Slovo zastupitele
Rok 2018 byl bohatý na události. Volili jsme prezidenta republiky,
v komunálních volbách nové zastupitelstvo obce a oslavili jsme
sté výroèí založení samostatné republiky. To, že cesta, po které
jsme se vydali je správná, potvrdily výsledky podzimních voleb.
Obèané dali jasnì najevo, že si nepøejí žádné politikaøení a hodnotí nás podle toho, co se pro nì v obci udìlalo. Zde bych Vám
ráda podìkovala za dùvìru a hlasy, které jste mi ve volbách dali.
Zároveò chci podìkovat rodinì a pøátelùm za podporu, které se mi
dostalo a dostává.
Z pozice místostarostky vnímám èas od voleb velmi pozitivnì. Má
úvaha smìøuje pøedevším k investièním akcím obce. Udìlalo se
toho skuteènì hodnì. Dovolím si pøipomenout vìtší akce jako rekonstrukce základní školy, nákup nového traktoru, oprava místních
komunikací na Koutech, k Husíkùm a nad Myslivnou, opravy sakrálních památek, pøírodní zahrada ZŠ, nákup nemovitosti è.p.38
v Údraži, první etapa rekonstrukce sálu v Údraži, poøízení zdroje
vytápìní v Bufetu Miláèek a hasièské zbrojnici v Jehnìdnì …
Rok následující bude na investièní akce bohatý a jsem pøesvìdèena, že prostøedky, které obec bude investovat, budou vynaloženy správným smìrem, a že díky pøipravenosti jednotlivých
projektù dojde na úspìšnou realizaci vìtšiny z nich.
A život kolem nás?
Žijeme v krásné a plnì funkèní obci. Pøála bych si, abychom se
nadále scházeli na kulturních, sportovních èi spoleèenských akcích
a podporovali naše dìti a mládež. Mým apelem je, abychom si
vážili více jeden druhého, abychom si více cenili zdraví a dobrého
žití a neutápìli se v mnohdy banálních strastech nebo nesvárech.
Dìkuji všem, kteøí pøispívají ke spokojenému životu obce ve všech
jejich èástech.
Hana Krippnerová, místostarostka obce

Pøedání nového traktoru

Obec Albrechtice nad Vltavou v letošním roce zakoupila nový traktor
CASE RLZ100, který byl obci pøedán dne 20. záøí za mrazivého rána
(pouhých 5°C) firmou UNIAGRA Jarošovice.
Traktor byl poøízen z finanèních prostøedkù, které naše obec získala
za ocenìní oranžovou stuhou v soutìži Vesnice roku 2018.

Slavnostní pøivítání do školních lavic

V pondìlí 2.9.2019 pøivítali pøedstavitelé obce spolu se senátorem
Mgr. Jaroslavem Vìtrovským na obecním úøadì naše prvòáèky,
pro které tímto dnem zaèala nová životní etapa. Obøadní síò byla
toho dne pøeplnìna, nebo po tøinácti letech se zde vítali také žáci
šesté tøídy. Díky spolupráci s Neznašovem se povedlo znovu
otevøít druhý stupeò základní školy. Osmnáct žákù šesté tøídy
si užívá nejen novì zrekonstruované uèebny, ale i modernizovaný
školní areál. Èást budovy, urèená pro druhý stupeò základní školy,
se bude plnit postupnì tak, jak budou konèit nynìjší pááci a další
tøídy prvního stupnì.
Zmìny se netýkají jen obnovy druhého stupnì, škola díky
podpoøe státu i Nadace ÈEZ zdvojnásobila zároveò poèet tøíd
mateøské školky. Odmìnou pro všechny, kteøí se na tomto projektu podíleli, jsou hlavnì spokojené dìti, ale i samotný poèet dìtí.
V letos navštìvuje školu a školku navštìvuje 90 dìtí.
Na jaøe obec zakoupila autobus, kterým od zaèátku nového školního roku sváží dìti z okolních vsí - Chøešovic, Tálína i Neznašova. Více než tøicet dìtí tak využívá dopravu zdarma. Všem dìtem
pøeji, aby nejen tento školní rok byl pro nì pøínosný a cenný, plný
poznávání svìta a hodnot pøátelství. Uèitelùm pøeji, aby mìli dostatek sil a moudrosti provázet svìøené dìti, byli laskaví a spravedliví a jejich práce jim pøinášela radost. Zamìstnancùm školy pøeji,
aby jim šla práce dobøe od ruky. A rodièùm a blízkým pøeji, aby byli
svým dìtem dobrým pøíkladem a oporou.
Hana Krippnerova

Informace pro obèany

Znovuotevøení 2. stupnì základní školy

Dne 19. záøí 2019 od 9 hodin probìhlo slavnostní znovuotevøení
2. stupnì základní školy v Albrechticích nad Vltavou, zúèastnili se
ing. Lucie Urešová z ministerstva financí, Mgr. Petr Šuleø, zástupce
Nadace ÈEZ a zástupci stavební firmy KOÈÍ, a.s., pánové Radim
Liška a Jan Jedlièka. Byli uvítáni ing. Miroslavem Ušatým, starostou
obce a øeditelkou ZŠ a MŠ Mgr. Vìrou Tichou.

Paní øeditelka základní školy Mgr. Vìra Tichá mìla pro manažerku
z ministerstva financí ing. Lucii Urešovou neèekaný ranní úkol,
kterým nebylo provedení finanèní kontroly, ale skákání panáka,
èímž ji “zaskoèila” - jak je vidno z fotografie :-)

V 6. tøídì právì probíhala vyuèovací hodina fyziky - tìlesa a látky.

Okénko starosty
V letošním roce se podaøí znovuobnovit dvì služby,
na které byli naši obèané v minulosti zvyklí. Jedná
se o obnovení II. stupnì základní školy a otevøení
ordinace praktického lékaøe v Albrechticích.
Aè se mùže zdát, že to bylo jednoduché a jestliže
chceme, tak se stane jakoby mávnutím kouzelného
proutku a je to hned. Otevøení II. stupnì ZŠ trvalo
více než dva roky a na zajištìní praktického lékaøe
a ordinace je roèní poctivá práce.
Kolika obcím v rámci celé Èeské republiky se nìco
podobného podaøilo?! Mohli bychom je spoèítat na
prstech jedné ruky. Všude se jenom zavírá.
Obì aktivity jsou si podobné. Všichni je bereme jako
automatickou vìc, která k obci patøí. Školu i ordinaci
si pøece musíme udržet. Ale bez lidí a dìtí to nejde.
V naší obci žije cca 130 dìtí, které vìkem odpovídají docházce do mateøské nebo základní školy.
Skuteènost je taková, že školku a školu navštìvuje
dohromady 82 dìtí (a to vèetnì tìch z Neznašova,
Všeteèe, Pasek a Tálína).
Kde jsou ty ostatní naše dìti? Obci to zpùsobuje
roènì škody ve výši více než jeden milion korun
roènì, protože peníze urèené na dítì navštìvující
školku nebo školu jdou do rozpoètu obcí, kam dìti
chodí do školy. Obdobné je to také u ordinace, kde
v souèasné dobì je u praktické lékaøky zaregistrováno cca 100 obèanù a potøeba k udržitelnosti je
asi 160.
A tak bych mohl pokraèovat s otevøením otázky
udržitelnosti obchodù, restauraèních zaøízení, høiš
a dalších. Odevšad je slyšet: musíš to udržet, abychom mìli služby na venkovì. To je velká pravda.
Ale já dodávám, že bez lidí to dlouhodobì nejde.
A pokud si svým zájmem a úèastí tyto služby v našich vesnicích nebudeme udržovat, tak postupnì
budou samy zanikat. A to nièemu nepomùže.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Všichni zúèastnìní si mìli možnost prohlédnout celý areál novì
zrekonstruovavané základní školy (nahlédli i do školní kuchynì)
a mateøské školky. Ing. Lucie Urešová obdivovala servis, který
poskytuje naše škola a školka rodièùm - v Praze si prý mohou
o tom nechat jenom zdát.
Text a foto: Vlasta Petružálková

Kalendáø akcí
datum

... aneb ty nejlepší zážitky èekají za rohem

název akce

26. 10. Výlov údražského rybníka

poøadatel

SDH Údraž

2. 11. Drakiáda s hasièi

SDH Albrechtice

7. 11. Slavnostní otevøení kostela
sv. Petra a Pavla v Albrechticích

církev

10. 11. Výroèní slavnost posvìcení kostela
sv. Petra a Pavla v Albrechticích

církev

9. 11. Svatomartinské hody

Náš Újezd

14.11. Setkání seniorù

Obec Albrechtice

16. 11. Poslední leè

MS Jehnìdno

23. 11. Poslední leè s hudbou a tombolou

MS Albrechtice

24. 11. Vánoèní dílny

ZO ÈZS Albrechtice

1. 12. Rozsvícení vánoèního stromu
v Albrechticích nad Vltavou
Andìlské zvonìní a vánoèní trhy

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. Tradièní Mikulášská nadílka

Albrechtický Brebta

7. 12. Mikulášská nadílka

SDH Chøešovice

7. 12. Poslední leè

MS Údraž

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

23. - 26.1. Lyžaøský zájezd do Železné Rudy
25.1. Rybáøský candrbál

Albrechtický Vltavínek

Rybáøští veteráni

Kalendáø je prùbìžnì aktualizován a doplòován.

www . albrechticenadvltavou . cz

Slavnostní otevøení kostela sv. Petra a Pavla

Informace pro obèany

„Zaradoval jsem se, když mi øekli do domu Hospodinova pùjdeme.”
V minulém roce po Velikonocích byl uzavøen náš kostel sv. Petra
a Pavla v Albrechticích nad Vltavou z dùvodu jeho generální
opravy, která byla finanènì hrazena z evropských fondù (IROP).
Po více než roce došlo k zásadní promìnì a kostel záøí jak zvenku, tak zevnitø preciznì odvedenou prací, za což patøí velký dík
všem zainteresovaným! Došlo k dokonalé renovaci „od sklepa
až po pùdu" plus s kaplemi pøilepenými na kostel. Oprava stála
zhruba 13 miliónù korun, z toho podíl farnosti èiní 700 tisíc korun.
Tuto krásnou a jedineènou událost chceme patøiènì oslavit
ve ètvrtek 7. listopadu 2019 od 15.00 hodin
slavnostním otevøením za úèasti vzácným hostù
v èele se sídelním biskupem èeskobudìjovickým
Mons. Vlastimilem Kroèilem.
Pak následnì v nedìli 10. listopadu 2019 v 11.00 hodin

Výroèní slavností posvìcení našeho kostela
za úèasti pomocného biskupa Mons. Pavla Posáda.
15.9.2019, první mše v novì opraveném kostele sv. Petra a Pavla

Na obì akce srdeènì zveme!
To co ještì chybí a co se do projektu opravy nedostalo:
vytvoøení nové sochy sv. Petra / cca 60 tisíc korun
(v minulosti ukradena)
restaurování ètrnácti obrazù køížové cesty / cca 60 tisíc korun
To vše do pøíští pouti v roce 2020.
Vyzýváme donátory (firmy a jednotlivce), aby si výše uvedené vìci
„adoptovali", finanènì umožnili jejich opravu a na daných vìcech
bude umístìna cedulka s jejich jménem.
K o n t a k t: P. Slávek Holý, mobil: 731 604 413
Dìkujeme za vaši spoluúèast, ochotu pomoci a vstøícnost.
V úctì P. Vítìzslav Holý, Ing. Mgr., administrator excurrendo
farnosti Albrechtice nad Vltavou

Návštìva starostù v Albrechticích nad Vltavou
12. záøí v odpoledních hodinách navštívili Albrechtice nad Vltavou
starostové obcí sdružených v dobrovolného Svazku obcí Blata,
v èele se starostou obce Pištín Jaroslavem Havlem.

Starostové mìli zájem o prohlídku areálu základní školy, sportovního areálu v Albrechticích, bylinkové zahrady a zároveò je zajímal projekt domovních èistíren odpadních vod.

Probìhla i ochutnávka jedlých kvìtù lichoøeøišnice v bylinkové zahradì a také „hmyzí hotel” nebo-li broukovištì sklidil obdiv.
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O práci a dalších èinnostech zastupitelù

FRANTIŠEK ŠTÍPEK
Zpracovává se pasport místních komunikací, ten byl pøedložen
k pøipomínkování. V obci je 327 dopravních znaèek, jedna v hodnotì cca 1.100,- Kè. Pøibližnì 15% znaèek je již nepoužitelných
(poškozené, vyšisované). Bylo domluveno jednání s dopravním
inženýrem p. Grechem, jak situaci vyøešit. P. Štípek by doporuèil
uvnitø obce dopravní znaèky zrušit, platí pravidlo pravé ruky,
Ing. Grech je tomu naklonìn.

Tím vzniknou vícenáklady ve výši cca 80 tis. Kè. Bude požádáno
Ministerstvo financí ÈR o provedení závìreèné kontroly akce.
Chybìly ještì drobné úpravy, které budou dodìlány.
Do 6. tøídy ZŠ nastoupí 18 dìtí. Od 2.9.2019 zahájí provoz školní
autobus, rodièe jsou informováni.
Na høištì v Jehnìdnì byl vypracován projekt.

MILADA ŠVEHLOVÁ
Jsou èásteènì vyhotoveny znalecké posudky na nemovitosti
v k.ú. Údraž, zbývající budou dodány pøíští týden. Poté probìhne
jednání s p. Pikousem a pí. Ferreiro.
(starosta - probìhlo jednání na SPÚ ohlednì majetkového
vypoøádání pozemkù, které jsou ve spoluvlastnictví s p. Kolpou
a se kterým budou pozemky smìnìny)

ING. MIROSLAV VLK
Je dotazován obèany obce, kdy už bude otevøena ordinace
praktického lékaøe. Paní doktorka sdìlila, že od øíjna zahájí provoz ordinace. Probíhá pøeregistrace pacientù. Požádal, zda by
i nadále mohl být zajištìn odvoz obèanù k paní doktorce.
Dále požádal o zajištìní sociálních služeb pro pana Èerného
z Albrechtic nad Vltavou.
(starosta - pokud by byl o tyto služby vìtší zájem ze strany
obèanù, bylo by možné je zajistit a zároveò na nì získat dotace)

BC. LENKA HRONKOVÁ, MBA
Výkup nemovitostí v k.ú. Údraž souvisí s DPS a se Špýcharem.
Jde nám pøedevším o smìnu pozemkù, je nutné jednat s vlastníky.
HANA KRIPPNEROVÁ
Byla vypracována studie na Špýchar, která bude pøedána stavebnímu úøadu ke stavebnímu øízení.
BC. HANA JAÈKOVÁ
Probìhla rekonstrukce školní kuchynì a 2. stupnì ZŠ.
Na rekonstrukci školy byla poskytnuta dotace z MF ÈR ve výši
5,7 mil. Kè. Musela být kompletnì vymìnìna elektroinstalace
ve školní kuchyni, která však nebyla zahrnuta do dotace.

Školní autobus

BC. DAVID MIKOLÁŠEK
Probíhá pøedvýbìrové øízení na domovní ÈOV, které naøídilo
Ministerstvo životního prostøedí. Lidé se zajímají, kdy se zahájí
realizace domovních ÈOV. Je již pøipravena smlouva s obèany?
Mohlo by se zaèít s podepisováním smluv.
(starosta - smlouvy jsou pøipraveny, domluví se s projektovou
manažerkou)
PETR LACINA
Byla doplnìna dokumentace k LC Kozín. Kdy bude zahájena
samotná realizace se zatím neví, pravdìpodobnì na jaøe
následujícího roku.

Doprovod dìtí do mateøské školy

S novým školním rokem vznikla nová služba obce pro rodièe dìtí, které
navštìvují naší školu v Albrechticích nad Vltavou. Obec zakoupila malý
autobus, kterým dopravuje dìti do základní školy, ale i dìti do mateøské
školy. Autobus skvìle øídí panové Jiøí Šmitmajer z Neznašova a Josef
Sychrovský z Údraže.
Autobus byl na zaèátku školního roku polepen z jedné strany veselými
obrázky a oznaèením obce a školy. Dìti z 1. stupnì namalovaly v záøí
obrázky, tyto se pøenesly na fólie a od 8. øíjna zdobí autobus z druhé
strany. Dìti, které mají svùj obrázek na autobuse, jsou pyšné, že je to
právì jejich!!! Všechny obrázky jsou velmi pìkné a je vidìt, že dìti umí
hezky malovat.
Dìti dojíždìjící do mateøské školy musí mít v autobuse doprovod. Jako
doprovod nebo-li „chùva“ se støídám s pí. Marií Kostohryzovou. Mìla
jsem z této práce trochu strach, jak budou dìti reagovat a jak zvládnu
vìtší poèet mròat. Ale dìti jsou skvìlé, nebojí se, spolupracují a tìší se
na svùj malovaný autobus. Ráno je vyzvedneme u autobusu od rodièù,
doprovodíme do školky a ve tøídì pøedáme dìti uèitelkám. Odpoledne
si dìti opìt od uèitelek pøevezmeme, autobusem doprovodíme domù
a pøedáme zpìt rodièùm. Nyní se sváží takto malé dìti z Chøešovic,
Jehnìdna a Tálína a zapoène se jezdit ještì do Újezda.
Je to nezvyk opìt vstávat brzy ráno každý den (ještìže se støídáme
v týdenních turnusech). Nepracující dùchodce si snadno zvykne vstávat
ráno déle, prostì až se mu chce, v létì to jde, ale teï když je ráno tma!
Ale kývla jsem se na tuto službu, a tak si nemohu moc stìžovat.
Milada Švehlová

Na návštìvì u grafièky :-) Dìti mì mile pøekvapily a pøinesly obrázky
osobnì, foto Vlasta Petružálková
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Ordinace praktického lékaøe
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Vážení obèané Albrechtic,

V této krátké dobì lze opravdu øešit jen akutní nebo objednané již
zaregistrované pacienty, proto nebudu v ordinaci v Albrechticích
jistì víte, že díky neúnavné a obìtavé práci pana Miroslava Vlka
ošetøovat neregistrované pacienty. K registraci se musí všichni,
bude ve Vaší obci zajištìna jeden den v týdnu pøítomnost praktickteøí mají zájem, pøedem objednat na vstupní prohlídku do ordinakého lékaøe v ordinaci na obecním úøadu.
ce v Písku, kde nyní ordinuji a kde je lepší zázemí a lepší pøístroMyslím, že je nutné Vám poskytnout nové informace a podrobnosti. jové vybavení.
Zahájení èinnosti v Albrechticích není jen o mém rozhodnutí, je to
velká administrativní zátìž, musí to projít Krajskou hygienickou
stanicí v Èeských Budìjovicích, Krajským úøadem v Èeských Budìjovicích, všemi smluvními zdravotními pojišovnami, kterých je
celkem sedm. Zatím jsem jednala se všemi institucemi a mám
pøedbìžné vyjádøení, že nebude proti zahájení èinnosti námitek,
ale každá instituce má zhruba mìsíc na vydání rozhodnutí. A navíc
rozhodnutí jednotlivých orgánù na sebe navazují.

ORDINACE v Písku (Táborská 1296 / 7) tel.: 775 747 676
V ordinaci v Albrechticích budu poskytovat plnou péèi, jako v ordinaci v Písku. Bude zde EKG pøístroj, glukometr, pøístroj na mìøení
krevní srážlivosti, dále POCT pøístroj, který dokáže vyšetøit z krve
CRP, glykovaný hemoglobin, D dimery, množství albuminu v moèi
a provést screening na krev ve stolci. Budeme provádìt odbìry
krve a materiálu na kultivaci - mikrobiologii.

Podíl pacientù z Albrechtic a okolních obcí je nyní v mé ordinaci 8%, Doufám, že všechno pùjde hladce a od listopadu opravdu zaèneme
v Albrechticích ordinovat.
MUDr. Petra Kopøivová
takže bych mìla ordinovat celkem 2,5 hodiny.

Napsali jste nám

Odezva úèastníkù zájezdu

10. záøí 2019 uspoøádalo oddìlení regionálních služeb Mìstské
knihovny Písek, uspoøádalo již 4. vzdìlávací zájezd za krásami
a zajímavostmi jižních Èech. Zájezdu se zúèastnilo 20 knihovnic
z píseckého regionu (Písecka). Našim cílem byl Kaplièkový høbitov
v Albrechticích nad Vltavou, který jsme si mìli možnost prohlédnout s odborným výkladem p. Petra Veverky. Všichni tuto návštìvu
kvitovali a chválili nádheru našich pøedkù.

A také chválili Obec Albrechtice nad Vltavou za opravu tìchto
jedineèných náhrobkù. Dalším zastavením byla Mìstská knihovna
v Týnì n/Vltavou, Mìstské muzeum v Týnì n/Vltavou a zámek
Mitrowicz v Kolodìjích n/Lužnicí.
Opravdu vydaøený den, vèetnì poèasí.
Krásné podzimní dny pøeje
Mgr. Lenka Havrdová, Mìstská knihovna Písek

25. záøí 2019 navštívilo obec Albrechtice nad Vltavou po menším
bloudìní více než 30 studentù univerzity tøetího vìku ÈVUT Praha.
Na albrechtické návsi je pøivítal a v krátkosti seznámil se souèasností obce p. Petr Veverka. Poté následovala komentovaná prohlídka kaplièkového høbitova. Všichni návštìvníci byli pøekvapeni
nejen krásou a originalitou kaplièkového høbitova, ale mnozí obdivovali také to, jak se obèané o hroby starají.

Mìli také štìstí a mohli vidìt pøi práci restaurátory, kteøí právì dokonèovali malbu Poslední veèeøe Pánì na východní stranì kostela
u hrobu faráøe Cízy.
Jako první návštìvníci po rozsáhlé revitalizaci kostela sv. Petra
a Pavla si mohli kostel nejen prohlédnout, ale i vyslechnout odborný
výklad o historii kostela od Hany Krippnerové.
Byli moc spokojení a velmi se jim u nás líbilo.
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Škola a školka

Pozdravy ze školky

BESEDA S VOJÁKY Dne 10. 9. 2019 navštívili dìti paní Miriam
Dostálová a pan Michal Hudec, kteøí si pøipravili zajímavou besedu.
Dìti mìly možnost si vyzkoušet vojenskou výbavu a seznámit se
s nároèným povoláním. Pro dìti to byl nezapomenutelný zážitek,
na který èasto vzpomínají pøi dìtských hrách na vojáky. Chtìli bychom jim touto cestou podìkovat, že si ve svém volném èase na
nás udìlali èas.
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁØÙ Dne 16. 9. 2019 jsme byli pozváni na
pouènou výstavu pìstitelù. Dìti mìly možnost vidìt a také ochutnat rùzné druhy ovoce a zeleniny. Nejzajímavìjším poznáním bylo,
jak chutnají èerstvé kakaové boby. Dìti nejvíce ocenily sladké pohoštìní v podobì palaèinek a vaflí. Dìkujeme za pozvání.
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRVNÍ POMOC PRO MŠ
Dne 16. 9. 2019 dìti v mateøské škole navštívil medvìd Teodor ze
zábavného programu „První pomoc pro MŠ“. Dìti byly seznámeny
se základy první pomoci. Teodor dìti pouèil, na které èíslo mají
volat v pøípadì problému a také jak probíhá hovor se záchrannou

Zaèátek školního roku

službou a v jakém pøípadì je nutné pomoc pøivolat. Vyzkoušely si
i jak ošetøit svého plyšového kamaráda pomocí obvazu, a jak lze
pomoci srdíèku, které špatnì funguje.
NÁVŠTÌVA U KOLPÙ
V pátek 27. 9. 2019 dìti navštívily hospodáøství u Kolpù. Zde si
prohlédly krávy, prasata a králíky. Manželé Kolpovi pro dìti pøipravili chutné pohoštìní vèetnì drobných dáreèkù, které nám udìlaly
velikou radost. Mockrát jim dìkujeme za milé pøivítání a možnost
návštìvy.
BESEDA SE ZDRAVOTNÍ SESTROU
Dne 1. 10. 2019 nám do školky pøišla své povolání pøedstavit paní
Šárka Šabatková, zdravotní sestra z Písecké nemocnice. Dìti mìly
možnost seznámit se se zdravotním materiálem, vyzkoušely si obleèení, se kterým se mohou v nemocnici setkat, poslechly si tlukot
svého srdce a obvázaly „zranìní“ svého kamaráda. Dìkujeme paní
Šabatkové za zajímavé a pouèné setkání a za sladkou odmìnu,
kterou dìtem pøinesla.

z pohledu žákù naší ZŠ

2. záøí 2019 - PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
… když jsme pøišli do školy, tak jsme spoleènì šli do krásné nové
tøídy, kde jsme se seznámili s novými spolužáky z Neznašova. …
Potom jsme šli na obecní úøad, kde nás pøivítal pan starosta a pan
senátor, proslovy byly pìkné. Potom jsme šli do vedlejší místnosti,
kde byl krásný dort. (Nikèa)
První školní den se mi moc líbil, byl to nejlepší den ve škole. Taky
jsem tam potkala nejlepší kamarádku. Šla jsem do ètvrté tøídy, což
je super. Líbí se mi paní uèitelky. (Kaèka)
9.9.-12.9. NA ADAPTAÈNÍM POBYTU NA NOVÉ LOUCE …
Byli tam rùzné i zábavné soutìže. Ve støedu jsme šli na Vysoký
Kamýk… veèer byla stezka odvahy. (Martin)
Koneènì je to tady, jeli jsme autobusem, protože pršelo. Když jsme
pøijeli, rozdìlili jsme se do chatek a já jsem poznala nejlepší kamarády na svìtì. Jeden den jsme šli na Kamýk, k veèeøi nám paní
kuchaøky udìlaly skvìlé špagety a na konec byl dokonce i táborák,
kde se zpívalo i stezka odvahy, z které jsem dostala málem infarkt.
Byl to nejlepší týden v mym životì. (Eliška)
- Pøivítání šesákù na OÚ v Albrechticích -

Po adaptaèním pobytu jsme se více seznámili
s novou a nádhernou 6. tøídou. A seznámili jsme
se s novými vyuèujícími, všichni jsou super a je
to tu boží. (Fanda)
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Knižní novinky

Albrechtická obecní knihovna

Milí ètenáøi, nastal nám podzim a tedy ideální èas vychutnat si chvíle klidu a pohody v sychravém poèasí s knihou.
Mám pro Vás „horké“ tipy, jak zahnat nudu.
Staèí jen tak málo. Pøijít do knihovny a vypùjèit si nìjaký
zajímavý knižní titul.
Pro ženy
Oblíbená autorka románù po ženy, která si vybírá témata
z bìžného života.
T á ò a K e l e o v á - Va s i l k o v á :
Ranè u dìdeèka
Máma
Sítì z pavuèin
Duhový most
S humorem sobì vlastním je psána i další velice oèekávaná kniha od spisovatelky s nevyèerpatelným životním
elánem a energií.
M a r c e l a M l y n á ø o v á : Kdo neharaší, není chlap
Pro milovníky detektivního žánru nabízím píseckého
autora, který už léta patøí mezi stálice èeské detektivky.
Pøíbìhy vypravuje se svou typickou vlídností, humorem
a pochopením pro lidi všeho druhu.
Ladislav Beran:
Rakev pro nebožtíka Nìkdo z vás je vrah, pánové!
Pøípady pro kriminálku
Z odborné èi populárnì nauèné literatury tentokrát pøedstavuji encyklopedii
se spoustou èernobílých fotografií, plánkù, grafù èi nákresù z období 2. sv.
války. Dozvíme se více o nìmeckých tajných zbraních ve vzduchu, na zemi
i na moøi.
R o g e r F o r d : Nìmecké tajné zbranì
Pro dìtského ètenáøe jsem vybrala osvìdèenou autorku s nápaditými ilustracemi Petra Urbana. Spojíme pøíjemné s užiteèným, nejenom si budeme èíst,
zasmìjeme se, ale i pouèíme. Ve škole se „blýskneme“ pøed spolužáky získanými informacemi.
Martina Drijverová:
Èeské dìjiny oèima Psa 1 Èeské dìjiny oèima Psa 2

Tìším se na Vás! Vaše knihovnice Dana Ryšlavá

Dopis z Argentiny

Napsali jste nám

Podìkování od dcery Jiøiny Votické za umístìní pamìtní desky
obìtem holocaustu v Albrechticích nad Vltavou - rodinì Votických
na budovu obecního úøadu, na místì kde døíve dùm Votických
stával. Instalace pamìtní desky se za pøíbuzné rodiny Votických
zúèastnila Jana Straková s manželem (sestøenice dcery Jiøiny
Votické), kteøí žijí v Ekvádoru.

Velké podìkování za nádherný víkend, sobota 14. záøí 2019, kdy
se sešlo nìkolik akcí najednou (pozn. redakce - Albrechtické cyklování, Podzimní výstava zahrádkáøù, komentované prohlídky kaplièkového høbitova a bylinkové zahrady), které na sebe bájeènì
navazovaly, a bylo tam pro každého nìco. Osobnì vzdávám hold
a myslím, že mohu za všechny zúèastnìné, Hance Krippnerové
Vážený pane starosto,
za její obrovský organizaèní talent. Je opravdu jak mrštný hádek.
právì konèím mùj krátký týdenní pobyt v Miami, kde jsem
Všude pøítomná, vždy veselá a usmìvavá, obìtavá a velmi pracovitá. Žena ve své funkci, na svém místì. Samozøejmì bylo také
se setkala s mojí sestøenicí Janou Strakovou a jejím manmnoho dobrovolných pomocníkù, napø. Martin Klement, které to želem Alexem, kteøí žijí v Ekvádoru. Oni mì podrobnì
bavilo a užívali si spoleènì plody své práce. Myslím, že se všichni vyprávìli o jejich setkání s Vámi v Albrechticích nad
chceme dobøe bavit a každý, kdo nìco umí, by mìl pøijít se svou
Vltavou bìhem jejich letošního pobytu v Èechách. Byla
troškou do mlýna a zpestøit ten náš jednotvárný venkovský život.
jsem opravdu dojmutá, že po tolika letech se najde osoba,
A ještì bych chtìla zmínit jednoho našeho spoluobèana, který
která má zájem uchovat vzpomínku na padlé lidi bìhem
v tichosti pomáhá k rozkvìtu veškeré zelenì v obci a na otázku:
Proè sbírá po obci papíry a plasty v pøíkopech podél cest?
nacistické okupace. To je pøípad mé matky Jiøiny Votické
S úsmìvem odpoví: Strašnì mì to rozèiluje.
a jejího prvního manžela Antonína Votického. Nové geneAsi bychom mìli být všichni obèas trochu rozèílení tím správným
race nesmí zapomenout na tyto události, protože existuje
smìrem a jak on øíká: Mám rád lidi, kteøí mají oblièej J
a ne L
tendence považovat tyto vìci za výmysl a pohádku.
S veselým pozdravem HM

Tedy právì z toho dùvodu jsem Vám moc vdìèná, že jste
vìnovali svùj èas sblížit se s pøípadem rodiny Votických
a umístili pamìtní desku na zdi obecního domu. Tímto
jste vzdali èest osobì, která nevinnì padla pod vládou
nacistù. Srdeènì Vám dìkuji za Vaši snahu nezapomenout na tyto události z dob nenávisti a pronásledování.
Vìøím, že tyto doby se již nikdy nebudou opakovat.

Upøímnì Vás zdravím,
Vaše Susana Holzerová Carmiová
dcera Jiøiny Votické
øíjen 2019, Argentina
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Informace pro obèany
Ne, nejde o slamník. Tuhle patálii již vyøešil pan Jan
Neruda. Jde o to, co máme každý den v ruce. Odpad,
zbytek, výrobky, které již dosloužily, obaly. O likvidaci
odpadu èi zbytku se musíme poradit s vlastním zdravým
rozumem a životní zkušeností. Poznáme, zda se jedná
o plast, sklo, papír. U výrobkù a obalù všeho druhu hledáme povinnou znaèku, která vìc zaøadí podle použitého materiálu a napoví, zda, èi do kterého kontejneru obal
vhodit. Bohužel, velikost symbolu je vìtšinou tak malá,
že lupa je vhodným pomocníkem. Znáte však, co každá
znaèka znamená a k èemu nás smìruje?
Zelený panáèek vyhazující vìc do koše
nás nabádá, abychom je netrousili kolem
sebe, ale dali je do koše èi nádoby na
separovaný sbìr.

Pøeškrtnutá popelnice - vìc nepatøí ani
do separovaného sbìru, ale ani do komunálního odpadu na skládky nebo do
spalovny. Jde napø. o obaly od jedù, barev, olejù. Ty je tøeba odevzdat do sbìrného dvora a tam se s nimi zachází dle
zvláštního režimu.
Zelený bod - kulatý symbol, mající uvnitø
2 protismìrné šipky. Na tento obal jste
již v cenì výrobku zaplatili pøíspìvek na
recyklaci.

Trojúhelník s plnými šipkami
- obal je možno recyklovat

Trojúhelník s obrysovými šipkami
- tento obal je z již recyklovaného
materiálu.

Kromì grafiky je na znaèce také zkratka, která napovídá,
z jakého materiálu je obal vyroben. Pro nás je dùležitá
jen znaèka PET, nebo PET lahve mají mezi plasty výjimeèné postavení a tøídí se zvláš. Ostatní plasty dáváme do smìsi, bez ohledu na chemické složení, tedy na
zkratku u symbolu recyklace. Na tøídící lince se vytøídí
napø. polystyren atd. U nìkterých obalù od cukrovinek
se pohledem tìžko pozná, zda jde o obal z alobalu, tedy
hliníku, nebo plastu. Zkouška je jednoduchá, obal
zmaèkáme. Jestli se vrací do pùvodní podoby, jde
o plast, zùstane-li nám v ruce zmaèkaná koule, je to
hliník.

Kam s ním?
Problém je, když údaj má podobu C/..... V tomto pøípadì jde o kompozitní, smìsný materiál v nejrùznìjší
kombinaci. Separace je složitá a nevyplatí se. Napø.
plata s léky jsou kombinací plastu a hliníkové folie. Tedy
C/AL. Platíèko, aspoò v souèasnosti, patøí do komunálu
na uložení do skládky èi do spalovny. Podobnì bych se
choval ke všem obalùm se znaèkou C/... s výjimkou
TETRAPACKU.

Když víme, co máme v ruce, rozhodneme, který zpùsob
cesty k recyklaci zvolíme. Naše obec nabízí obèanùm,
jako jedna z mála, možnost shromáždit odpad do barevných pytlù, nebo s odpady zamíøit k barevným kontejnerùm. Ty jsou umístìny na 18 místech ve všech èástech
obce. Ke sbìrným nádobám na sklo, papír, plasty, nápojové obaly a bioodpad nyní pøibyly dva nové.
patøí drobný kovový odpad. MyšDo šedé nádoby
leny jsou pøedevším konzervy, nápojové nádoby, zavaøovací víèka, víèka od piva, drobné kuchyòské kovové
nástroje. Rozhodnì tam nesmí pøijít nádoby od barev,
øedidel, chemikálií a pøedmìty, obsahující toxické tìžké
kovy - olovo a rtu. Ty patøí na sbìrný dvùr.

Do zelené nádoby vhazujte dobøe uzavøené PET lahve
èi kanystry s použitým potravináøským olejem, zbytkem
po smažení a fritování. Dobré uzavøení nádob s olejem
a nevylévání z pøinesené nádoby pøímo do kontejneru,
je pro start tohoto sbìru zásadní. Tento olej nesmí pøijít
do kanalizace, protože zpùsobuje ucpávání prùtoèných
profilù a havárii systému. Do nádoby nepatøí vyjetý
motorový olej. Ten, jako životnímu prostøedí nebezpeèná látka, musí skonèit pouze na sbìrném dvoøe.
Do žluté nádoby
patøí smìs plastù, vèetnì PET,
které jsou tøídìny až na tøídící lince, kelímky, krabièky
plastové nádoby od pracích a kosmetických pøípravkù,
sáèky, tašky, folie, menší kousky polystyrenu. Mùžeme
vhodit i nápojové obaly Tetrapack od mléka èi džusù.
Nepatøí tam však plasty se zbytky jídla, špinavé polystyrenové misky na pøevoz jídla, novodurové trubky
a podlahové krytiny.
DO MODRÉ NÁDOBY NA PAPÍR

PATØÍ PAPÍR!

Recyklaèním symbolem je trojúhelník se zkratkou PAP.
Zvednìte však nìkdy víko a bude vám pøecházet zrak.
Najdete tam všechno od plastù po záchodovou mísu
a nedojezené jídlo. Právì proto, že lze odklopit víko
a vysypat tašku èi vložit objemnou vìc, používá nìkdo
modrý kontejner jako popelnici.
Pravidelnì vybírám z kontejneru u dìtského høištì - ale
døíve i na místì U loužièky - smìsný odpad milovníka
Odkolkových závinù. Závin sní, mastný papír i s plastovým pøebalem dá do nádoby. K tomu pøidá použité
papírové ubrousky, kapesníky a plastové obaly od
S urèením skla by nemìl být problém, pøesto na spodu
èehokoli. Do nádoby patøí pouze noviny, knihy bez
lahve je znak se zkratkou GL.
pevných vazeb, letáky, èasopisy, sešity a kanceláøský
papír,
kartony, lepenky, krabice, plata od vajíèek, i roKovové obaly, pøedevším od nápojù a konzerv jsou buï
lièky
od
toaletního papíru. Lze vhodit i papír s kanceze železa, recyklaèní znaèka nese zkratku FE, ostatní
láøskými
sponkami a foliovým okénkem.
z hliníku oznaèení AL.
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Kam s ním?
Do modrého kontejneru nepatøí mastný, zneèištìný
a mokrý papír, voskový a uhlový- kopírovací-papír, fotografie, vodoodpuzující papír, který je napø. pod samolepkami, papír na peèení, kapesníky a dìtské pleny,
umaštìné krabice od pizzy se zbytky keèupu. Dále pak
balicí papír od potravin, salámù, sýrù, který bývá potažen tenkou plastovou nebo hliníkovou folií. Do modrého
kontejneru nepatøí ani termopapír, na který se tisknou
úètenky. Jak ho poznáme? Pøejeïte rychle napø. nehtem
po papíøe a objeví se èára.
Do zvonových nádob patøí sklo v podobì sklenic a do
nìkterých lze vkládat i sklo tabulové. Sbírá se sklo èiré
a zvláš sklo barevné. Protože jedna barevná sklenka
vhozená do nádoby pro bílé sklo celý obsah znehodnotí, pøistoupilo se na sbìr smìsi, jak je deklarováno nápisem na zvonu. U skla a hliníku platí, že je lze pøetavovat prakticky do nekoneèna, na druhou stranu platí, že
v pøírodì se nikdy nerozloží. Nepatøí sem keramika,
porcelán,zrcadla, pokovená skla, drátìné sklo, autoskla.
Doba a móda žádá nakupovat nové vìci, aniž bychom
onosili èi spotøebovali vìci starší. To co nám již neslouží,
mùže udìlat radost nìkomu jinému v jiné situaci. Proto
je v Albrechticích u sbìrného dvora a v Chøešovicích
na návsi umístìn kontejner na textil, obuv, hraèky,
ložní prádlo, deky apod.
Nutno zdùraznit, že jde o sbìr vìcí k dalšímu uplatnìní,
není to tedy odpadová nádoba. Textil by mìl být èistý,
svázaný do balíkù èi být v tašce.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad
je v každé místní èásti. Jsme na vesnici, kde témìø
každý, kdo produkuje bioodpad, má možnost jej kompostovat a získat vynikající hnojivo. I tak je kontejner
brzy po pøistavení zcela naplnìn.
Pøestože na každém kontejneru je vylepeno upozornìní
na zákaz ukládání vìtví, mají øidiè a závozník pøi odvozu vždy moc práce s vytøídìním vìtví, které potom
odváží na speciální skládku vìtví do areálu bývalého
JZD v Albrechticích.
Mìli byste slyšet vytøíbenou èeštinu, která tuto zbyteènou vícepráci provází.
Do biokontejneru nepatøí tedy vìtve, maso, kosti,
zvíøecí mršiny a kùže!
Každá skupina èi „hnízdo“ nádob na separovaný sbìr
je provázeno i plechovými nádobami na bìžný komunální odpad. Tedy to, co se nehodí k recyklaci, a skonèí
na skládce ve Vodòanech. Nìkdy to ovšem vypadá, že
ke kontejnerùm pøišel nevidomý, možná ignorant, a hází
obsah pøinesených tašek do nádob dle jen jemu
známého klíèe.
Znovu musím pøipomenout, že celý systém separovaného sbìru je postaven na dobrovolném souznìní
s myšlenkou, že ochrana životního prostøedí, zpomalení èerpání pøírodních zdrojù, vody, minerálù, energie
je jedinou cestou, jak zajistit trvale udržitelný život
sobì a hlavnì dalším generacím.
Autor èlánku Kam s ním: Ing. Petr Dostál

Umístìní sbìrných nádob
plast sklo
Albrechtice, sbìrný dvùr
Albrechtice, dìtské høištì
Albrechtice, Jednota
Albrechtice, pumpa
Albrechtice, škola
Hladná
Újezd hrad
Újezd stáje
Újez u klubovny
Nová louka
Údraž náves
Údraž Rejzíkov
Údražské chalupy
Jehnìdno
Chøešovice, Jednota
Chøešovice náves
Chøešovice, chaty
Chøešovice, sv. Ján
Celkem

1
1
1
1

1
2
2
1

papír kovo textil olej bio komunál
3
2
3

1

1

1
1

1
1

1
1

2
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2
1
1
2

1
1

2
1

1
2
1
3
1

16

21

27

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
1
3
3
2
1
2

1

1

1

1

1

3
2
3

7

2

5

5

25
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SDH Jehnìdno

Závìreèné kolo Vltavského poháru

Jak je již tradicí, tøetí záøijová sobota patøila v Jehnìdnì hasièskému sportu, tentokrát se opìt spojily dvì soutìže v jeden den, a to
konkrétnì poslední ètvrté kolo Vltavského poháru a Memoriál Jana
Kukrála. Sobota 22. záøí tentokrát byla proslunìná a tak se hasièi
nemuseli bát namoèit v kádi plné vody.
Jako první zaèala soutìž dìtí, které mìly tentokrát vyhranìnou
svoji dráhu, aby byla tra pro dospìlé a v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách dostateènì férová a co nejvíce suchá.
Do Vltavského poháru se pøihlásilo celkem 7 dìtských týmù,
4 ženské týmy a pouze 6 mužských týmù. Jako první zaèaly bìhat
dìtské týmy a to po desáté hodinì. Mezi dìtské týmy se mimo
soutìž pøihlásil tým z Milenovic, který svùj útok vyzkoušel dvakrát,
z dùvodu problémù se støíkaèkou, ale jelikož si pøijely spíše zatrénovat, tak jim to vùbec nevadilo.

Musím vyzdvihnout dìtský tým z Chøešovic, kdy se jednomu
závodníkovi nepodaøilo udìlat céèkový spoj, ale díky své vytrvalosti nakonec svùj boj se zapojením vyhrál a spojil za minutu
dvanáct, kdy hned po spojení obou koncovek do sebe hadicí proletìla voda, a útoèník tak mohl zasáhnout dotykový terè pøed ním.
Týmy dospìlých pøišly na øadu po odbìhnutí všech dìtských týmù
a pøesunutí èasomíry na své místo. V kategorii dospìlých si také
domácí tým svùj pokus odbìhl dvakrát, jelikož pøi prvním pokusu
mìl zavøený benzín a nemìl tak stejné podmínky jako všechny
ostatní týmy.
Soutìž Vltavského poháru byla ukonèena nástupem okolo jedné
hodiny s informací o termínu celkového vyhlášení Vltavského
poháru v Chøešovicich.

Níže si mùžete prohlédnout celkové výsledky i výsledky z jednotlivých kol Vltavského poháru 2019:
Vltavský pohár 2019 - poøadí - MUŽI
poradí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

družstvo
Jehnedno
Nemejice
Písecká Smolec
Jamný
Záhorí
Chrešt ovice
Albrechtice nad Vlt.
Dolní Novosedly
Kluky

Jehnedno 4.5.2019

PÚ
26,15
30,73
36,44
32,98
44,04
39,11
61,37
33,83

poradí

body

1
2
5
3
7
6
8
4

20
17
13
15
11
12
13
14

Nemejice 8.5.2019

PÚ
31,29
25,08
29,73
42,21
120,00
46,95
49,60
120,00

Chrešt ovice 15.6.2019

poradí

body

3
1
2
4
7
5
6
7

15
20
17
14
11
13
12
11

PÚ
26,32
29,57
31,69
37,50
28,59
70,80
38,48

poradí

body

1
3
4
5
2
7
6

20
15
14
13
17
11
12

120,00

8

10

Jehnedno 21.9.2019

PÚ
22,54
23,82
28,03
39,07
33,23
65,60

poradí

body

1
2
3
5
4
6

20
17
15
13
14
12

celkem

soucet
casu

75
69
59
55
53
48
37
25
10

106,30
109,20
125,89
151,76
225,86
222,46
149,45
153,83
120,00

celkem

soucet
casu

70
65
65
60
17

228,89
186,55
168,14
178,34
29,20

celkem

soucet
casu

74
70
61
58
14

277,34
354,78
330,10
412,41
149,20

celkem

soucet
casu

80
61
59
57
52
50
49
10

77,33
104,43
105,84
111,56
114,29
153,37
215,24
120,00

Vltavský pohár 2019 - poøadí - ŽENY
poradí
1
2
3
4
5

družstvo
Písecká Smolec
Záhorí
Nemejice
Jamný
Kluky

Jehnedno 4.5.2019

PÚ
poradí body
31,65
2
17
30,82
1
20
37,33
3
15
44,01
4
14

Nemejice 8.5.2019

PÚ
41,13
48,74
55,27
57,21

poradí

1
2
3
4

body

20
17
15
14

Chrešt ovice 15.6.2019

Jehnedno 21.9.2019

PÚ
poradí
120,00
5
58,27
4
26,88
1
39,21
3
29,20
2

PÚ
poradí
36,11
1
48,72
4
48,66
3
37,91
2

body

13
14
20
15
17

body

20
14
15
17

Vltavský pohár 2019 - poøadí - SDH
poradí
1
2
3
4
5

družstvo
Nemejice
Písecká Smolec
Jamný
Záhorí
Kluky

Jehnedno 4.5.2019

Nemejice 8.5.2019

PÚ
PÚ
poradí body
68,06
1
20
80,35
68,09
2
17
70,86
76,99
4
14
99,42
74,86
3
15 168,74

poradí

2
1
3
4

body

17
20
15
14

Chrešt ovice 15.6.2019

Jehnedno 21.9.2019

PÚ
56,45
151,69
76,71
86,86
149,2

PÚ
poradí
72,48
2
64,14
1
76,98
3
81,95
4

poradí

body

1
5
2
3
4

20
13
17
15
14

body

17
20
15
14

Vltavský pohár 2019 - poøadí - DÌTI
poradí
1
2
3
5
6
7
8
9

družstvo
Jehnedno
Kluky A
Záhorí
Kluky B
Dolní Novosedly
Písecká Smolec
Chrešt ovice A
Chrešt ovice B

Jehnedno 4.5.2019

PÚ
20,73
23,48
24,02
34,92
24,27
37,40
120,00

poradí

body

1
2
3
5
4
6
7

20
17
15
13
14
12
11

Nemejice 8.5.2019

PÚ
20,40
20,96
22,45
23,44
34,57
22,70
27,88

poradí

body

1
2
3
5
7
4
6

20
17
15
13
11
14
12

Chrešt ovice 15.6.2019

Jehnedno 21.9.2019

PÚ
17,84
36,67
26,34
30,35
30,87
67,40
29,38
120,00

PÚ
18,36
23,32
33,03
22,85
24,58
25,87
37,98

poradí

body

1
6
2
4
5
7
3
8

20
12
17
14
13
11
15
10

poradí

body

1
3
6
2
4
5
7

20
15
12
17
14
13
11

Memoriál Jana Kukrála

SDH Jehnìdno

V sobotu 22. záøí ve 14:00 zaèínala v Jehnìdnì další soutìž
v požárním sportu, a to Memoriál Jana Kukrála.

A takto dopadla soutìž v požárním sportu
Memoriál Jana Kukrála:

Oproti loòskému roku se podaøilo pozvat i týmy ze strakonického
okresu, a tak soutìž byla více napínavá. Pro všech 24 soutìžních
týmù v kategorii muži, ženy a veteráni byla dráha stejnì dlouhá,
a to na 2B. Bìžnì tuto dráhu bìhají jen ženy, takže ji mají natrénovanou, ale díky startu z asfaltu a z kopeèku byla i tato dráha pro
ty, které se ještì Memoriálu nezúèastnili, dost obtížná. Hodnì
mužských družstev bylo vzadu rychlých s vodou a útoèníci nestihli
dobìhnout k dotykovým terèùm, které jsme mìli zapùjèené od SDH
Chøešovice, a tímto jim moc dìkujeme.
Podìkování patøí i všem našim sponzorùm, díky kterým jsme mohli
všem zúèastnìným týmùm rozdat nìjakou tu cenu, takže dìkujeme
firmám Autostyl Písek, Lovato Electric Písek, BONUM Písek, AISIN
Písek, Holidays Písek a samozøejmì Obci Albrechtice nad Vltavou
a také všem dobrovolnicím, které nám upekly sladké ceny.

kategorie ženy:
1. Jehnìdno (22,29)
2. Milenovice (24,58)
3. Nemìjice (28,29)
4. Písecká Smoleè (29,33)
5. Sedlice (32,81)
6. Nové Kestøany (58,07)
7. Štìchovice (NP)

Text: Hana Jaèková, foto: Ladislav Øeøábek.

kategorie veteráni:
1. Èernìtice (20,06)
2. Štìchovice (23,60)
3. Jehnìdno (25,41)
4. Chøešovice (30,20)
5. Døešín (NP)

kategorie muži:
1. Vacovice (18,25)
2. Jehnìdno (18,45)
3. Sudomìø (18,76)
4. Štìchovice (20,58)
5. Èernìtice (21,70)
6. Nemìjice (22,80)
7. Písecká Smoleè (25,81)
8. Milenovice (27,51)
9. Rovná (31,70)
10. Údraž (36,59)
11. Nové Kestøany (NP)
12. FC Kudle nudle - Stars (22,33)
- mimo soutìž)
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SDH Albrechtice nad Vltavou

Trivis a hasièi na Nové Louce

Tak jako každý zaèátek školního roku byl i tento ve znamení kurzu
studentù a studentek veøejnoprávní školy Trivis z Vodòan v rekreaèním støedisku na Nové Louce.
A stejnì tak je tomu již témìø deset let probíhající spolupráce, kdy
jsou studenti seznámeni s hasièskou zásahovou technikou a prací
spojenou s výjezdy a zásahy albrechtické hasièské jednotky. Ke
zhlédnutí mìli pøipravenou zásahovou techniku spojenou s ukázkami hašení a také mìli možnost si vyzkoušet nìkteré z hasièských
èinností v plné výzbroji a výstroji, tak jako když jsou u skuteèného
zásahu. Nemohla chybìt ani beseda o požární ochranì do které se
studenti aktivnì zapojili se svými dotazy.

2. 9. 2019
Zùèastnilo se jí témìø šedesát studentù se svými profesory. Byly
zde zodpovìzeny i zvídavé dotazy studentù mezi kterými bylo již
nìkolik hasièù a hasièek zabývající se poøárním sportem ve svých
obcích. Zároveò si bìhem odpoledne vyzkoušeli svoje hasièské
dovednosti pøi soutìži, kterou pro nì pøipravili albrechtiètí hasièi.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: Trivis

Sbor dobrovolných hasièù Albrechtice nad Vltavou
zve všechny dìti a jejich draky na

Sbor dobrovolných hasièù
v Albrechticích nad Vltavou Vás zve

1. Adventní nedìli 1. prosince od 15 hodin
NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
albrechtické hasièské zbrojnice

která se bude konat v sobotu

od 14 hodin
na vrchu Výrov

spojené se zdobením stromeèku,
rozdáváním dárkù a pøekvapením nejen pro dìti
Pøijïte naèerpat vánoèní atmosféru,
zazpívat koledy, ochutnat svaøák a klobásky
nebo si jen tak zpøíjemnit pøedvánoèní èas

Srdeènì Vás zvou
a tìší se na Vás
albrechtiètí hasièi

Podzim je tu v celé své kráse!
Málokdo ví, že høib smrkový má nejen
jedineènou chu, ale je i léèivý.
Obsahuje látky, které chrání cévy, jsou
úèinné proti zánìtùm, likvidují kvasinky
a viry ve støevech, pomáhají pøi bolesti
v konèetinách, pohmoždìninách šlach
... mají protirakovinové úèinky.
Takže - hurá na høiby!
3.9. se usadila na satelitu na balkonì
èp. 140 v Albrechticích zpívající Corela.
Poté slétla dolù a pomáhala s úklidem
listí okolo staré školy.
Že by obecní posila?
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Momentky ze života v obci

Houbaøi se doèkali - zdravý høib smrkový
o váze 80 dkg a prùmìru hlavy 28 cm
našel p. Stanislav Švehla z Albrechtic n. Vlt.

TJ Albrechtice nad Vltavou

Mašina se rozjíždí pomalu
Nepøíjemný los na zaèátek, oslabený kádr,
tìžké nohy v posledních minutách a tím pádem strašidelnì velký bodový pùst. Tak by
se dal asi charakterizovat úvod nové sezóny.
Pouhé tøi dosavadní výhry a zatím jenom druhá polovina tabulky. Samozøejmì chybìlo
i trochu toho povìstného štìstíèka a to hlavnì
v domácím zápase se Smetankou, kdy jsme
dvakrát vedli a brankou v devadesáté minutì nakonec prohráli.
Remíza by urèitì slušela i domácímu zápasu s Putimí, ale o našem
neúspìchu bohužel rozhodl nešastný a tìžko uvìøitelný vlastní
gól v devadesáté minutì.

Ani v Semicích jsme hlavnì v druhé pùli nebyli horším mužstvem,
ale silný vítr nám nakonec odfouknul body i tam. Domácí výhrou
s Èížovou jsme si trochu spravili chu a snad se na to podaøí navázat i na minihøišti v Oslovì. Následovat bude ještì domácí zápas
proti Záhoøí a poslední dvì utkání odehrajeme v listopadu ve Skalách a v Protivínì. Tabulku momentálnì vede Podolí II, za nimi je
o dva body Putim a béèko Protivína na tøetím místì ztrácí body tøi.
Albrechtickému béèku se tento podzim výsledkovì docela daøí
a už si pøipsalo ètyøi výhry z dosavadních devíti zápasù. Zatím to
znamená sedmé místo v tabulce. Zbývají ještì tøi podzimní zápasy,
kdy nedøíve pøijede Krè, pak se pojede do Záhoøí a na poslední
zápas pøijede béèko Èimelic.
Text: Dušan Hronek

Parkurová sláva v Újezdì

Výkonnostní zkoušky klisen

Ve støedu 25. záøí se konaly v areálu p. Kováèové ve Dvoøe Újezd na parkurovém kolbišti výkonnostní zkoušky klisen, kde se sešli pøední chovatelé
parkurových koní z celé republiky. Každá klisna, aby mohla být zapsána do
plemenné knihy a získala osvìdèení k plemenitbì, musí absolvovat ve vìku
tøí let nároèný test. Ten se skládá z hodnocení mechaniky pohybu (krok, klus
a cval), skoku (ve volnosti a pod sedlem), vlastností konì a jeho pøipravenost.
Bìhem celého dne komise ve složení: Ing. Müller, Ing. Vantroba a MVDr.
Krügerová hodnotila nejprve v hale klisny ve volnosti a odpoledne pak na
parkurovém kolbišti pod sedlem. Pøedvedeno bylo 15 klisen a všechny splnily
stanovené kritéria, z nich si velmi dobøe vedly i 4 klisny paní Kováèové, zejména Daisy DK, která byla hodnocena nejlépe. Celý prùbìh a pøíprava koní
kladla vysoké nároky na všechny jezdce a chovatele. O to více je potøeba
ocenit práci p. Kováèové a všech z jejího týmu vedeného Zdeòkem Hruškou,
kteøí vzornì pøipravili celý areál (halu, parkurové kolbištì, stáje a okolí)
a i všechny jejich konì. Rovnìž péèe o cizí konì, chovatele a jezdce, jakož
1
i jejich obèerstvení, zhotovení katalogù a zpracování výsledkù ze strany poøadatelù bylo bezchybné. Z celého prùbìhu si návštìvníci, kterých se sešlo
opravdu hodnì, odnesli krásné zážitky a ti co to vidìli poprvé, museli ocenit, 1.) Klisna Arya DK pøi skoku pod sedlem
2.) Klisna Monika DK pøi klusu
co namáhavé práce stojí pøíprava i vlastní pøedvedení klisen.
3.) Klisna Daisy DK pøi skoku ve volnosti
Josef Procházka, Foto: Ivana Maršálková

2

Beseda se starostou obce v Újezdì

3

Spolek Náš Újezd

Spolek „Náš Újezd“ uspoøádal již po ètvrté každoroèní setkání
obèanù se starostou, letos i za úèasti místostarostky a uskuteènilo
se v pátek 11. øíjna. V pøedstihu jsme zajistili pozvánku, pøipravili
prostor místní klubovny a obèerstvení, které místní ženy rozšíøily
o napeèené cukroví. Úvodem starosta seznámil pøítomné s tím,
co se zatím v obci nedaøí: tøídìní odpadù, rychlost pozemkových
úprav, povolování individuální výstavby, sounáležitost nìkterých
obèanù pøi práci pro obec aj. Spolu s místostarostkou naopak vyzdvihli èinnosti, které se daøí: rekonstrukce školy, oprava kostela,
pøíprava investièní výstavby (byty, ÈOV, vodovod, kanalizace ...),
mimo jiné ocenili i èinnost našeho Spolku. V diskuzi vznášeli obèané dotazy, návrhy a požadavky na zlepšení života v osadì.
Jedná se pøedevším o požadavky na zavedení vodovodu v èásti
Hrad a Dvùr, což bude vyžadovat vìtší náklady a je nutné požádat
na tuto akci o dotaci. Setkání se zúèastnilo pøes 20 spoluobèanù
a beseda se protáhla až do pozdního veèera.Závìrem je nutno
podìkovat panu starostovi i paní místostarostce za jejich úèast
a vstøícný postoj k vzneseným požadavkùm.
Josef Procházka
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Z hor, lesù a strání - Albrechtické cyklování
Po loòské premiéøe byl ve stejném duchu pøipraven také 2. roèník
Albrechtického cyklování s kulturnì-zábavným programem v cíli.
V sobotu 14. záøí se na albrechtické návsi sešli pøíznivci všech možných bicyklù. Úderem desáté hodiny se úèastníci rozjeli po trasách,
které pro nì byly pøipraveny. První spoleèné køížení tras bylo na
Mlacké boudì. Vùni klobás, která se linula ze stánku chøešovických
hasièù Chøešovic nešlo minout. Také Spolek památky Chøešovicka
zaujal svou prezentací, a po mouèníkových specialitách tohoto spolku
se brzy slehla zem. Za Mlackou boudou se cesty opìt rozdìlily. Pro
delší trasu byla pøipravena ještì jedna zastávka na trati, o kterou se
postaral pan Vladimír Voneš na rozhlednì Vysoký Kamýk. Ti, kteøí
mìli ještì sílu, se mohli kochat výhledem z rozhledny.
V cíli už byli pøipraveni hasièi z Albrechtic, kteøí se už od rána starali
o obèerstvení. Parta hasièù a hasièek mìla zásoby až do pozdních
hodin a opìt ukázali, že je na nì spolehnutí. Kdyby se ten veèer dìlal
prùzkum spokojenosti, byli by albrechtiètí hasièi bez ztráty kytièky.
Za nasbíraná razítka si každý z úèastníkù cykloakce mohl vybrat
odmìnu. Cesta ke sladké odmìnì vedla k paní Lence Kothánkové,
zmrzlina „až z Chøešovic“ mìla úspìch.
Pro všechny, kdo si ten den udìlal èas, èekala na parketì hudební
zábava v podání nìkolika kapel. K poslechu i tanci nám hrála napø.
kapela - Sýkorky, Pergamen, Bonsai è.3 a další.
Mezi hudebním programem si úèastníci mohli vyslechnout výklad
p. Petra Veverky z Újezda o našem unikátním kaplièkovém høbitovu
a v bylinkové zahradì pak komentáø ing. Petra Dostála.
Došlo také na vyhodnocení nejstaršího úèastníka cykloakce. Tím pro
letošní rok byl Vía Velíšek. A nejvzdálenìjšími úèastníky byli Nelly
a Yean z Londýna.
Pøíprava i závìreèný úklid byl na hasièích z Jehnìdna, kteøí na chvíli
zavítali na parket ve sportovním. Reprezentovali ve stejný den své
družstvo v požárním sportu.
Doufám, že a už šlo o úèastníky z Albrechtic, Údraže nebo z Anglie,
byli všichni spokojeni a budou se tìšit, co pro nì na pøíští roèník pod
záštitou obce pøipravíme. Dìkuji všem, kteøí si udìlali èas a podíleli
Hana Krippnerová
se na pøípravách této akce.

Vlevo - nejvzdálenìjšími úèastníci Nelly a Yean z Londýna.
Na fotografii dole s diplomem Nejstarší úèastník akce - Vía Velíšek.
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Výstava albrechtických zahrádkáøù
aneb podzimní zátiší potìší oko
každého zahrádkáøe

ÈZS Albrechtice n. Vlt.

14. - 16. 9. 2019 se konala podzimní výstava zahrádkáøského spolku
z Albrechtic nad Vltavou. Sobota a nedìle patøila tradiènì široké veøejnosti, pondìlí poté jako vždy dìtem z místní obecní školky a školy
základní. Výstava se letos uskuteènila v sále obecní restaurace
,,Miláèek", za vstøícné podpory souèasných provozovatelù, paní
Romany a jejího kolektivu. A opravdu se stejnì jako léta pøedešlá tato
výstava vydaøila. K vidìní byly jak klasické výpìstky z našich zahrad
a zahrádek, sadù, políèek, okrasných kvìtinových záhonù, tak i všelijaké rarity, nìkdy je to až neuvìøitelné, co vše dokáže pøíroda, za
citlivého pøispìní zahrádkáøe, vytvoøit. Byly zde k vidìní i další zajímavosti. Rùzné vazby sušin, dekoraèní a ozdobné výtvory, dokonce
krásné plátìné ošacení, ruènì vyšívané kvìtinovými motivy.
Opravdu, kdo se chtìl pokochat nejen pohledem, ale i ochutnávkou,
si pøišel na své. Je moc dobøe, že se tyto výstavy konají. Nejen proto,
že každý zahrádkáø se rád pochlubí, co dokáže vypìstovat, ale zároveò potìší oko a duši ostatních. A snad je dokáže i motivovat. Vše
hezké ze zemì vzešlo a tam se to i vrátí, aby opìt mohlo vzejít. Na
závìr trochu statistiky. Výstavu celkem zhlédlo 255 registrovaných
návštìvníkù, mezi nimi byli také obèané Anglie, Švédska a Nìmecka.
Výstavu obohatil také lovec kaktusù pan Rudolf Slaba svou expozicí
kaktusù a bonsají (nejstarší bylo 50 let), který se vydal opìt v Bolívie
za dalšími objevy kaktusù zatím nepoznaných.
Dìkujeme všem èlenùm našeho spolku, kteøí tuto výstavu poøádali,
vìnovali jí spoustu èasu, práce a radosti. A bylo to poznat.
Takže za rok na výstavì na shledanou.
Za albrechtické zahrádkáøe Mòouk

Na pøání úèastníkù, kteøí zavítali na podzimní výstavu zahrádkáøù,
jsme požádali paní Kòourkovou o recept na "cuketové zelí".
Ochutnávka tohoto produktu sklidila velký obdiv.
CUKETOVÉ ZELÍ:
4 kg cukety - oloupeme a bez semen nastrouháme
6 cibulí
1/2 litru octa
1/2 kg cukru
5 dkg soli
2 polévkové lžíce celého kmínu
Zamíchat, nechat 30 minut až 1 hodinu odstát. Nandat do sklenic
a zalít šávou, která zbyla. Zavaøit na 80°C po dobu 20 až 30 minut.
Dobrou chu!
Také domácí jableèná nutela sklidila na výstavì velký úspìch,
proto jsme poprosili paní Rušínovou o recept na tuto pochoutku:
JABLEÈNÁ NUTELA:
3 kg jablek - oloupeme a nakrájíme na kousky, podlijeme vodou,
uvaøíme a rozmixujeme
Pøidáme:
30 dkg cukru krupice
2 pudinky vanilkové
30 dkg èokolády na vaøení (nastrouhat)
Promícháme, dáme do sklenic a sterilujeme 30 minut.
Mažeme na èerstvé peèivo nebo jíme dle chuti.
Také švédskému cyklistovi, který se nám zapsal do knihy navštìvníkù,
chutnalo cuketové zelí i jableèná nutela - posilnìn, vyrazil do Benátek.
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SDH Chøešovice

Návštìva v IC Temelín

V pondìlí 26.8.2019 vyrazili mladí hasièi a hasièky z Chøešovic na výlet do infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Jejich
prvotní oèekávání nudného výletu se zmìnilo v zábavné, ale
i nauèné dopoledne. Jakmile totiž vstoupily do kinosálu a vidìly film o panu Cvrèkovi nebo štìpnou reakci s pingpongovými míèky byla rázem jejich pozornost upoutána. Dalších pár
minut dìti strávily u mlžné komory, kde pozorovaly èástice,
které poletují všude kolem nás. Ti starší si vyzkoušeli své
vìdomosti v rùzných poèítaèových kvízech. Nakonec si tedy
všechny dìti odnesly zajímavé poznatky a navrch k tomu
i nevšední zážitky.
Tímto dìkuji paní prùvodkyni a spoleènosti ÈEZ za zajímavé
dopoledne.
Text a foto: Petr Lacina

Jak dali v Chøešovicích sbohem prázdninám

Ohlédnutí

Poslední srpnový den poøádali chøešoviètí hasièi opìt louèení s prázdninami.
Na høišti za hasièskou zbrojnicí se dìti mohly vydovádìt v rozlièných soutìžích.
Otestovaly si mimo jiné, svoji sílu v pøetahování, šikovnost pøi malování se zavázanýma oèima, rychlost a naèasování v podbíhání toèícího se lana èi pøesnost pøi støelbì z pistole i vzduchovky. V parném odpoledni pak pøišlo urèitì
vhod osvìžení v hasièském vodotrysku. Po osušení si dìti doplnily energii malým obèerstvením a sladkými odmìnami. Ještì dlouho si pak užívaly veèer
s ostatními kamarády podle své libosti a nemyslely na to, že vìtšinu z nich èekají zase školní povinnosti. Proto všem dìtem pøejeme úspìšný, ale i zábavný
nový školní rok a rodièùm hlavnì pevné nervy!
Text a foto: R.L.

S Aloisem Sassmannem za historií
V pátek 27. záøí poctil Chøešovice svoji návštìvou tento velký
znalec mnoha dìjin jihoèeských rodù a též znalec historie Jižních
Èech. Vydal ètyøi podrobné knihy o jihoèeských rodech s názvem
Koøeny, kde lze najít již mnoho dùležitých informací o rodopisech
i historii. Jelikož Chøešovice mají velice hlubokou a rozsáhlou
historii, nemohlo být øeèeno vše. Pøesto pan Sassmann poutavì
vyložil to nejzákladnìjší a nejzajímavìjší, co se dìjin Chøešovic
týkalo. Pak také ukázal nìkolik zpùsobù, jak lze pátrat po historii
nejen obcí, ale též vlastních rodin i životì pøedkù. Jelikož Chøešovické panství patøilo od roku 1711 rodu Schwarzenbergù, kteøí
lpìli na poctivém sepisování a archivování všech úøedních vìcí,
není tedy tìžké, dohledat jakékoliv informace o svých pøedcích
minimálnì do této doby. Pro Chøešovické je zásadní archiv
v Tøeboni, kde je materiálu k pátrání nashromáždìno asi nejvíce.
Dalším archívem, kde lze najít spoustu cenných informací je
Okresní archiv v Písku a Protivínì nebo Národní archiv v Praze.
Pøejeme všem, kteøí se pustí do pátrání po svých pøedcích mnoho
úspìchù a hlavnì hodnì trpìlivosti.
Na pøednášce byla také možnost pøispìt finanèním darem na
opravu soch sv. Petra a Pavla z chøešovického kostela, které byly již konzervovány, aby se zabránilo jejich dalšímu poškozování.
Spolek již na tento nutný úkon pøispìl 15.000,- Kè. Na této pøednášce se podaøilo vybrat 3.010,- Kè.
Všem moc dìkujeme a vìøíme, že naše památky budete
podporovat i do budoucna! Spolek památky Chøešovicka
SLOVY ALOISE SASSMANNA
,,Proto existují Koøeny, aby se vzpomínalo na naše pøedky.
Rodopis je vlastnì takové znovuvzkøíšení. Díky našemu bádání
znovu ožívají postavy dávno zemøelé. Kdo by dnes jinak o nich
vìdìl? Že tito lidé tady žili, milovali, trpìli a že bez jediného
z nich bychom tady nebyli ani my?"
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Spolek památky Chøešovicka

Výzva Spolku památky Chøešovicka
Obèané a chalupáøi Chøešovic i jiní obèané,
Spolek památky Chøešovicka žádá o pomoc s dokumentací
kostela sv. Jana Køtitele èi vašich domù, chalup èi jakékoli
èásti Chøešovic.
Pokud máte doma nìjaké èernobílé, staré fotografie s vnitøkem
kostela èi jeho okolí, pak také vašich domù, chalup, èástí Chøešovic, budeme moc rádi za jejich zapùjèení. Nemusíte se o nì
bát, pouze je zkopírujeme a vrátíme.
Fotografie mùžete pøedat osobnì Radce Lacinové, Chøešovice
è.p. 76, nebo pokud zavoláte na tel.: 731 814 484, fotografie si
vyzvedne osobnì u každého doma.
Pomùžete tím kostelu kvùli restaurování a obnovì vybavení,
Chøešovicím pak, aby další generace mohly vidìt, jak celá
vesnice kdysi vypadala. Všem pøedem dìkujeme za vstøícnost
Spolek památky Chøešovicka
a pomoc!
Text a foto: R.L.

Ohlédnutí za koncertem “Andìlské pøátelství”

Rybáøští veteráni

V nedìli 1. záøí jsme si opìt po roce, potìšili sluchové a vnìmové buòky. V kostele
sv. Jana Køtitele na poušti v Chøešovicích,
jsme uskuteènili další setkání se souborem Chairé z Pøíbramì.
Za doprovodného slova, lídra souboru, pana Josefa Krèka, jsme
prožili krásné odpoledne. Co však letos bylo úžasné? Spojení
souboru Chairé s chrámovým sborem Codex Temporis. Když jsem
sliboval pøed tímto koncertem, že nám bude obèas bìhat mráz po
zádech, spoleènì si zapìjeme a prožijeme hezkou nedìli, nelhal
jsem.
Letos se nás na tomto koncertu sešlo 151 platících návštìvníkù,
cca 15 lida hostù, poøadatelù a tìch bez kterých by to nešlo. Jak
jsme slíbili, z vybraného vstupného, jsme vìnovali 4.530 Kè Spolku
památky Chøešovicka. Dìkujeme všem, kdož se tohoto pøedstavení zúèastnil a podpoøil tak tento spolek. Pomáháme tím pøedat
naše památky a krásné stavby dalším generacím.
Ještì zpìt k samotnému koncertu. Vždy když lidé, kteøí ho poøádají, mají trému, starosti, že už to nemùže být lepší. Ale poté vidí
a slyší, co ti hudebníci a sboristé dokážou, spadne ze všech to jho
za pár mìsícù pøíprav a jsou odmìnìni radostí a spokojeností
všech pøítomných.
Na závìr, za Rybáøské veterány, je nezbytné podìkovat všem, kteøí
nám s tímto koncertem pomáhají. Dìkujeme hasièùm z Chøešovic,
Spolku památky Chøešovicka, skupinì ÈEZ JET, obci Albrechtice
nad Vltavou, rodinì Marešù z Chøešovic, Radce Lacinové, Vlastì
Petružálkové a P. Vítìzslavu Holému, Ing. Mgr..
Za pøedprodej vstupenek dìkujeme Hanì Krippnerové, Ladislavì
Schánilcové a Lence Kothánkové.
Za rok na shledanou.
za Rybáøské veterány Mòouk

Spolek památky Chøešovicka
Rádi bychom moc podìkovali spolku Rybáøských veteránù,
za jejich finanèní dar, který vìnovali na pomoc kostelu sv.
Jana Køtitele. Též všem ostatním dárcùm, kteøí neustále
finanèní dary posílají.
Také nás tìší zájem o prohlídky kostela, protože pøi nich je možné,
na vlastní oèi dobøe vidìt, skuteèný stav vybavení kostela. Prvním
krokem a malým úspìchem ve spolupráci s panem faráøem bude

informuje... i dìkuje...
již brzké navrácení obrazù køížové cesty do kostela, která tam
chybìla po mnoho let.
Spolek památek také již vydal èástku 15.000,- Kè na konzervaci
soch sv. Petra a Pavla, které by se mohly restaurovat v pøíštím
roce. Stav úètu památek po vydání této èástky je k 13. øíjnu 2019
91.355,- Kè. Dìkujeme mnohokrát všem zúèastnìným !!!
Spolek památky Chøešovicka

17

Albrechtický Vltavínek
Z dùvodu malého zájmu o vodácký výlet na raftech, který ovlivnilo
jednak neplánované pøesunutí termínu z èervna na zaèátek záøí
a pøedevším nepøíznivé deštivé poèasí, jsme byli nuceni tento
víkendový pobyt zrušit.
V pokladnì Vltavínku tedy zùstaly peníze urèené na pøedpokládané výdaje, vèetnì tìch, které dìtem pøispìli i nìkteøí z vás pøi
zakoupení tomboly na Vítání léta.
Po domluvì s øeditelkou místní ZŠ paní V. Tichou a obcí Albrechtice nad Vltavou proto pøipravujeme pro dìti náhradní poslední
akci Vltavínku v termínu od 23. 1. 2020 do 26. 1. 2020.

Albrechtický Brebta
Na svatého Václava odehrál albrechtický Brebta svou zatím poslední hru „Pravda o Drákulovi“ v nedalekém Tálínì. Pøijali jsme,
stejnì jako v letech minulých, milé pozvání tamní starostky paní
J. Študentové a snad jsme alespoò trochu okoøenili právì probíhající pouovou zábavu. Tímto dìkujeme za vlídné pøijetí, napojení
a nasycení do plnosti!
Stejnì pøíjemnì nám bylo i na konci srpna ve stájích Štìtice, kam
jsme byli pozváni jako zpestøení letního tábora pro dìti. V nádherném prostøedí mezi koòmi zasedli v publiku i obyvatelé Štìtic
a okolí a oprášené „Lásky dìdy Hlásky“ nakonec sklidily uchu

Bufet Miláèek
a Temelínská dechovka
V sobotu 27. záøí odpoledne od 13 do 16 hodin hrála v Bufetu
Miláèek k tanci a poslechu Temelínská dechovka - hráli pìknì,
šest muzikantù, místa na taneèním parketu bylo také dost.
Akce byla moc hezky pøipravená, k zakoupení byly rùzné druhy
výborných koláèù a chlebíèkù, venku se grilovaly klobásy, peklo
se maso, bramboráky, lívance, poèasí také pøálo... Škoda jen,
že pøišlo málo lidí, asi osmnáct v prùbìhu odpoledne.

Lyžaøský zájezd v lednu 2020
Jedná se o lyžaøský zájezd do Železné Rudy, který se tentokrát
prodlouží o jeden den – odjíždìt budeme již ve ètvrtek – a zúèastní
se ho krom dìtí a vedoucích „Vltavínku“ i žáci místní základní školy
v doprovodu vybraných pedagogù.
Vše jinak probìhne tak, jak jsme již léta zvyklí. Užijí si lyžaøi, bobaøi a v nabídce nebude samozøejmì chybìt ani lyžaøská školièka
s vyškolenými instruktory.
O možnosti pøihlášení dìtí, cenì a dalších podrobnostech budeme
vèas informovat prostøednictvím plakátù a školy.
Za albrechtický Vltavínek T. Zachová

Brebta hrál v Tálínì a Štìticích
lahodící potlesk. Nejvìtší pøekvapení nás však èekalo na samotný
závìr, kdy nás obklopily nadšené dìti s památníèky a s prosbou
o naše autogramy! A tak jsme si poprvé a zøejmì i naposledy užili
slávu komediantskou se vším všudy. A o tom to je!!!
Divadelní kulisy už pomalu ukládáme k zimnímu odpoèinku, ale
ještì nás samozøejmì èeká každoroèní MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.
V mírném pøedstihu vás proto zveme 7. prosince do nejlepší spoleènosti z øad andìlské i pekelné elity. Protože však ještì probíhají
jednání s obìma mocnostmi, bližší a podrobnìjší informace podáT. Zachová
me v pravý èas prostøednictvím plakátù!

Albrechtický Brebta

Mikulášská nadílka
na albrechtické návsi

v sobotu

7 12
Mikulášská nadílka,
jak se sluší a patøí.
Tìšíme se na všechny
malé i velké høíšníky!
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Najdete v pøíštím èísle
MS Albrechtice nad Vltavou
Podzimní zkoušky loveckých psù
V sobotu 12. øíjna od 8:00 hodin ráno mìl MS v Albrechtice
Podzimní zkoušky ohaøù a malých plemen. Celkem bylo
pøihlášeno 18 psù rùzných plemen - ne všichni byli úspìšní.
MS Albrechtice nad Vltavou dìkuje èlenùm MS Údraž
Pod Obrázkem a èlenùm MS Jehnìdno - Chøešovice
za propùjèení honiteb.
Výsledky zkoušek, podrobnosti o jejich prùbìhu a více fotografií najdete v pøíštím vánoèním èísle zpravodaje obce.
Zároveò zveme všechny obèany na Poslední leè s hudbou
a bohatou tombolou, která se bude konat 23.11.2019.

Najdete v pøíštím èísle

Najdete v pøíštím èísle

Vítání nových obèánkù

TJ Albrechtice - výhra

V sobotu 19. øíjna dopoledne probíhalo v zasedací místnosti obecního Foto ze zápasu 19. 10. 2019 SK Oslov - TJ Albrechtice nad
úøadu v Albrechticích slavnostní vítání nových obèánkù. Podrobnosti se Vltavou. Výhra 3:7 (1:5). Více se o tomto utkání dovíte ve
doètete a více fototografií najdete ve vánoèním èísle zpravodaje obce. vánoèním èísle zpravodaje.

Blíží se èas voòavého cukroví
K jihoèeskému venkovu neodmyslitelnì patøí posvícení.Tradièní rodinný
recept na posvícenskou jihoèeskou specialitu - máslové hnìtýnky - které
se peèou o poutích a posvíceních, nám zaslala paní Milada Švehlová
z Albrechtic. Dìkujeme mnohokrát.
Ještì je sice dost èasu, ale pokud bychom chtìli dodržet tradici, podle
které se má na štìdroveèerní tabuli objevit dvanáct druhù cukroví, za
každý mìsíc v roce jeden druh, pak se nám tøeba bude hodit také recept
na oøechové cukroví.

Napsali jste nám
Máslové hnìtýnky
86 dkg hladké mouky
0,25 kg mouèkového cukru
0,5 kg másla
6 vaøených žloutkù
Vaøené žloutky propasírujeme pøes sítko (v pøípadì, že bychom je tøely celé s máslem, zùstávají hrudky, které nejdou
rozmìlnit a vadí v tìstì), utøeme s máslem a cukrem, pak
pøidáme hladkou mouku. Na vále vyválíme, nejlépe pøes fólii,
abychom nemusely tolik podsypávat moukou. Vyválené tìsto
nesmí být moc slabé, protože hotové se neslepuje.
Vykrajujeme velké kytièky (vykrajovátko na hnìtýnky), peèeme zvolna na 180°C. Vychladlé potøeme èokoládou a zdobíme ozdobami na hnìtýnky.
„Tento recept mám od maminky a ta jej má zase od své maminky, ale možná, že je ještì starší, pocházela z Hlavatec
u Sedlce u Èeských Budìjovic. Døíve se, ale jen vykrájené
tvary potøely vajíèkem a dále se nezdobily. Dívky je dávaly
svým chlapcùm u muziky za tanec.“
Oøechové cukroví
20 dkg hladké mouky
10 dkg mouèkového cukru

10 dkg strouhaných oøechù
12,5 dkg másla

Náplò: nutela
Tìsto vyvalujeme pøes fólii, protože se rádo drobí a lepí na
váleèek, vykrajujeme koleèka. Upeèená slepujeme nutelou,
polejeme èokoládou, zdobíme pùlkou vlašského oøechu,
nebo nahrubo nasekanými oøechy, nebo kokosem, nebo dle
fantazie.
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Spoleèenská kronika

vedení obce pøeje všem oslavencùm

6.10.2019
František Øeháèek, Chøešovice

Obec Albrechtice nad Vltavou srdeènì zve všechny seniory

14.11.2019 od 14:00
v údražské hospodì

Obèerstvení zajištìno

Mùžete se tìšit na vystoupení dìtí

Malá kapela Pavla Havlíka
Chøešovice
Jehnìdno
Újezd
Hladná
Albrechtice

13:20
13:30
13:15
13:25
13:30

Obec Albrechtice nad Vltavou
Vás srdeènì zve na

24 11 od 14:00

v nedìli
v Bufetu Miláèek v Albrechticích
PRO DOSPÌLÉ: výroba adventních vìncù
PRO DÌTI: výroba vánoèních stromeèkù a hvìzd,
oøechových andílkù, tvoøení z perníèkù
nechte se pøekvapit :-)

K tanci a poslechu hraje:

Svozy:

Zahrádkáøi Albrechtice nad Vltavou
poøádají pro rodièe, dìti a širokou veøejnost

vlastní tavící pistole výhodou
materiál na pøízdobu si mùžete zakoupit na místì

Pøijïte si vyrobit dekoraci a strávit spoleènì pøíjemné chvíle

Adventní setkání
bude rozšíøeno
o andìlské zvonìní
a vánoèní trhy,
o které se postarají
èlenové spolku SRPŠ.
Díky této akci podpoøíme
dìti z naší místní školy.
Sváteèní slovo pronese
P. Mgr. Ing. Vítìzslav Holý

Obec Albrechtice nad Vltavou
a spolek Rybáøských veteránù
Vás srdeènì zvou na

který se uskuteèní o zlaté nedìli

Vánoèní koledy
v podání dìtského sboru
Obèerstvení zajištìno
Betlém v životní velikosti
jako souèást
vánoèní výzdoby návsi.

v Chøešovicích
v k o s t e l e s v. J a n a K ø t i t e l e

Uzávìrka pøíštího èísla redakce nezodpovídá

redakèní Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
za obsah èlánkù, pravopis
h.kripp.18@seznam.cz
rada: Hana Krippnerová
7. prosince 2019
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinava@seznam.cz
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