŠ + ZŠ

Tropické léto a zásahy albrechtických hasièù
Letošní léto bylo opìt ve znamení tropických dnù. A to je právì
obdobím se zvýšeným rizikem požárù. Stejnì tak jak vyjíždìli
èastìji hasièi v rámci celé republiky, tak i albrechtická zásahová
jednotka mìla plné ruce práce. V èervencových tropických dnech
jsme zasahovali u požáru pole a kombajnu v Údraži. Zde se zejména vèasným zásahem podaøilo zachránit jak kombajn, tak i celý
lán pole obilí a soukromý zemìdìlec mohl ještì pøed odjezdem

hasièù na základnu pokraèovat ve žòových pracích.
Dalším výjezdem byl tentokrát požár sloupu elektrického vedení
a okolního porostu v Albrechticích – Habøí v noèních hodinách.
A koncem mìsíce èervence to byl výjezd k požáru skládky døeva
v Albrechticích, kde jsme zasahovali v èasných ranních hodinách.
Zde bych chtìl podìkovat všem èlenùm zásahové jednotky, kteøí
se aktivnì podílejí na pomoci tìm, kteøí ji právì potøebují.
Text a foto: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky

Výšlap k rybníku Valenta
Léto bylo v plném proudu a tak albrechtiètí hasièi uspoøádali druhou
srpnovou sobotu výšlap okolní pøírodou a lesy k rybníku Valenta,
který se nachází mezi Albrechticemi a Údraží. Úèastníci výšlapu se
sešli u hasièské zbrojnice. Dorazili všechny vìkové kategorie a to
od dìtièek v koèárcích až po seniory. Poèasí bylo jak na houpaèce,
ale i pøes to všichni vyrazili. Cestou panovala dobrá nálada i když
jsme byli nuceni obléknout i pláštìnky, ale nikdo to nevzdal. V cíli
výšlapu u rybníka Valenta se všichni tìšili na posezení u táboráku
a opékání buøtù, ale vzhledem ke stále zlobivému poèasí jsme
museli zvolit náhradní variantu. Všechny úèastníky jsme pøevezli
k hasièské zbrojnici, kde už je vítala nádherná duha. Zde již v suchu u pergoly rozdìlali oheò a mohlo se zaèít s opékáním buøtù na
kterých si všichni pochutnávali. Vždy všem pìknì vyhládlo po takto prožitém dobrodružném odpoledni. Pro zpestøení posezení všem
vyhrával na kytaru do pozdních veèerních hodin jeden ze èlenù
albrechtického hasièského sboru.
Text: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù
Foto: Marie Kaiferová – èlenka SDH
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Hasièský den v Albrechticích
V první polovinì letních prázdnin si dobrovolní hasièi z Albrechtic
nad Vltavou pøipomínají výroèí otevøení hasièské zbrojnice, letos to
bylo již ètyøicáté tøetí.A tak pøipravili ve zbrojnici den otevøených dveøí, kde si mohli návštìvníci prohlédnout výstavku mapující èinnost
hasièù. K vidìní byla i moderní zásahová technika, kterou disponuje
albrechtická zásahová jednotka. V prùbìhu celého odpoledne byly
v areálu hasièské zbrojnice pro dìti všech vìkových kategorií pøipraveny soutìže, tématicky spojené s naším velkým pomocníkem
ale i velkým protivníkem a to vodou, za které byly odmìòovány

SDH Albrechtice nad Vltavou
drobnými dárky. Dìti si také vyzkoušely støíkání zásahovou proudnicí, kterou se zároveò v parném odpoledni ochlazovaly. V závìru
letního odpoledne se už dìti nemohly doèkat až hasièi vyrobí hromadu pìny, která je každoroèním lákadlem nejen pro nì. A tak hasièi pìnu rádi opakovanì pøidìlali. K tomu si ještì dìti užily velkou
vodní balónkovou bitvu, kde bylo použito nìkolik stovek vodních
balónkù. Obèerstvení mìli hasièi pøipraveno v hojné míøe. Všichni,
kdo pøišli, si odpoledne za krásného letního poèasí užili.
Text: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù, foto: SDH

Albrechtiètí hasièi opìt nezklamali
V den 604. výroèí upálení Mistra Jana Husa (6. 7. 2019) zažehli
v dìtských srdcích plaménky štìstí a radosti tím, že uspoøádali
dìtské odpoledne.
U hasièské zbrojnice pøipravili mnoho atraktivních disciplín (jízda
s koleèkem plné vody, sestøelování plechovek støíkaèkou, chytání

Obec Albrechtice nad Vltavou poøádá

ryb, balónková bitva, ...), po jejichž absolvování byly dìti odmìnìny
sladkostmi. Již tradiènì byla vrcholem akce pìnová show, pøi které
se dìtí zmocòovalo davové šílenství. Hasièi neváhají ve svém volném èase dìlat nìco pro ostatní A TO JE FAJN!
Text a foto: František Musil
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REGISTRACE
START

NA CO SE TÌŠIT

Úèastníci obdrží pokyny
a mapy tras.
Pro více info volejte:
tel. 721 941 229

Možnost vstupu na rozhlednu Vysoký Kamýk (p. V. Voneš)
13:00 Komentovaná prohlídka kaplièkového høbitova
(p. Petr Veverka)
13:30 Komentovaná prohlídka bylinkové zahrady
(ing. P. Dostál)
od 14:00 hudba
KOBEROVCI / SÝKORKY / ONDRA ŠVEC S KAPELOU /
PERGAMEN a ... pøekvapení ;-)
Obèerstvení zajišují SDH Albrechtice, Chøešovice,
Jehnìdno a Údraž
Sponzoøi akce :
Obec Albrechtice nad Vltavou a firma Koèí
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Setkání obèanù a pøátel osady Újezd
Tak jako každý rok, rozhodli jsme i letos (již po sedmnácté) uspoøádat
tradièní a oblíbenou akci: Setkání obèanù a pøátel osady Újezd spojené s opékáním pašíka a zvolili termín 3. srpna, který vyhovoval vìtšinì
obèanù. Úplnì na zaèátku bylo zajištìní pašíka vhodného ke grilování
a jeho odborné naložení.
V sobotu èasnì ráno celá akce zaèala napíchnutím na rožeò a pak už
probíhalo vlastní grilování. Odpoledne byly pøipraveny ke konzumaci
první porce grilovaného masa. Opékání a postupné okrajování probíhalo po celou dobu setkání, které se protáhlo až do pùlnoci. K dispozici byl samozøejmì i široký sortiment nápojù.

Jehnìdno

Spolek Náš Újezd
Protože ještì zbylo dost masa, uspoøádali jsme na nedìlní poledne
menší pohoštìní spojené s vyhodnocením setkání a závìreèným úklidem. Tato spoleèenská akce byla pøíležitostí pro obèany a chalupáøe
z rùzných èástí osady k setkání a popovídání, èehož vìtšina využila.
Jsme rádi, že pozvání pøijali starosta i místostarostka obce a obèané
tak mìli možnost s nimi neformálnì pobesedovat. Setkání se zúèastnilo cca 75 obèanù, kteøí odcházeli domù pozdì veèer a byli velmi spokojeni. Závìrem je potøeba podìkovat všem, kteøí se aktivnì zapojili do
pøípravy, vlastní akce i úklidu po ní.
Text: J. Procházka
Foto: V. Petøíková

Pøíznivce dechovky v Jehnìdnì rozparádil Franta Uher

Do Jehnìdna se v sobotu 6. èervence 2019 sjeli pøíznivci dechové
hudby z celé Èeské republiky. Jejich cílem byl dvanáctý roèník zdejšího,
dnes už proslulého, dechovkového festivalu.
Hlavní hvìzdou této akce, kterou tradiènì poøádá sbor místních dobrovolných hasièù s podporou v rámci projektu Oranžový rok Jaderné
elektrárny Temelín Skupiny ÈEZ a Jihoèeského kraje, byl Franta Uher.
Populární baviè, multiinstrumentalista a zpìvák, pùvodem z Lanžhota,
který odstartoval svou pìveckou kariéru se slavnou Moravankou.

Rozparádil zhruba tøi stovky návštìvníkù festivalu tak, že s ním
bìhem chvíle zpívala celá náves.
Letos se návštìvníkùm Dechovkového festivalu v Jehnìdnì
pøedstavily v sobotním odpoledním programu kapely Dubòanka,
Muzikanti z jižních Èech, Domažlièanka a Tøeboòská dvanáctka.
A z reakcí posluchaèù byla znát spokojenost.
Pøed jevištìm lidé i tanèili. Vìhlas festivalu, který byl pùvodnì
urèen obyvatelùm okolních obcí, už dávno pøekroèil hranice
Jihoèeského kraje.
Návštìvníkùm se tato akce líbí a dnes už pøijíždìjí bìžnì i tøeba
ze støedních a západních Èech. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách dechovkového festivalu v Jehnìdnì.
Text: Hana Jaèková, foto: L. Øeøábek
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46. Štít Albrechtic
Letošní celorepublikové setkání obèanù obcí s názvem Albrechtice
poøádalo Mìsto Albrechtice v okrese Bruntál 22. 6. 2019. Nìkteré
výpravy sportovcù, myslivcù, hasièù a fanouškù z Albrechtic z celé
ÈR, vèetnì nás, dorazily bìhem páteèního odpoledne a zbytek pak
v sobotu ráno. Zajímavý a obdivuhodný výkon pøedvedli dva
naši hráèi, když na Štít místo v pátek autobusem, vyrazili už
ve støedu odpoledne na horských kolech. Cestu dlouhou skoro
ètyøi sta kilometrù zvládli v sedlech dobøe a v pátek veèer jsme
se s nimi sešli v cílové stanici.
Ze strany poøadatelù bylo vše, až na kvalitu ubytování naší výpravy, dobøe pøipraveno a v sobotu ráno se všech osm obcí pøesunulo
slavnostním prùvodem z námìstí na fotbalové høištì k zahájení
46. roèníku Štítu Albrechtic. Naší obec tentokrát reprezentovali
fotbalisti a myslivci. Fotbalisti TJ Albrechtice nad Vltavou odehráli
svou skupinu turnaje na høišti v Jindøichovì. Po dvou remízách,
aè jsme v penaltách porazili pozdìjšího finalistu, jsme ze skupiny
nepostoupili a nakonec obsadili se tøemi body, ale horším skóre
celkové sedmé místo v turnaji. Z vítìzství ve fotbalovém turnaji se

Letní pøíprava a ostrý start
O víkendu 17.-18.8.2019 odstartovala nová sezóna. První zápas
Áèka doma v nedìli 18.8.2019 s Hradištìm a jelikož nám los moc
nepøál, hned prvních pár kol na slabšího soupeøe nenarazíme. Po
Hradišti jedeme do Milenovic a pak pøijede Smetanka. Èasu na
pøípravu nebylo mnoho, ale bude to muset staèit. Poslední sobotu
v èervenci jsme odehráli turnaj v Kolodìjích, kde jsme prohráli ve
finále s domácími až na penalty. Pak pøišel pohárový výprask
v Putimi a 10.8.2019 domácí pøestøelka 5:7 v generálce s Bostonem Kluky. Béèko zaèalo 17.8.2019 v Kestøanech a týden poté je
v Božeticích.
Text: Dušan Hronek

albrechtice-fotbal.webnode.cz

Rybáøské závody
V sobotu 10.8. poøádal spolek Rybáøských veteránù již tradièní
rybáøské závody na zdejším Vápeòském rybníce. Vše vypuklo ve
13.00 za úèasti cca 6O-ti lida. Soutìžilo se v kategorii dìtí do 15-ti
let a dospìlých do 110-ti let. S tìmi staršími jsou nìkdy starosti.
Sic bylo poèasí promìnlivé a obèas nás zkrápìla pìkná prška,
vìtšina zúèastnìných vydržela. Za ten déš dìkujeme Matce pøírodì, potøebujeme ho skoro jako sùl. Možná už víc, jak sùl.

letos radovali domácí, kteøí ve finále porazili loòského vítìze z Velkých Albrechtic 2:1, tøetí byl Baník Albrechtice.
Myslivci z Údraže a Jehnìdna reprezentovali jihoèeské Albrechtice
v disciplínì skeet – lovecké kolo na støelnici v Krnovì. Úspìchem
je urèitì druhé a tøetí místo v soutìži družstev. Dále pak první,
ètvrté, páté, šesté a deváté místo v jednotlivcích z celkem dvaceti
støelcù. Po vyhlášení výsledkù, pøedání cen, pohárù a putovní
vlajky pøíští poøadatelské obci jsme si užili dlouhý a deštivý spoleèenský veèer s živou hudbou, diskotékou a následnou dlouhou
cestou autobusem domù.
Albrechtice nad Vltavou dìkují poøadatelùm za pøípravu celé akce
a nadaci ÈEZ za pøíspìvek na autobusovou dopravu a tìší se
na další roèník, který budou na konci èervna 2020 poøádat Lesní
Albrechtice v okrese Opava.
datum
So 31.8.

Kalendáø TJ Albrechtice - podzim 2019
výkop
domácí
/
hosté
17:00
Albrechtice
:
Smet. Lhota

Ne 1.9.

17:00

TJ Bernartice B

:

Albrechtice B

So 7.9.

17:00

Podolí II

:

Ne 8.9.

17:00

Albrechtice B

:

Albrechtice
Borovany

So 14.9.

16:30

Albrechtice

:

TJ Kostelec

Ne 15.9.

10:15

FK SDH Vráž

:

Albrechtice B

So 21.9.

16:30

Králova Lhota

:

Albrechtice

Ne 22.9.

16:30

Albrechtice B

:

TJ Mirotice

So 28.9.

15:00

Sok. Sepekov B

:

Albrechtice B

Ne 29.9.

16:00

So 5.10.
Ne 6.10.
So 12.10.

16:00
16:00
15:30

Albrechtice
FC Semice B

:

Putim
Albrechtice
Sokol Hrazánky

Ne 13.10.

15:00

So 19.10.

15:30

Ne 20.10.

15:30

So 26.10.

14:30

TJ Sokol Záhorí

14:30

Albrechtice
Sokol Záhorí B

:

Ne 27.10.

:

Albrechtice B

So 2.11.

14:00

SK Skály

:

Albrechtice

So 9.11.

14:00

Albrechtice B

:

Cimelice B

Ne 10.11.

14:00

FK Protivín B

:

Albrechtice

Albrechtice B
Albrechtice
TJ ZD Kovárov B

:
:
:
:

Cížová B
Albrechtice B

SK Oslov

:

Albrechtice

Albrechtice B

:

Krc

Rybáøští veteráni
Ukonèení lovu ryb bylo v 18.00. Poté vyhlášení výsledkù a pøedání
hodnotných cen vítìzùm, které je snad budou motivovat, se tomuto koníèku dále vìnovat. Pokraèovalo se v pøíjemném posezení,
pøi dobrém žvanci a pitivu. Veèer se pøidala kytara a kol pùlnoci
jsme se rozcházeli s dobrým pocitem, že se lidé a sousedé umí
sejít, poklábosit, bavit se a pobýt v pøírodì. Takže opìt za rok
Petrùv zdar a dobrým lidem zvláš.
Za Rybáøské veterány Mòouk

Spoleèenská kronika
60
81
55
60
65
50
70

Karlíèek Josef, Jehnìdno
Øeøábek Ladislav, Jehnìdno
Èerníková Jitka, Albrechtice n. Vlt.
Øeháèek Milan, Údraž
Mikolajczyková Hana, Albrechtice n. Vlt.
Velek Karel, Údraž
Dvoøák Jan, Hladná

vedení obce pøeje všem oslavencùm

85
82
90
88
50

Pøíhoda Zdenìk, Albrechtice n. Vlt.
Stejskalová Marie, Údraž
Fähnrich Antonín, Údraž
Nováková Marie, Újezd
Pohnán Ladislav, Albrechtice n. Vlt.

27.7.2019
Klára Svobodová a David Michal
Albrechtice nad Vltavou
Miluji život, protože mi dal Tebe,
miluji Tebe, protože jsi mùj život.

21.5.2019
Ludìk Kokaisl, Chøešovice
20.7.2019
Zdeòka Urbanová, Jehnìdno
5.8.2019
Zdenìk Novák, Újezd

èervenec

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

Vilém Havlíèek, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Markéta Havlíèková a Václav Havlíèek

Nejkrásnìjší ze všech dárkù, vkládá život do koèárkù ...

Spolek památky Chøešovicka
informuje...
25. èervence probìhla další prohlídka kostela sv. Jana
Køtitele. Kostel tentokrát navštívila skupinka dvaceti lidí,
kteøí byli v Chøešovicích už po nìkolikáté a rádi se sem
prý vracejí. Jakmile zjistili, že je možnost podívat se do
kostela, hned toho rádi využili. Byli pøekvapeni, jak je
kostel uvnitø prostorný a stále má èím zaujmout, i když
zvenku se to tolik nezdá. Se zájmem si vyslechli nìco
o historii i zajímavostech celého místa.
Po zhlédnutí veškerých prostor kostela popøáli spolku
i místním lidem, a se plány navrátit kostelu jeho pùvodní
dùstojnost podaøí a též nám pøispìli pìkným finanèním
obnosem.
Pøíspìvky vybrané do kasièek na chøešovických akcích
a z prohlídek kostela jsou také ukládány na úèet památek.
Stav úètu památek k 1.8. 2019 je 69 315,- Kè.
Všem pøispívajícím a dárcùm moc dìkujeme!

22.6.2019
Ivana Koláøová a Václav Kochrda, Údraž

Spolek Rybáøských veteránù
Vás srdeènì zve na tradièní koncert souboru Chaire z Pøíbrami

Chrámový sbor

Vokálnì
instrumentální
soubor
dobových nástrojù

kostela
sv. Jakuba
v Pøíbrami
Sbormistr:
Lukáš Marek

Umìlecký vedoucí:
Josef Krèek
Uvádí: Josef Krèek

è.ú. 115 - 8860190277 / 0100
Na pomoc památkám Chøešovicka
Spolek památky Chøešovicka Vás zve

na pøednášku
Mgr. Aloise Sassmanna
publicisty zabývajícího se genealogií (rodokmeny),
historií a vlastivìdou jižních Èech, je též známý svým
poøadem Koøeny, který vysílal øadu let v Èeském
rozhlase Èeské Budìjovice a podle nìj vydal celkem
ètyøi knihy o jihoèeských rodech.

27. záøí od 18:OO
v sále KD Chøešovice
Na pøednášce
bude možnost dobrovolnì
pøispìt na opravu
soch sv. Petra a Pavla
z kostela sv. Jana Køtitele
v Chøešovicích.
Spolek památky Chøešovicka

PØEDPRODEJ vstupenek
od 15. èervence 2019
Podrobné informace
na tel.: 775 253 145

Infocentrum v Albrechticích (H. Krippnerová)
Kadeønictví v Albrechticích (L. Schánilcová)
Potraviny Chøešovice (L. Kothánková)
Cena vstupenek:
v pøedprodeji: 150 Kè, na místì: 190 Kè

Poøádá
spolek Rybáøských veteránù
Albrechtice nad Vltavou

Obec
Albrechtice
nad Vltavou

Zpátky do školy?!
I když se blíží konec prázdnin, není to výzva jen pro
školáky. Spíš pro nás dospìlé, abychom si osvìžili pravidla fungování svìta.
Vše kolem nás vyžaduje nìjakou míru harmonie a rovnováhy. Tak jako nepíšeme všude mìkké i, tak jako nepoužíváme pouze znaménko +, tak i svìt
kolem nás by mìl být vyvážený. I obèasné bouøky jsou v poøádku.
Bohužel nám to jde èím dál tím hùø. Proto máme èím dál tím dražší pitnou
vodu, monokultury smrkù, obøí lány polí bez remízkù, zabetonovaná okolí
mìst. Jako jeden z geniálních obchodních tahù považuji spojování potravináøských a farmaceutických podnikù. Nejdøív nám nièí prùmyslovými potravinami zdraví a pak nám na to vnucují léky. Asi nás èeká "smart" doba.
Záleží i na nás, jak to pochopíme a zrealizujeme. Naštìstí jsem pøi svých
prázdninových cestách zjistila, že na venkovì stále platí:
Selský rozum do hrsti! :) MS

Uzávìrka pøíštího èísla redakce nezodpovídá
za obsah èlánkù, pravopis
7. øíjna 2019
èi formulaci

Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
Hana Krippnerová
h.kripp.18@seznam.cz
Radka Lacinová
rad.lacinava@seznam.cz
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