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Více na str. 4Rozsvícení vánoèního stromu

Socha sv. Petra pro oltáø v kostele sv. Petra 
a Pavla v Albrechticích nad Vltavou vznikala 
postupnì v dílnì restaurátora Aleše Lišky
díky veøejné sbírce vypsané v øíjnu 2019.

S vdìèností dìkujeme všem dárcùm 
štìdrost a pomoc.

za jejich 

Setkání seniorù 
aneb jak ten èas letí ! 
Bude – nebude? Budeme sedìt v rouškách? Ano, takové 
otázky provázely letošní setkání seniorù. Nakonec se ale
dobrá vìc pøece jen podaøila a termín setkání proklouzl 
mezi nepøedvídatelnými pøíkazy, zákazy a regulacemi. 
Obecní úøad v Albrechticích pøipravil, jako každoroènì, 
setkání starších obèanù z celé obce, kteøí by se snad ani 
jinak nevidìli. Využili jsme vlídnou náruè chøeš�ovického 
sálu a byli svìøeni do péèe starostlivých obsluhujících. 

pokraèování str. 5

Pøání všeho dobrého

S veèerním zvonìním 
kostelního zvonu se rozzáøil

na albrechtické návsi 
na první adventní nedìli 

vánoèní strom...

nové sochy sv. Petra
v albrechtickém kostele
na Boží hod vánoèní 
v sobotu 25.12.2021 
v 11.00 hodin 

Instalace 
Vážení spoluobèané,

po roce tu máme opìt Vánoèní svátky. Období, kdy bychom 
mìli zapomenout na starosti a užívat si vánoèní atmosféru. 

Právì duch Vánoc je jednou z mála pøíležitostí, kdy mùžeme
vzpomenout na tradice, porovnat je s živou souèasností 

a zamyslet se nad budoucností. 
Pøála bych si, abychom všechna nedorozumìní dokázali 

øešit s pøedstihem a osobním kontaktem, abychom se 
prostì pokusili mít k sobì jako lidé o trochu blíž. 

A� nás všechny na každém kroku v pøíštím roce provází 
i nadhled, rozum, velkorysost, vzájemná tolerance 

a úcta jednoho k druhému. Vánoce nám tyto vlastnosti 
nepøièarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu 

k nim. Mìli bychom si uvìdomit, že pravou podstatou 
Vánoc nejsou vìci materiální, které se dají koupit, ale 
radost a spoleènì strávené chvíle s našimi blízkými.

Do nového roku 2022 pøeji hodnì zdraví, štìstí,
osobní spokojenosti a pohody.

Pøeji Vám všem, abychom si nejenom v dobì konèícího
roku dokázali ty pravé hodnoty uvìdomovat,

vážit si jich a hýèkat je.

Hana Krippnerová místostarostka obce
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Informace pro obèany Ze zasedání Zastupitelstva obce

Podrobné informace z jednání Zastupitelstva obce
naleznete na: www.albrechticenadvltavou.cz

z 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  
Zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý
pøítomno: 14 obèanù, z toho 11 èlenù zastupitelstva 

21. 10. 2021

Kontrola usnesení ZO a zpráva o èinnosti rady obce
-  probìhlo jednání s p. Procházkou ohlednì smìny pozemkù 
   v k.ú. Albrechtice n. Vlt., bylo neúspìšné. 
-  na Moravu bylo odvezeno døevo na krov konkrétnímu èlovìku
-  probìhla rekonstrukce obchodu Jednoty v Albrechticích n. Vlt.,       
dosud není podepsána smlouva s Jednotou o poskytnutí 
pøíspìvku 150 tis.
-  na høišti v Chøeš�ovicích byl opraven povrch
-  do konce roku by mìla být hotová rekonstrukce hasièárny 
v Albrechticích n. Vlt.
-  høištì Jehnìdno - buduje se pøístøešek, je hotova beton. deska
-  dokonèuje se dìtské høištì v Albrechticích n. Vlt.
-  na novém ZTV probíhá archeologický prùzkum, práce posunuty
-  probìhlo jednání se státním podnikem Lesy ÈR ohlednì cesty 
   k Srchùm
   p. Kaifer: buï Lesy ÈR obci cestu darují a my opravíme, pokud 
   ne, tak a� opraví samy.
   Ing. Vlk: poèkal by na stanovisko Lesù ÈR
   Ing. Øeøicha: dal by ceduli, že cesta je v majetku Lesù ÈR
-  starosta konzultoval VHI se SFŽP, je vydáno stavební povolení 
   na vodovodní pøivadìè, na vodovod v Úvoze a Habøí, byla 
   podána žádost o vydání staveb. povolení na vodovod Jehnìdno, 
   ještì chybí nìkteré podpisy na projekt. dokumentaci pro Údraž 
   a Chøeš�ovice, na konci roku by mìla být vydána všechna 
   stavební povolení. 
-  bylo vydáno stavební povolení na sítì v Úvoze, Habøí je pøipra-
   veno. Spoleènost CETIN je ochotna položit optický kabel, bude 
   nutné zjistit zájem obèanù o pøipojení.
-  probíhá zpracování projekt. dokumentace na veøejné osvìtlení
-  zpracovává se projekt. dokumentace na smíš. bydlení v Údraži
-  probíhá stavební øízení na rybník Jehnìdno
-  stav na úètech je cca 8 mil Kè
-  prodej døeva k dnešnímu dni je 2 923 tis. Kè, pohledávky za  
   døevo jsou ve výši 458 tis. Kè

Investièní zámìr ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
p. Krippnerová seznámila pøítomné zastupitele s investièním 
zámìrem pøístavby podkroví na pùvodní budovu ZŠ a MŠ. 
V souèasné dobì navštìvuje mateøskou školu 43 dìtí, 
základní školu 62 dìtí.
ZO schvaluje Investièní zámìr a podání žádosti o dotaci na projekt 
„Pøístavba pro malotøídky ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou“ 
z dotaèního titulu - Rekonstrukce a pøestavba veøejných budov, 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2022 
a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpoètu obce.
1. Investièní zámìr na projekt „Vybavení uèeben praktické výuky 
    a pøíslušenství“
2. Investièní zámìr na projekt „Vybavení pracovny pøírodopisu 
    s pøíslušenstvím“
3. Vypracování PD na projekt „Pøístavba pro malotøídky ZŠ 
    a MŠ Albrechtice nad Vltavou“     a ukládá Radì obce vypsat 
    pøíslušné veøejné zakázky na zajištìní uvedených investièních 
    zámìrù.

Odpadové hospodáøství   
ZO schvaluje zavedení místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodáøství a schvaluje místní poplatek ve výši 
800,- Kè / osoba pøihlášená v obci / vlastník nemovité vìci 
zahrnující byt, rodinný dùm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Nákup a prodej osobního automobilu
ZO schvaluje nákup nového osobního automobilu Citroën na 
rozvoz obìdù za kupní cenu do 70.000,- Kè a schvaluje prodej 
stávajícího osobního automobilu Škoda Fabia.

Plán akcí na rok 2022
Starosta požádal pøítomné zastupitele, aby do 15.11.2021 zaslali 
svoje návrhy Plánu akcí pro rok 2022. 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. 11. 2021
Zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý
Pøítomno: 16 obèanù, z toho 14 èlenù zastupitelstva 

Vodohospodáøská infrastruktura
smlouvou o dílo na akci 

„Vodohospodáøská infrastruktura obce Albrechtice nad Vltavou“,
s etapami a harmonogramem prací vodovodù a kanalizací
- od 1.7. - 31.12.2022 musí být pøivedena voda až do Chøeš�ovic
- stavební povolení na pøivadìè Albrechtice - Chøeš�ovice, 
vodovod Úvoz, sítì Úvoz, kanalizace Habøí jsou vydaná  
- byly pøedány doklady ke zbývajícímu stavebnímu øízení, 
na projektových dokumentacích, byly zajištìny všechny podpisy
- je pøislíbeno do konce roku vydání všech stavebních povolení
p. Michalec: bude se spoleènì s kanalizací dìlat i vodovod?
starosta: když se bude kopat, budou se dìlat všechny sítì
- do konce ledna musí být uzavøena Smlouva o dílo
- dotaèní výzva bude vypsána na pøelomu roku
- firmy budou fakturovat ètvrtletnì
- ve Smlouvì o dílo je uvedeno tzv. zádržné, tzn., že by 5% 
fakturované èástky bylo proplaceno až po dodìlání prací, ale byl 
by to neuznatelný náklad, na který nebude poskytnuta dotace 
(èástka cca 7 mil Kè), požádal zastupitele o jejich názor
Bc. Mikolášek: zádržné se nyní hodnì používá, je to proto, aby 
pøípadné nedodìlky byly dokonèeny co nejdøíve
p. Štípek: pøed uvedením kanalizace do provozu musí být udìlány 
kamerové zkoušky
Ing. Procházka: nebylo by dobré øešit smìnkou? Pøípadnì 
zadržet poslední fakturu, pøi zjištìní nedodìlkù?
starosta – seznámil se zpùsobem financování, možnost získat 
dotovaný úvìr ze SFŽP cca na 10 let, od JVS dostaneme dotaci 
5 tis. Kè na novì pøipojený ekvivalent + bezúroèná pùjèka, ostatní 
bude úvìr u bankovní spoleènosti
Ing. Kaifer: jaký bude objem úvìru?
starosta: rozpoèet na akci je cca 165 mil. Kè, 100 mil. Kè bude 
dotace ze SFŽP, 5 – 10 mil. budou dotace z ostatních dotaèních 
titulù, 30 mil. Kè pak z vlastních zdrojù, tzn. úvìru na 10 let 
s roèní splátkou 3 mil. Kè 
Ing. Kaifer: pokud budou roky bohaté na vodu, nebudou obèané 
místních èástí vodu odebírat. Je opravdu potøeba vybudovat 
vodovod smìrem Údraž, Jehnìdno a Chøeš�ovice? Obec se tím 
hodnì zadluží a nebude na další investice
Ing. Vlk: bylo by dobré udìlat prùzkum poptávky
Ing. Procházka: bylo by asi dobré znát názor obèanù, seznámit 
je s tím, kolik je to bude stát
starosta: dle prùzkumu požadavku na zhotovení pøípojek se
vrátilo cca 150-200 dotazníkù, vìtšina chce pøípojku. Vysoutì-
žená firma obèanùm vyøídí všechny potøebné záležitosti ohlednì 
pøípojek.
Bc. Hronková: dìlalo se setkání s obèany pøed 3 lety, mìli zájem 
o pøipojení, vodovod je dùležitý
Bc. Mikolášek: do pár let nás legislativa donutí vybudovat ÈOV, 
nebude to pro obèany nárùst o 1 tis. Kè roènì, ale asi o 6 tis. Kè 
p. Klimeš: osobnì obcházel obèany s dotazníky v Údraži, zájem 
mìli skoro všichni. Již døíve zastupitelé tuto akci odsouhlasili, teï 
pøece nebudeme couvat.
pí. Krippnerová: Vodohospodáøskou infrastrukturu si všichni 
zastupitelé již døíve odsouhlasili
pí. Švehlová: doporuèuje zrušit zádržné a navrhuje navýšit výši 
záruky v bodì è. 19 Smlouvy o dílo
Ing. Procházka: 7 mil. Kè je dost, ve smlouvì je záruka 60 mìsícù, 
etapy se budou pøedávat postupnì, bude èas na uplatnìní 
pøípadných nedodìlkù. Vady a reklamace lze uplatnit i jinak.
Ing. Vlk: nezbavoval by se zádržného
Bc. Hronková: pokud by se podaøilo navýšit záruku, pùjde firmám 
o peníze a budou se snažit odstranit nedodìlky co nejdøíve

Cena vodného pro rok 2022
Obec obdržela od spoleènosti ÈEVAK a.s. návrh ceny vodného 
pro rok 2022. 
ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2022 pøi dvousložkové formì 
ve výši  44,- Kè/m3 bez DPH a cenu za pevné složky vodného 
ve výši 650,- Kè bez DPH.

Diskuse: Ing. Vlk žádá o opravu kanalizace u Trampal. rybníka

Starosta seznámil pøítomné se 
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Obec Albrechtice nad Vltavou
IÈO 00249521
Tel.: 382 288 103, 382 288 193
Bankovní spojení: 3424271/0100

Na obecním úøadu lze 
provádìt bezhotovostní 
platby prostøednictvím
platebního terminálu.

Místní poplatky na rok 2022

STOÈNÉ
V Albrechticích nad Vltavou 

i v ostatních èástech

210 Kè / osoba / rok

ZA ODPADY 
Trvale žijící obèané

Stejná cena je i pro rekreaèní objekt

 800 Kè / osoba / rok

800 Kè / osoba / rok

100,- Kè

200,- Kè

POPLATEK ZA PSA
za 1. psa    

za každého dalšího psa

Okénko starosty
Vážení spoluobèané !

Rok se s rokem sešel a opìt se nacházíme v èase 
ním. V èase, kdy se pøipravujeme na Vánoce a na vstup do 
nového roku. A také v èase, kdy bilancujeme ten skoro již 
uplynulý.

advent-

A jaký vlastnì rok 2021 byl? Byl hodnì zvláštní a asi není 
nikdo z nás, kdo by nìco podobného ve svém životì prožil. 
Prožili jsme nìkolik vln zdravotní krize, èeká nás krize 
finanèní a ekonomická, ale ta nejhorší, která nás potkala, 
je krize spoleèenská. Kam se podìla úcta èlovìka vùèi èlo-
vìku, kam se podìl respekt vùèi druhému, kde je vdìk za 
pøípadnou pomoc, kde je respekt vùèi autoritám? A zaèíná 
to už ve škole u dìtí. Jaký mají respekt z uèitelù, jak je ve-
dou k respektu a vážnosti jejich rodièe? Proè nìkteøí lidé 
nadávají zdravotním sestrám a lékaøùm za to, že jim chtìjí 
pomoci? A mohl bych pokraèovat.

Ale je adventní èas, èas, kdy si budeme dávat nová 
vzetí. Zkusme nezapomenout ve svých pøáních i na výše 
uvedené vìci.

pøedse-

Závìrem Vám všem chci popøát 
krásné prožití vánoèních svátkù, bohatého Ježíška 

a do Nového roku pevné zdraví, pohodu, lásku, 
životní elán a také trochu tolik potøebného štìstí.

Ing, Miroslav Ušatý, starosta obce
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Ježíšek bude nadìlovat... Informace pro obèany

Termín instalace nové sochy sv. Petra v albrechtickém kostele
je naplánován na Boží hod vánoèní 25. 12. 2021 v 11.00 hod.

Dìkuji všem dárcùm za jejich štìdrost. 
S pozdravem a v úctì Pater Slávek Holý 

Adventní koncert v Chøeš�ovicích
18. 12. 2021 zrušen

Historické foto obou soch sv. Petra a sv. Pavla pochází z r.1949

V dílnì restaurátora Aleše Lišky v nedalekých Smrkovicích probíhaly práce na vyhotovení døevìné polychromované kopie sochy 
sv. Petra (originál sochy byl ukraden v roce 2002) pro kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Autor pøi zpracování 
vycházel jednak ze staré fotografie pùvodní sochy sv. Petra a pak z originálu sochy sv. Pavla, která je na oltáøi v albrechtickém kostele. 
Nejprve vytvoøíl hlinìný model, po jeho vypracování zhotovil sádrový odlitek. Z nìho pomocí teèkovacího pøístroje pøenesl tvar sochy 
na špalek z lipového døeva a vznikla døevoøezba. Poté byla socha ve své finální fázi nejdøíve pokøídována, aby se sjednotil povrch 
a nakonec polychromována, aby tak souznìla s barevností jeho kolegy apoštola sv. Pavla.

Celková hodnota díla èiní 140.000 Kè
Na dofinancování ještì zbývá èástka 35.000 Kè

Dìkuji všem dárcùm za jejich štìdrost. 
S pozdravem a v úctì Pater Slávek Holý



Rozsvícení vánoèního stromu       s vystoupením Miroslava Baldrycha
Na první adventní nedìli 28.11. jsme se sešli na albrechtické návsi, abychom spoleè-
nì rozsvítili vánoèní strom a zahájili tak advent. Akci si vzal na starost Spolek rodièù 
a pøátel školy pøi ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou, z dùvodu podpory našich dìtí. 
O zahájení se postarali žáci naší školy a školky pod vedením svých uèitelek. Dìti svým 
vystoupením vytvoøily tu pravou vánoèní atmosféru a sklidily zasloužený potlesk. Dále 
byl pøipraven vánoèní koncert Miroslava Baldricha a jeho pøátel. Zazpíval i píseò, ke 
které ho inspiroval albrechtický kostel. Pøed 19 hodinou pøednesl sváteèní slovo pan 
faráø Vítìzslav Holý, který také zazpíval dvì písnì, k té druhé známé koledì se pøidali 
i ostatní. V 19 hodin pøi odbíjení kostelních zvonù se rozzáøil vánoèní strom. A koncert 
Miroslava Baldricha pokraèoval. Z dùvodu zákazu vánoèních trhù se tým bufetu Miláèek 
rozhodl podpoøit spolek SRPŠ a v prostorách bufetu byla pøipravena prodejní výstava 
výrobkù dìtí z místní školy. Na všechny pøítomné èekaly krásné dekorace, perníèky, 
sušená jablka, peèené èaje. Vyrábìli je žáci v družinì a v hodinách praktických èinností. 
S výrobou pomáhaly i maminky a samozøejmì velký kus práce odvedly paní uèitelky 
a vychovatelka paní Boženka Milotù. Jsem ráda, že díky Vám spolek SRPŠ mìl tak 
velkou podporu. Pøeji Vám krásné prožití vánoèních svátkù a hodnì zdraví a štìstí 

Ohlédnutí za
Halloween párty

V dìsivé výzdobì s hororovými drinky 
a vydaøenou zábavou se 29.10. uskuteènila 

v bufetu Miláèek první Halloween párty.

19.11. byl na albrechtickou náves instalován vánoèní strom, který zamìstnanci obce v našich lesích vybrali, pokáceli a usadili do stojanu
Adventní atmosféru doplnil také betlém. Pro letošní rok byl vyroben nový betlém. Podìkování patøí panu Petrovi Veverkovi z Újezda, 
který betlém pro obec vyrobil.

v Novém roce 2022.  Za SRPŠ Hana Krippnerová
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Pøípravy na adventní èas



Setkání seniorù aneb jak ten èas letí ! pokraèování z titulní strany

Dopravu z jednotlivých èástí obce obstaral školní autobus s klidným 
a vstøícným panem øidièem. Sál zaplnilo asi 60 osob. 
Paní místostarostka nás pøivítala a popøála spokojené strávení 
odpoledne. Pan starosta v krátké øeèi shrnul dokonèené projekty 
a nastínil plány na nejbližší období.
Ale to už pøísálí huèelo dìtskými hlasy. Samozøejmì, dìti z mateø-
ské a základní školy se pøišly pochlubit, co je paní vychovatelky 
nauèily. Spousta oèí babièek a dìdeèkù zjihla a hledaly to dítì ze 
své rodiny. Ale i dìti hledaly oèima své blízké. Na nìjaké brebty èi 
nepozornost dìtí se nehledìlo. Naopak, bylo to moc milé a všichni 
na to koukali s nìhou a radostí. Paní vychovatelky z mateøinky 
mìly co dìlat, aby ten pytel blech zvládly. Dìti z prvního stupnì 
už byly z besídek otrkané. Pod dohledem a s kytarou paní vycho-
vatelky Boženky Milotové nám recitovaly, zpívaly a zahrály scénku 
O neposlušných kùzlátkách. Bylo to kouzelné a komentované 
s povzdechem: Jak ten èas letí !

To už zaèaly sálem kmitat dìvèata s náruèí talíøù s øízky. 
Jistìže, vždy� svoz úèastníkù zaèal pøed polednem a lidé tak obìd-
vali až v Chøeš�ovicích. Na vepøovém øízku a bramborovém salátu 
nemohl nikdo najít chybu. Bodej�, vše bylo èerstvì pøipravované 
v kuchyòce u sálu. Pivo pøed a pivo po to vše završilo. Sálem se 
po cinkání pøíborù ozývalo jen spokojené odfukování.

No, a do toho pøišla, díky drobné nehodì na cestì k nám trošku 
opoždìnì, hvìzda odpoledne – pan režisér Zdenìk Troška. 
A že není troškaø, vzal si sebou kolegu asistenta, se kterým má 
na svìdomí své filmy. Prezentoval hlavnì svùj vitální optimis-
mus a schopnost vidìt život z lepší stránky. Kupodivu, nemluvil 
o natáèení svých legendárních snímkù, žádné veselé historky 
z natáèení. Seznámil nás se svým dìtstvím, dospíváním a hlavnì 
o studiu na støední škole ve Francii, a jak se potkal s filmovým 
øemeslem. Nìkterá témata mu „nahazoval“ jeho poboèník. Došlo 
i na zodpovìzení nìkolika otázek ze sálu. Zkrátka, gejzír veselé 
mysli, zdravé hluènosti a dobrosrdeènosti. Po nezbytném foto-
grafování, aby byl jeho pobyt uchován i v místních kronikách, 
jsme pana režiséra potleskem vyprovodili ze sálu.

A teï byl èas si v klidu nad kávou a zákusky popovídat se sousedy 
u stolu, chlapi se trousili s kamarády na panáka k baru. Sál huèel 
až do podveèerních hodin a pak lidé zaèali odjíždìt. Nìkteøí po 
svých, jiní opìt využili školního autobusu. 
S kým jsem mluvil, ten byl spokojen. Proto náš dík patøí pøedsta-
vitelùm obce, že se do riskantní akce pustili, jako vždy obìtavcùm 
z Chøeš�ovic a všem, kteøí se na zdárném prùbìhu spoleèného 
odpoledne podíleli.  Text: Petr Dostál

Akce se mohla uskuteènit díky podpoøe Skupiny ÈEZ v rámci spolupráce nazvané Oranžový rok v Albrechticích nad Vltavou.
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1933 ... opravena vìžièka nad oltáøem a dán na ni a hlavní vìž
nový hromosvod – starý hromosvod byl dán na faru. 
Dne 4. listopadu uloženo bylo ve Spoøitelnì v Týnì nad Vltavou 
na vkladní knížku è.1625 obnos 500 Kè, úrokù z nich má býti 
použito na celoroèní modlení a 1 tichou mši sv. dne 13. února za 
+ Matìje a Marii Bartuškovy a t. c. rod z Albrechtic. Dárce nepøál 
si fundaci.

1934 ... odstìhoval se odtud do Neznašova øídící uèitel 
slav Hrdlièka, který zde zanechal smutné dìdictví sektu èesko-
slovenskou, získal asi 120 pøívržencù agitací ne právì slušnou. 
Nepožíval u nikoho úcty.

Jaro-

MVDr. František Král, profesor na Vysoké zvìrolékaøské škole 
v Brnì a zdejší rodák dal do kostela zavésti elektrické osvìtlení. 
O pùlnoèní poprvé zazáøil kostelík. Kéž milost a požehnání Boží 
svítí šlechetnému dárci na cestu životem. 

2 kalichy byly znovu vyzlaceny. Sestøièkám Nejsvìtìjší Svátosti 
v È. Budìjovicích poslán k vyèištìní bílý sváteèní ornát, zakou-
peny 2 korporály a fialová štola. Po Vánocích zavedeno bylo na 
útraty faráøe elektrické svìtlo na faøe.

1935 ... Od 5.-12. kvìtna 1935 konána zde  sv. misie (poslední 
byly r. 1795) dominikáni dp. Emanuel Lesák a František Dvorèík, 
byly to krásném dny pro duše. Zapla� jim P. Bùh. Svatou zpovìï 
vykonalo 947 kajícníkù a podáno 1423 sv. pøijímání. 
V srpnu dány 
tenké. Také nový høbitovní øád byl schválen.

byly ke hrobùm litinové tabulky èíslované – bohužel 

1936 ... 5. ledna zemøel v Praze Dr. Emil Schnöbling – škoda 
té dobré duše.
Od 17. - 21. kvìtna konána obnova sv. misie. Práce polní nebyla, 
ale jaký to rozdíl oproti loòskému roku! Kostelíèek poloprázdný. 
Sv. svátostem vyhýbají se zvláštì muži a jinoši – nechtìjí býti 
hodní. Obnovu konal dp. Emanuel Lesák, jenž zde loni byl, ale 

nemohl osadu poznati. Neteènost! K spasitelnému napomínání 
srdce zatvrzelé míti – to� jejich høích!  
V tomto roce nastala rozepøe, zda hroby u kaplièek jsou rodinné 
hroby – hrobky èi nikoli. Pøíèinu zavdal Antonín Korecký èesko-
slovenského vyznání. Po dlouhých vyšetøováních zemský úøad 
v Praze rozhodl, že tyto hroby jest považovati za hroby øadové.

1937 ... Dne 14. záøí zemøel v Lánech první náš president 
T. G. Masaryk. 14. prosince 1935 po své tøetí volbì rezignoval 
a žil v soukromí v Lánech. Po jeho smrti byl zvolen 18. prosince 
za prezidenta Dr. Edvard Beneš, ministr zahranièí, vìrný spolu-
pracovník Masarykùv.
V r. 1937 dána v pøízemí fary nová 3 okna.         Pater Vítìzslav Holý

Najdou se ještì pamìtníci, kteøí se na fotografii poznají?
Na fotografii 

pøed starou školou v Albrechticích
uprostøed Josef Talich - místní faráø (1931 - 1948) 

a uèitel náboženství - 

Alej roku - nejvyšší èas pøihlásit se 

V Èesku probíhá jak soutìž o Strom roku, tak i soutìž o nejhezèí 
Alej roku. Ve skuteènosti není hodnocena ani tak estetická úroveò 
alejí, ale množství souhlasných pøíspìvkù v elektronickém hlaso-
vání. Stejnì jako v anketì o Strom roku, i v této soutìži vítìzí alej 
fotogenická s jakousi pøidanou hodnotou, tedy pøíbìhem k aleji 
se vážící, pøetavenou v poèet souhlasných kliknutí v anketì.

Sdružení Arnika poøádá již po jedenácté celostátní fotografickou 
soutìž o Alej roku. Pøipomeòme si, že v roce 2018 vyhrála dubová 
Alej pøátelství na jezeøe Medard v Karlovarském kraji. K výroèí 
republiky tam  bylo vysázeno 100 dubù. 

V roce 2019 trofej získala alej v Rakovnickém údolí ve Støedoèes-
kém kraji. Smìs lip, jilmù a javorù byla vysázena po velké povodni 
v r. 1872. Dodnes obsahuje 540 stromù a má délku 3,7 km a je 
nejdelší alejí památných stromù v ÈR.

V roce  2020, jako desátá jubilejní, byla vítìzem Svárovská lipová 
alej na Boskovicku v Jihomoravském kraji. Tuto alej urèili pùvod-
nì silnièáøi k vykácení, ale odpor veøejnosti a zaøazení do ankety 
uchránilo 80 lip v délce 600 m pøed zkázou. 

V roce 2021 se o nejvyšší uznání uchází neuvìøitelných 95 alejí. 
Pøihlášeny jsou aleje ze všech 14 krajù republiky. Snímky soutìž-
ních alejí jsou k prohlédnutí na internetu na adrese Alej roku 2021. 
Nominovány jsou jak nové výsadby, tak letité aleje kolem silnic, 
cest a potokù. V Jihoèeském kraji se uchází o pøízeò 11 alejí. 
Je to napøíklad lipová alej ke sv. Jakubu v Èížové, akátová alej 
k sádkám Šaloun u Velkého Tisého, dubové stromoøadí na hrázi 
Kardaše, bøezová alej od sv. Jána do Øímova, platanová alej 
v Protivínì. Zkuste si dle obrázkù na internetu, nebo dle vlastního 
vztahu k nìkteré aleji vybrat a pošlete jí svùj hlas. Hlasování 
k jednotlivým alejím konèí 11. ledna 2022, koncem ledna bude 
vyhlášen vítìz.

Obec Albrechtice nad Vltavou má víc jak 7 km alejí. Nejstarší 
je asi Husíkova alej v Údraži, potom alej na Hladnou, zbývající 
mají vìk mezi 1 až 7 lety. Je zøejmì nejvyšší èas navrhnout nì-
kterou alej do soutìže v roce 2022. Nominaci mùžete poslat jako 
jednotlivec, nebo zavolejte do redakce Zpravodaje a navrhneme 
nìkterou alej dle vìtšinového názoru.  P.D.

Napsali jste nám

Zasaï si svùj strom a spoleènì vysázejme alej
Albrechtice nad Vltavou, 7. dubna 20186

Z farní kroniky  – na pokraèování VI –  za faráøe Jana Talicha„A léta bìží vážení…“



V sobotu 20. listopadu se v prostorách bufetu Miláèek konaly 
vánoèní dílny. Dìti si vyzkoušely svou zruènost, zdobily perníèky,  
vyrábìly ozdoby na stromeèek a øadu dalších hezkých výrobkù,  
které jim zkrášlí jejich domovy. Kdo na vánoèní dílnu pøišel, mohl 
si vyrobit napøíklad adventní vìnec, dle vlastní kreativity. Tvoøilo 
se pøevážnì z pøírodních materiálù, vìtvièek jedlí, borovic, túje, 
šišek, oøechù, sušeného ovoce, skoøice, ale také z nejrùznìjších 
pentlí, hvìzdièek a podobnì. Atmosféra na vánoèní dílnì byla 
velmi pøíjemná a vìøím, že si všichni užili hezké sobotní odpoledne. 
Podìkování za finanèní podporu patøí obci Albrechtice nad Vltavou
a každému, kdo ochotnì pøispìl svou pomocí.

Všem jménem spolku zahrádkáøù pøeji krásné prožití 
vánoèních sváteèních dnù, zdraví a pohodu v pøíštím roce.                 

Hana Krippnerová                                              

Vánoèní tvoøení se zahrádkáøi Albrechtiètí zahrádkáøi
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Vánoèní knižní nadílkaAlbrechtická knihovna

Èert a Mikuláš v lidové slovesnosti
6. prosince se slaví nejoblíbenìjší adventní svátek svatého 
Mikuláše. Nedílnou souèástí byly mikulášské trhy, na nichž se 
prodávalo peèivo, perník, marcipán, figurky a drobné hraèky. 
Nejvíce se prodávaly figurky èertù ze sušených švestek. 

Pøikládám návod na výrobu:

Tìlo a hlava mohou být ze sušené hrušky nebo jablka. Spojí se 
špejlí, krk tvoøí hrozinka. Do tìla se zapíchnou dvì kratší špejle 
jako ruce a dvì delší jako nohy. Na nì se navleèou sušené 
švestky. Podstavec tvoøí pùlka brambory. Mezi rukama visí øetìz 
z hrozinek na niti. Metla se vyrobí s vìtvièek, oèi jsou z høebíèku 
podložené hrozinkou. Jazyk se vystøihne z èerveného filcu nebo 
papíru a pøipevní špendlíky. Rohy jsou buï ze sušených jablek 
nebo špejlí. 
A èertice? Ta je stejná jako èert, jen se jí okolo pasu dá z èervené 
látky suknì.

Èerpáno z knihy Josefa Krèka a Renáty Fuèíkové
– Pøíbìhy dvanácti mìsícù, kterou si zájemci mohou vypùjèit 

v Obecní knihovnì v Albrechticích nad Vltavou.    

Zatím došel zedník až k nim. Ten silnìjší èert se rozhod, skoèil 
doprostøed cesty, milýho zedníka popad v pasu a hodil si ho na 
záda. Zedník zaèal strašnì køièet – ale èert nedbal a namíøil si to 
s ním zpátky do pekel. Cestou nadával, nìkolikrát se ti dva o zed-
níka vystøídali a než se setmìlo, dorazili do pekla. Tam pustili 
zedníka do malý èerný jizby, rozsvítili mu tam kahánek a ukázali 
mu práci. Zedník si jen pobroukával, jako, že všemu rozumí, ale 
do práce se zatím nepouštìl. Povídá ten jeden èert druhýmu: 
„Pojï od nìj pryè, necháme ho o samotì. Já jsem jednou slyšel, 
že zedníci nemají rádi, když se jim nìkdo dívá pøi práci do rukou.“ 
Odešli a dívali se klíèovou dírkou. Protože dírka byla malá, moc 
toho nevidìli. Za chvíli uslyšeli harašení zednický lžíce, pak tluèe-
ní a nakonec to vypadalo, že se zedník pustil do práce. Najednou 
padla vevnitø hrozná rána, zhaslo tam svìtlo a zaèal rámus jako 
pøi zemìtøesení. Mladý èerti byli celí vydìšení a jen si šeptali: 
„Ten tam øádí!“ Zavolali Lucipera, aby si to s ním šel vyøídit sám. 
Když otevøel dveøe a zedník proti nìmu vyrazil, lekl se ho tak, až 

Lidové vyprávìní je pøevzato z knihy Dagmar Pavlátové - Povídky 
lidových vypravìèù. Spoustu zajímavých pohádek, bajek a pøíbìhù 
ze života z našeho okolí si též mùžete vypùjèit v naší albrechtické 
knihovnì. Text je opsán autenticky s dobovým náøeèím a obecnou 
èeštinou.

Jak šli èerti pro zedníka

Kluci, ty èerti, poslechli na slovo svého pána. Všechno pøipravili, 
jak poruèil, v pìt hodin už byli na svìtì, pøevleèený za myslivce 
a èekali u cesty k mìstu na zedníka. Bylo pár minut po pátý, když 
ho z dálky uvidìli. Šel hezky ze široka prostøedkem cesty a nìco 
si nahlas bruèel. „Hrome,“ povídá ten jeden èert, „to s ním bude 
asi špatný poøízení, je òákej dopálenej.“ „A je to opravdu zedník?,“ 
povídá ten druhej. „Umazanej je až hrùza,“ øekli si oba, „je pìt 
minut po pátý - tak je to on.“

Jednou se rozvalily èertùm v pekle kamna. Starej Lucifer hledal 
mezi svejma nìkoho, kdo by je spravil, ale èertùm se nikomu do tý 
opravy nechtìlo. Protože kamna nutnì potøebovali, vypravil starej 
Lucifer dva kluky, èerty, na svìt, aby pøivedli na tu práci zedníka. 
Jenže kluci byli mladý, jakživi na svìtì nebyli, a tak se ptali starý-
ho, jak asi ten zedník vypadá. Lucifer se chvíli rozmejšlel a povídá: 
„Co bych vám ho zvláš� vypodobòoval. Spustíte se dolù na svìt. 
Až padne punkto pìt hodin, pùjde zedník domù z práce. Poznáte 
ho snadno podle toho, že je umazanej a ušmudlanej, až hrùza. 
Nedìlejte s ním žádný øeèi. On nebude chtít jít, protože zedníci po 
fajrumu neradi dìlají. Možná, že bude køièet, ale na nic nedbejte! 
Vemte ho na záda a pøineste ho sem! Zednický náèiní tady je, jen 
mu eštì namoète hlínu, aby se mu z ní dobøe dìlalo.“ 

I dìtský ètenáø si mùže v knihovnì vybrat zajímavé knížky:
6.  aneb Jak Duháèek nauèil dìti zpívatKouzelný jednorožec
Jedná se o edici první ètení s velkými písmeny a barevnými 
ilustracemi.

7. Darcey Bussellová – Malá baletka Nela a tanèící kocour
Na závìr knihy primabalerína nauèí zájemce taneèní lekci.

8. Jitka Dolejšová – Po kolejích za pohádkou
Pohádky o vlacích a všech bytostech, které se objevují kolem nich.

Veselé Vánoce a š�astný start v plném zdraví 
Vám pøeje Vaše knihovnice Dana Ryšlavá.

v novém roce 2022 

Milí ètenáøi, jsem velice ráda, že Vám mohu pøestavit nìkolik nových knižních titulù, které mohou zpestøit vánoèní èas a zimní pohodu. 
Podìkování patøí Obci Albrechtice nad Vltavou za finanèní podporu.

Pøevážnì pro ženy jsou urèeny romány od spisovatelky, 
èerpá inspiraci v bìžném životì.
1. Táòa Keleová – Vasilková – 
2. Táòa Keleová – Vasilková – 

která 

Zrcadlo
Støípky

Další kniha je též od známé autorky. Napsala strhující a jímavý 
pøíbìh, který se v naší zemi naštìstí nestal. V rùzných podobách 
se však dodnes odehrává v øadì míst na svìtì.
3.  Alena Mornštajnová – Listopád 

4. Románová kronika ztraceného mìsta léta 1894 – 1921
Tak zní podtitul trilogie od Karin Lednické – Šikmý kostel

5. Nemùžeme opomenout ani milovníky detektivního žánru.
Opìt sázka na jistotu je setkání s legendární píseckou pátraèkou
 30.let 20.století. 
Ladislav Beran – Vrah, který se bál sám sebe

ze Semic u Písku (sepsáno v letech 1945 - 1954)
Pohádka lidového vypravìèe Františka Hrubce 

se mu rozklepala brada.  

Sobota 4. prosince 2021, s odbitím 16 hodiny se na albrechtické 
návsi èerti rojili. Naštìstí se pro místní dìti otevøelo také nebe :-)
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Rybáøští veteráni na výletì na jižní Moravì Rybáøští veteráni

Rybáøský candrbál v lednu nebude
Máme zde konec roku, který pro nás pro všechny nebyl vùbec 
ký a jednoduchý. A kdo ví, co nás ještì èeká. Jsem však optimista 
a vìøím, že to covidové neštìstí jednou skonèí. Jako, že vše má 
svùj zaèátek, tak i konec. Musíme vytrvat, pomáhat si a být k sobì 
ohleduplní.

leh-

Za náš spolek bych chtìl vyhodnotit naše letošní akce. Bohužel, 
hned ta první, kterou poøádáme vždy v lednu a to rybáøský candr-
bál, se nemohla uskuteènit. A je již zøejmé, že ani nastávají leden 
candrbál nebude. Ovšem již další události byly velmi vydaøené. 
Jako první v èervenci rybáøské závody na Vápeòáku. Poèasí bylo 
výborné, lidí se sešlo hodnì, dobrá nálada, jenom taková drobná 
vada na kráse, že nebraly ryby. V záøí jsme již tradiènì poøádali 
koncert souboru Chairé v Chøeš�ovicích. Kostel opìt praskal ve 
švech, lidé se dobøe bavili a všichni odcházeli spokojeni.

V øíjnu jsme poprvé uspoøádali zájezd na Jižní Moravu a to do 
Kostelce u Kyjova. Opravdu hezký výlet, všichni byli spokojeni. 
Proto bychom v pøíštím roce chtìli opìt nìjaký zájezd pøipravit. 
A hned další týden se konal výlov Vápeòského rybníka. Znova 
krásné poèasí, dost zúèastnìných, ale hlavnì spousta krásných 
ryb. Poté posezení v restauraci Miláèek s rybími dobrotami.
Chtìli bychom podìkovat všem, kdo nám pøi všech akcích 
A nebylo jich málo. Obci Albrechtice nad Vltavou, spolkùm z Chøeš-
�ovic, p. Lence Kothánkové z Chøeš�ovic, elektrárnì Temelín, všem 
dobrovolníkùm a našemu farnímu otci Slávku Holému.

pomáhal. 

Všem Vám pøejeme pokud možné, klidné a pohodové Vánoce. 
Do 
Dávejte na sebe pozor a� se v roce pøíštím opìt potkáváme nejen 

Nového roku hlavnì to zdraví, klidné nervy a to nezbytné štìstí. 

na našich akcích.  Za Rybáøské veterány Mòouk

Rybáøští veteráni bilancují

V sobotu 16. øíjna jsme dali dohromady partu známých a kamará-
dù a vyrazili jsme na Moravu, na kulturnì poznávací zájezd. Bylo 
nás celkem 28 a ráno v devìt hodin jsme mohli vyrazit. Cílem byl 
vinný sklep v Kostelci u Kyjova vinaøe pana Krýsy. Ovšem abychom 
nejeli jenom za zábavou mìli jsme v plánu návštìvu hradu Špilberk 
v centru Brna a jeho neslavnì proslulý žaláø. To jsme také uèinili, 
i když dostat se autobusem až k hradu byl docela oøíšek. Jako 
správní burani ve mìstì jsme se párkrát zamotali. To však nebyla 
naše vina, ale zmatených navigací a hlavnì rozkopaných silnic 
a uzavírek. Nakonec jsme se ale k hradu dostali. Pøed prohlídkou 
Kasemat jsme si došli do hradní restaurace na obìd a po vynikají-
cím gulášku s bramboráèky jsme mohli zahájit prohlídku, která
trvala hodinu. Kasematy vznikly v roce 1742 a byl to opravdu nej-
horší žaláø celé habsburské monarchie. Byly sem sváženi nejtìžší 
zloèinci z Uher, Polska, Èech, Slovenska a Halièe. Byly zde vìznì-
ni i nìkteré známé osoby jako napøíklad Babinský. Ten zde strávil 
15 let. Je neskuteèné v jak krutých podmínkách zde tito pøežívali, 

èi spíše umírali. Když jsme vylezli na boží svìtlo, byli jsme rádi, že 
jsme zdrávi. No a poté nás èekali už jen samé radostné zážitky. 
Vydali jsme se smìr Kyjov a asi po hodinì jízdy jsme dorazili do 
cíle naší cesty. I když jsme pøijeli zhruba o hodinu døíve, pøivítali 
nás ve sklípku velmi vøele. Uvítali nás pøípitkem vynikající slivovice 
a pøedkrmem škvarkové pomazánky. A pak už jsme se jenom bavili 
a zpívali. Stoly se prohýbaly po tíhou dobrého jídla, rùzných pochu-
tin a samozøejmì výborného vína. V sudovém sklepì jsme degu-
stovali rùzná vína, za výkladu znalého someliéra.
Nemìlo to chybu a byli jsme veselí, bylo dobøe a tak je to správné. 
V jednu hodinu jsme vyrazili k domovu a po dvou vynucených 
zastávkách na odlehèení, jsme jej docílili.
Chtìl bych podìkovat všem zúèastnìným za dobrou pohodu 
hem celého výletu, obci za zapùjèení autobusu a panu øidièi Luboši 
Soukupovi, za trpìlivost a spolehlivost, jak nás pìknì vyvezl. 

bì-

Opravdu jsme s takovým øidièem byli velmi spokojeni. Takže nìkdy 
opìt spolu na výlet.  Za rybáøské veterány Mòouk
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Školní rok je v plném prouduZprávy z „mateøinky”

10

Školní rok je v plném proudu a všichni doufáme v to, že to v tomto 
nelehkém období i tak zùstane. Mìsíc øíjen jsme zaèali bujarou 
narozeninovou oslavou dìtí. Stále spoleènì slavíme narozeniny 
všech dìtí, které se narodily v daném mìsíci. Velkolepá párty se 
tak neobešla bez šampusu, sfoukávání svíèek a dìtmi pøiprave-
ným dortem. Jako každý rok se konala ukázka dravcù, nejvíce dìti 
zaujal Výr velký. V polovinì øíjna jsme s dìtmi vyjeli s naším škol-
ním autobusem do písecké svíèkárny Rodas. Dìti si odtud odvezly 
krásné ruènì vyrobené svíèky. Následující den MŠ uspoøádala 
2. akci pro rodièe s dìtmi a to drakiádu. Poèasí bylo jako stvoøené 
na pouštìní drakù. Další øíjnová akce se probíhala v MŠ, kterou 
navštívila milá paní ze Zoo Hluboká i se zvíøátky. Pøedškoláci 
s dìtmi ze ZŠ navštívily Hvìzdárnu a planetárium v Èeských Bu-
dìjovicích, odkud dìti pøijely plné zážitkù. Další den se v naší 
školce zjevovala všemožná halloweenská strašidla. 9. 11. naše 
dìtièky jely udìlat radost seniorùm do Chøeš�ovic, kde jim za-
zpívaly vánoèní písnièky. Jako další akci pro rodièe s dìtmi MŠ

pøipravila za úzké spolupráce s obcí lampionový prùvod. Druhý den 
k nám pøijelo do školky divadlo Z bedny s pohádkou „Princezna na
hrášku“. Na sobotní odpoledne si dìti za velké podpory rodièù pøi-
pravily vystoupení pro seniory z Tálína. Vystoupení se seniorùm
velice líbilo a odmìnili dìti velkým potleskem a dáreèkem.
18. listopadu k nám pøijela loutkáøka a øezbáøka Eva Hodinková, se 
kterou dìti všestrannì tvoøily. Malovaly na hedvábí, na oblièej, na 
deštníky, spoleènì sestavily hudební kapelu, která ostatním dìtem 
zahrála pro radost. A protože listopad byl na akce pestrý, pøijela 
k nám paní s výukovým programem „O mráèkovi“, pøi kterém se 
dìti prolétly po obláècích. A koneènì došlo k tak dìtmi vytoužené 
a oèekávané 1. adventní nedìli, pøi které jsme se mohly díky rodi-
èùm setkat u vánoèního stromu a spoleènì si zazpívat vánoèní ko-
ledy. Listopad jsme zakonèili výukovým programem „Malý technik“, 
který dìti zavedl do tajù polytechnické výchovy.

Krásné Vánoce plné pohody, zdraví a splnìných pøání 
Vám pøejí dìti a paní uèitelky z MŠ.



ZŠ Albrechtice nad VltavouVýlet žákù k rybníku Øežabinci
Jedno podzimní dopoledne vyrazili žáci prvního stupnì albrech-
tické základní školy k rybníku Øežabinci nedaleko obce Ražice. 
Tento projektový den byl zamìøen pøedevším na získání poznatkù 
ze života našeho ptactva. Zúèastnil se ho také zoolog RNDr. Jiøí 
Šebestian, CSc., odborník na kroužkování ptákù. Žáci slyšeli jeho 
odborný výklad k této jedineèné pøírodní lokalitì a k výskytu vzácné 
fauny i flóry v tomto místì. U vyhlídkové vìže pak pokraèovala 
ukázka odchytu ptákù, jejich kroužkování a opìtovné vypuštìní do 
volné pøírody. V závìru projektového dne si dìti zahrály nìkolik 
spoleèných her s tématikou ptactva. Hraní ptaèího týmového pexe-
sa bylo pro nì zábavnou relaxací. Dìti se dozvìdìly mnoho zají-
mavých informací z pøírody, pochopily význam kroužkování ptákù. 
Cenné pro nì byly informace o dùležitosti ochrany pøírody, zkou-
mání pøírody a jejích zákonitostech. Nauèily se také rozpoznávat 
nìkteré druhy ptákù. Projektový den pøedèil oèekávání dìtí i peda-
gogù, získané informace spojené se zážitky se nesmazatelnì vryly 
všem úèastníkùm do pamìti. 

PODZIM VE ŠKOLE I MIMO NI
Chladnìjší poèasí a probarvené listy pøivábily podzim do našich 
myslí, ale ne srdcí. Zùstali jsme celý øíjen i listopad velmi aktivní, 
díky nadstandardní mobilitì vyjeli mnohokrát za hranice naší obce 
a úèastnili se nejrùznìjších soutìží, projektù a programù. Naši milí 
mysliveèci a skupinka dìtí ze ètvrté a páté tøídy vyzkoušeli pøíro-
dovìdnou a mysliveckou soutìž v prostorách klášterního parku 
v Milevsku, zastøíleli si a odvezli mnoho materiálù, které v kroužku 
využijí.
HALLOWEEN - aèkoli to není náš pùvodní èeský svátek, dìti si jej 

prosadily a chtìly oslavit. Chodby i tøídy vynikaly èernou a 
žovou barvou, nechybìly netopýøi, èarodìjnice, vydlabané dýnì, 
kostlivci a další atributy tohoto pùvodnì irského svátku. Osmá tøída 
prožila strašidelnou noc se vším všudy, tajemnou i s vycházkou po 
veèerních ztichlých Albrechticích.

oran-

VÝSTAVIŠTÌ ÈESKÉ BUDÌJOVICE nás pøivítalo v pátek 5.11. 
pøehlídce støedních škol a uèiliš� jižních Èech s názvem „Vzdìlání 
a øemeslo“. Velmi dobøe organizovaný a zajištìný veletrh vèetnì 
prezentace významných zamìstnavatelù našeho regionu. Nejstarší 
osmý roèník si odnášel mnoho materiálu k postupnému výbìru své 
další školy a profese.

na 

MINIFESTIVAL ÈTENÍ v Mìstské knihovnì v Písku nabídl ètená-
øùm hlavnì druhého stupnì dopolední zážitky s knihou, mezi kni-
hami a knihomoly. Dìti si zahrály ètenáøské bingo, rozmístily se po 
krásných prostorách a pracovaly se svými kamarády dle vybraných 
žánrù: fantasy, sci-fi, humor, komiks a skuteèné pøíbìhy. V závìru 
prezentovali svou èinnost pojící se s daným literárním žánrem.
V prosinci zaèaly naplno pøípravy na Vánoce, takže ve školce i ve 
škole vyrábíme vánoèní dekorace, peèeme cukroví a zdobíme 
stromeèky. Do školy také letos zavítal  se svojí družinou, 
nadìloval dáreèky a dìti slíbily, že budou celý pøíští rok hodné 
a budou se pilnì uèit.

MIKULÁŠ

Pøíjemné prožití svátkù vánoèních a všechno dobré do nového 
školního roku Vám pøejí zamìstnanci a dìti ZŠ a MŠ.

Všem rodièùm a sponzorùm moc dìkujeme 
za štìdré dary a celoroèní spolupráci. 
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…. a ani svatí v nebi neporadí, co my, èlovìèiska, tady 
na zemi vlastnì smíme, pak do podmínìnì nepodmínìných 

vyhlášek se ponoøíme a pøes mnohá omezení 
nakonec pøijdem na øešení …!

Ještì týden pøed první prosincovou sobotou vládla v 
základnách – pekelné i andìlské – dobrá a veselá nálada. 
Zatímco v první se leštily rohy, vyklepávaly kožichy a zašívaly 
pytle, v té druhé se èechralo peøí, bìlily rubáše, zpívaly koledy 
a schraòovaly sladkosti i vitamíny. Pocit blížícího se èasu drob-
ných zázrakù umocnil hned první z nich v podobì záhadnì 
ztraceného poštovního balíèku plného vánoèních svìtýlek, jež 
mìly nìžnì prosvítit plánovaný andìlský prùvod vsí. Jednoho 
dne (možná) opustil sklad dodavatele a od té chvíle už ho nikdy 
nikdo nevidìl. Nìkteré záhady zkrátka mají zùstat neobjasnìny. 
Nechtìnou útìchou nám nakonec byla skuteènost, že by jsme 
si stejnì neposvítili, neb nám žádný prùvod nepovolili. Namísto 
sladkých tónù šalmají tak pøišlo falešné brnkání na rozladìné 
nervy. V den D jsme od samého rána narychlo improvizovali, 

obou 

odvolávali, co jsme slíbili a slibovali, co jsme odvolali, hádali se
a hned zas smiøovali, aby se pøipravená nadílka pøeci jenom k dì-
tem dostala. A tak se v letošním roce i ti nejvìtší høíšníci nakonec 
podívali až do „nebe", kde je Mikuláš se svými pomocníky odmì-
nil za krátkou básnièku èi písnièku sáèkem plným dobrot. A ti, co 
si dali práci a pøišli v andìlském pøestrojení, dostali ještì maliè-
kost navíc. Do kroku jim hrál a zpíval koledy andìlský sbor a na 
ty s dušièkou pøeci jen trochu umazanou od sazí si poèíhalo osm 
nenechavých èertù rozlièného vìku i pekelného postavení.

Tímto dìkujeme obci  Albrechtice nad Vltavou a dalším 
a pomocníkùm za finanèní dary na nákup Mikulášské nadílky, 
Tomášovi Královi za poskytnutí „nebeských prostor", èertiskùm 
našeho i spøáteleného Neznašovského podpeklí a paní Vlastì
Petružálkové za - jako vždy úžasnou - obrazovou dokumentaci.  

sponzorùm 

Za Brebtu, Vltavínek i spøíznìné nestraníky pøeji všem 
pohodové vánoèní svátky, hlavnì zdraví 

a snad i klidnìjší a veselejší rok 2022. Tereza Zachová 

Vánoèn? slovo v kostele 
sv. Petra a Pavla

Dovoluji si Vás pozvat 

na štìdroveèerní setkání s Bohem, 
Božím Slovem a pak i trochou hudby

v kostele sv. Petra a Pavla
v Albrechticích nad Vltavou.

24.12. od 22:00 hodin

Slovo, kytara a zpìv: Jiøí Jaroš

Albrechtický Brebta Když ani èert neví si rady …..

Životopis plavecké rodiny Husù
Zapsala Anna Husová, øíjen 2021

Život mých rodièù byl jako na houpaèce. Zažili radosti, štìstí a úspìchy, 
ale také trampoty, starosti, ztráty a krachy. Maminka v každé situaci stála 
vìrnì po boku svého muže Vojtìcha Husy...

V pøíštím vydání

Albrechtická sedma
Zapsal Petr Dostál

V Albrechticích hrávala v 50-60 letech taneèní skupina Albrechtická 
sedma. Byla složena z muzikantù p. Kozáka Jaroslava a bratøí Vachtù, 
hráèù na saxofony. Na trombon hrál p. František Bartuška, na buben...
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Text zpracoval Petr Dostál

Bartuška Jan, nar. 1946, dùm èp. 123.
Pan Jan Bartuška, rodák z Albrechtic, pochází z rodiny, kde otec a jeho ètyøi
bratøi hráli na hudební dechové nástroje. K jednomu ze strýcù, p. Františku 
Bartuškovi, zaèal malý Jan asi od svých 14 let docházet na uèení. 
Celý život potom hrál na klarinety v ladìní B a S a na saxofony v ladìní alt, 
tenor a soprán. 
V roce 1965 si ho všimnul kapelník pan Kunt z Chøeš�ovic a pøivedl ho do 
své taneèní skupiny, která mìla sedm èlenù, z toho pìt Kuntù. Mladý Jan 
hrál na klarinet a saxofon. Jan Bartuška jezdil v létì v zimì na motorce ke 
Kuntùm a odtud skupinu na pøedstavení vozil na korbì nákladního auta otec 
kapelníka. S Kuntovou skupinou hrál asi 2 roky, než se rozešli. Odmìna 
hudebníkùm za odehraný veèer se tehdy pohybovala od 15,- do 100,- korun. 
Skupina však dlouho nehrála, brzy se rozpadla.

Kdo je kdo ?
Jan Bartuška hraje na parníku pøi plavbì z Týna nad Vltavou 
na hrad Zvíkov spolu s pøáteli ze Siselenu, rok 2003  

Skupina JUNIOR z leva doprava: 

      Václav Starý  /  Dráb Josef  /  Chmela Josef  /  Pavlíèek Václav  /
      Jan Bartuška  /  Mašek Josef (Cunkr)  /  Dráb Jan  /  
      zpìvaèka Jahodová Lenka

Z vystoupení JUNIORA - Jan Bartuška  /  Jan Dráb  /  Václav Starý

Jan Bartuška souèasnì hrál pøíležitostnì i s albrechtickou dechovou kapelou, 
vedenou p. Sládkem Jaroslavem, z chalupy „U Jaroušù“, otcem dnešního 
Jaroslava Sládka, místního øezníka. V kapele dále hráli p. Košatka Karel, 
p. Stejskal Václav z domu U Chaloupských, p. Miloslav Bílek, p. František 
Kostohryz  z Chøeš�ovic. Dechovka hrála na zábavách, oslavách, ale pøede-
vším provázela nebožtíky na høbitov v Albrechticích a širším okolí. 

V r. 1969 pøechází Jan Bartuška k taneèní sku
JUNIOR pana Drába z Ostrovcù. Kapela mìla 
7 hudebníkù a zpìvaèku. Doprava na zkoušky 
i vystoupení byla složitìjší. Motorkou do Kukel 
k panu Gottfrídovi a v jeho autì na místo produkce. 
Skupina patøila ve své dobì ke špièce na písec-
kém okrese, kde hrálo asi 6 dechových kapel a asi 
25 taneèních skupin. 

pinì 

O kvalitì JUNIORU svìdèí i to, že úèinkovali spo-
leènì s kapelou Petra Spáleného èi Kuèerovcù. 
Zøizovatel - Okresní kulturní støedisko v Písku -
vyslalo skupinu do krajské soutìže Jihoèeského 
kraje. V roce 1973 se v divadle v Písku uskuteè-
nilo nahrávání pro rozhlas Èeské Budìjovice. 
V srpnu roku 1973 úèinkovali také na veliké slávì, 
v Albrechticích se otevíral sál Kulturního domu za
nebývalé úèasti místních a pøespolních obyvatel. 
Toto nadšení vydrželo posluchaèùm a kapele nì-
kolik let. S nástupem levné muziky, kdy je možné 
celou kapelu schovat pod klávesnici jednoho syn-
tetizátoru, se skupina živých muzikantù rozpadá 
a ukonèuje èinnost. 

S kapelou JUNIOR hrál Jan Bartuška do roku 1997, do svých 51 let. 

11. prosince oslavil pan Jan Bartuška, 
èlen bývalé kapely JUNIOR ~ 75 narozeniny ~

za redakci zpravodaje mu pøejeme 
do dalších let mnoho štìstí a pevné zdraví

Albrechtiètí muzikanti a skupina JUNIOR Bartuška Jan

Za fotografie a popisky k fotografiím dìkujeme 
panu Václavu Starému z Údražských Chalup.

1

2

3 3

3

2

1

Blahopøání
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~ ~vìnujme vzpomínku hrdinùm 

Bojovali a pøežili - 1. svìtová válka

Josef Hrdlièka - Chø. è.1, rolník, narukoval 1914 v Srbsku, ranìn 
do nohy v Itálii, operován 1916, domù se vrátil 1917
Josef Novák - Chø. è. 2, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
zajat v Rusku, domù se vrátil pøed pøevratem 1918
Josef Malafa - Chø. è. 4, narukoval 1915, domù se vrátil pøed 
pøevratem 1918
Petr Adámek - Chø. è. 4, pìší vojín, narukoval 1914, ranìn do nohy, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Josef Adámek - Chø. è. 4, èeledín, narukoval 1911, ranìn do nohy, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Josef Strnad - Chø. è. 6, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
ranìn do nohy, domù se vrátil asi 1918
František Ambrož - Chø. è.7, èeledín, narukoval 1915, domù se 
vrátil po 3 týdnech
Vojtìch Žák - Chø. è. 8, èeledín, narukoval 1914, domù se vrátil 
po pøevratu 1918
Jan Žák - Chø. è. 8, student, narukoval 1914, domù se vrátil 
po pøevratu 1918
František Kothánek - Chø. è. 9, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
ranìn v Srbsku, domù se vrátil po válce 1919
František Marek - Chø. è. 12, polní hospodáøství, narukoval 1917, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Augustin Soukup - Chø. è. 16, øídící uèitel, narukoval 1915, 
domù se vrátil pøed pøevratem 1918 
Miloš Havlík - Chø. è. 16, student, narukoval 1916, domù se vrátil 
pøed pøevratem 1918
Václav Matìjka - Chø. è. 17, narukoval 1915, zajat v Rusku, 
domù se vrátil po válce 1920
Václav Kunt -  Chø. è. 18, narukoval 1914, domù se vrátil 1918
Jan Velek - Chø. è. 18, narukoval 1917, domù se vrátil 1918
František Šebele - Chø. è. 19, narukoval 1912, dvakrát ranìn, 
domù se vrátil 1918
František Havlátko -  Chø. è. 20, polní hospodáøství, narukoval 
1915, domù se vrátil pøed pøevratem 1918
František Stropnický - Chø. è. 22, polní hospodáøství, narukoval 
1916, domù se vrátil 1917
Josef Hrdlièka - Chø. è. 23, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
kvùli plicní chorobì se domù vrátil pøed pøevratem 1918
Josef Hanus - Chø. è. 24, èeledín, narukoval 1915, zajat v Rusku 
1916, domù se vrátil 1917
Josef Lechnýø - Chø. è. 25, tovaryš - zedník, narukoval 1914, 
zajat v Itálii, domù se vrátil po válce 1920
Václav Lechnýø - Chø. è. 25, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Josef Malafa - Chø. è. 26, pachtýø, narukoval 1914, ranìn na 
Lovèinì, domù se vrátil 1917
Josef Malafa - Chø. è. 26, uèeò, narukoval 1915, ranìn v Itálii, 
zemøel v nemocnici v Písku 1921
František Malafa - Chø. è. 26, uèeò, narukoval 1916, domù se 
vrátil po pøevratu 1918
František Havlátko - Chø. è. 27, narukoval 1916, poruèík, 
zajat 1918 v Itálii, legionáø, domù se vrátil  po válce 1919 
František Mareš - Chø. è. 30, narukoval 1916, domù se vrátil 
po válce 1920
Jan Malafa - Chø. è. 32, polní hospodáøství, narukoval 1916, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
František Radáš - Chø. è. 33, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
ranìn do nohy, domù se vrátil po válce 1920

V loòském roce jsme si pøipomnìli chøeš�ovické padlé vojáky 
a legionáøe 1. sv. války, váleèného veterána 2. sv. války Josefa 
Adámka a Františka Štumbauera, který padl na konci 2. sv. války
pøi Pražském povstání. Letos bychom rádi vìnovali vzpomínku 
znovu tìmto mužùm, ale i dalším veteránùm z 1. sv. války, kteøí si 
také prožili zlé èasy na bojištích a trochu se na nì pozapomnìlo. 

Víme, že v 1. sv. válce narukovalo z Chøeš�ovic 76 mužù 
a 18 se jich domù již nevrátilo. 

Na pomníku padlých v Chøeš�ovicích je napsáno pouze 17 jmen, 
chybí ještì jméno Josefa Roda, který rovnìž ve válce padl. Tady 
jsou jména mužù z Chøeš�ovic, kteøí bojovali a pøežili, ale vrátili se 
do svých domovù s ošklivými šrámy na tìle i na duši. 

È e s t Va š í p a má tce !

František Vlasák - Chø. è. 35, polní hospodáøství, narukoval 
1915, domù se vrátil 1918
Josef Kothánek - Chø. 41, polní hospodáøství, narukoval 1915, 
domù se vrátil 1918
František Kothánek - Chø. 41, polní hospodáøství, narukoval 
1914, dvakrát ranìn, domù se vrátil 1918
Josef Lid - Chø. 45, polní hospodáøství,  narukoval 1914, zajat 
v Rusku, domù se vrátil 1918
Matìj Našinec - Chø. 46, polní hospodáøství, narukoval 1914, 
domù se vrátil 1918
Josef Našinec - Chø. 46, pol. hospodáøství, narukoval 1914, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
František Našinec - Chø. 46, pol. hospodáøství, narukoval 1914, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Václav Našinec - Chø. 46, pol. hospodáøství, narukoval 1914, 
ranìn v Halièi, zemøel po válce 1920 
Josef Košatka - Chø. 48, pol. hospodáøství, narukoval 1915, 
zajat v Rusku, domù se vrátil pøed pøevratem 1918
Josef Štìpán - Chø. 49, pachtýø, narukoval 1917, domù se vrátil 
po pøevratu 1918
Josef Mareš - Chø. è. 51, tovaryš - obuvník, narukoval 1914, 
domù se vrátil po válce 1919
Jaroslav Bláha - Chø. è. 51, v zemìdìlství, narukoval 1914, 
ranìn 1915 - pøišel o nohu, domù se vrátil 1917
Jan Bláha - Chø. è. 51, narukoval 1915, domù se vrátil 
po pøevratu 1918
Václav Bláha - Chø. è. 51, narukoval 1915, domù se vrátil 
po pøevratu 1918
Matìj Bílek - Chø. è. 53, v zemìdìlství, narukoval 1914, 
domù se vrátil po válce 1919
Josef Košatka - Chø. è. 55, pol. hospodáøství, narukoval 1915, 
domù se vrátil 1918
Josef Kothánek - Chø. è. 56, tovaryš - obuvník, narukoval 1914, 
zajat v Premyšlu, legionáø, domù se vrátil po válce 1920
František Maøík - Chø. è. 57, tovaryš - øezník, narukoval 1916, 
legionáø, domù se vrátil po válce 1920
Josef Košatka - Chø. è. 59, narukoval 1914, ranìn - probodnut 
bajonetem v Srbsku, domù se vrátil 1918
Jan Kothánek - Chø. è. 59, narukoval 1915, ranìn do lev. boku 
a nohy v Rusku, domù se vrátil 1917
Josef Adámek - Chø. è. 60, pol. hospodáøství, narukoval 1916, 
domù se vrátil 1918
Josef Volejník - Chø. è. 63, narukoval 1915, bojoval v Srbsku, 
Rusku, Itálii, domù se vrátil 1920
Jan Lid - Chø. è. 64, pol. hospodáøství, narukoval 1912, 
domù se vrátil po pøevratu 1918
Josef Kothánek - Chø. è. 65, poštmistr, narukoval 1914, ranìn, 
domù se vrátil pøed pøevratem 1918
Jan Šmidtmajer - Chø. è. 66, v zemìdìlství, narukoval 1914, 
ranìn v Halièi, 1917 amputace nohy v pùli stehna, 
domù se vrátil 1918
Josef Šmidtmajer - Chø. è. 66, v zemìdìlství, narukoval 1916, 
domù se vrátil po válce 1920
Bohumil Øíha - Chø. è. 67, mistr truhláø, narukoval 1915, 
zajat v Rusku, legionáø, domù se vrátil po válce 1919
Bedøich Šebele - Chø. è. 19, narukoval 1916, ranìn do nohy 
v Itálii, poruèík, domù se vrátil 1920

Báseò pro chøeš�ov ické hrd iny:

ÈEŠI SE NEDAJÍ!

Zlé èasy tenkrát na národ Èechù pøišly,
hned strach rodil se v lidské mysli.

Èeši však bojovníky po staletí byli
a zlovùli nepøátel se vždy postavili!

I v tìchto válkách dvou svìtových,
pøestože se stalo mnoho skutkù zlých.

Èeši se zas postavili a s pomocí spojencù 
si zpìt svobodu svou vydobyli!

My dnes s patøiènou hrdostí mùžeme všem øíct, 
že vybojovat nám svobodu, pomohli i muži z Chøeš�ovic!

Text a foto: R. Lacinová

Den váleèných veteránù

14



Spolek památky Chøeš�ovicka

V pátek 26.11. v obecní knihovnì v Chøeš�ovicích jsme 
strávili s dìtmi pøíjemné odpoledne. Pod vedením paní 
Petry Lakatošové Dvoøákové, která nadšenì pøijala mé 
pozvání, jsme uspoøádali „Andìlské tvoøení“. Tato pøed-
vánoèní akce rozhodnì nebude první a urèitì ji budeme 
dìlat každý rok. Výroba byla sice nároèná, ale dìti to 
neodradilo, ukázaly své šikovné ruce a vytváøely nád-
herné andìlíèky, které si pak nadšenì odnášely domù. 
Urèitì si je povìsí na vánoèní stromek, nebo nìkoho
jimi obdarují. Další akce, která je naplánovaná na jaro 
pøíštího roku, je „Noc s Andersenem.“ Tato akce je dnes 
už mezinárodní a je o ni velký zájem.   Lenka Kothánková

SDH Chøeš�ovice Mikulášská nadílka
Jako každý rok, i letos nechybìla v Chøeš�ovicích "Mikulášská nadílka", která se konala 
4. prosince v odpoledních hodinách v kulturním domì. Poøádali jí, jako každoroènì, dobro-
volní hasièi. Dìti se svými rodièi oèekávali návštìvu Mikuláše a jeho pomocníky s nadšením
a špetkou napìtí. Odpoledne vyplnili rùznými hrami a soutìžemi, ty si pro nì pøipravila místní 
"mládež." Mezi jednotlivými disciplínami mohly dìti, ale i dospìlí využít místní malou tìlo-
cviènu, kde si zaskákali a zadovádìli. Jakmile nastal podveèer objevil se Mikuláš se svojí 
poèetnou družinou. Nechybìli samozøejmì èerti, milý a krásný andìl. Žádné dítko nám 
v pekle neskonèilo, ale èerti pár zlobivcù napomenuli. Dìti za svoje pøipravené básnièky 
dostaly balíèek s rùznými laskominami. Pak se Mikuláš s èerty a andìlem rozlouèili a pøislíbili 
návštìvu zas na pøíští rok.   Lenka Kothánková

V roce 2021 se spolek zapojil do akce Noc kostelù, kterou poøádal jak jinak než v kostele 
sv. Jana Køtitele. Akce mìla napoprvé docela úspìch a kostel navštívilo více než 150 
návštìvníkù. Zúèastnil se i nìkolika akcí jiných spolkù èi organizací a organizoval nìkolik 
pracovních brigád. Na konec roku byl naplánován Adventní koncert, který byl nakonec 
kvùli špatné pandemické situaci zrušen. Tímto se dodateènì omlouváme všem, kteøí chtìli 
koncert navštívit a byli zklamáni z jeho zrušení. Vìøíme, že jste nás všichni pochopili. 
Kostel sv. Jana Køtitele si pøišlo v tomto roce prohlédnout bìhem teplejších mìsícù skoro 
80 návštìvníkù (není v tom úèast na Noci kostelù). Z úètu spolku byla letos vydána nejvìtší 
èástka na opravu køiš�álového lustru z kostela sv. Jana a také na asanaci kostela. V roce 
2022, pokud to situace dovolí, si tyto akce zopakujeme, ale pevné termíny zatím nejsou 
stanoveny. Jediný termín máme stanoven pouze na Adventní koncert, který se bude konat 
v sobotu 17.12. 2022 od 14.00 hodin. Vìøíme, že tentokrát to již po dvouleté pauze vyjde. 
V roce 2022 bychom rádi ještì jednou provedli asanaci kostela a také pøispìli na další 
potøebné opravy. Tímto bychom také rádi podìkovali panu faráøi Vítìzslavu Holému, který 
s naším spolkem intenzivnì spolupracuje právì ohlednì kostela sv. Jana Køtitele.
Jinak bychom chtìli jménem spolku ještì moc podìkovat všem našim podporovatelùm, 
dárcùm, spolupracovníkùm, dobrovolníkùm za jakoukoliv pomoc. Díky Vám všem se daøí 
naplòovat cíle našeho spolku. Dìkujeme rovnìž našim èlenùm, kteøí se úèastní pravidelnì 
našich akcí a pøiloží vždy ruku k dílu! 

... informuje a dìkuje ...

Chøeš�oviceAndìlské tvoøení v chøeš�ovické knihovnì

foto k èlánku Den váleèných veteránù (str.14)

Stav úètu památek k 10. prosinci 2021 je 308 528,- Kè.  Dìkujeme!

Pohodový rok 2022 pøeje Všem! Spolek památky Chøeš�ovicka
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Podzimní posezení V sobotu 13. listopadu (sice až po svatém Martinu) se obèané sešli již potøinácté na pod-
zimním posezení, tentokráte s peèenými kachnami. Ženy upekly zadní kachní ètvrtky, 
udìlaly nìkolik druhù knedlíkù a zelí. Na uvítání èekala na úèastníky krásnì vyzdobená 
a prostøená klubovna, která se po 17 hodinì témìø zaplnila. Celkem se akce zúèastnilo 
24 obèanù vèetnì malých dìtí, a tak jako každý rok bylo jídlo zdarma. 
Pro lepší chutnání bylo k dispozici pivo a další nápoje, a spoleèné posezení se protáhlo až 
k pùlnoci. Jídla bylo dostatek, a dokonce ještì v nedìli bylo k obìdu pøi úklidu klubovny. 
Byla to jedna z posledních vìtších akcí spolku v letošním roce, kdy se mohli obèané bez 
omezení sejít.

Rozsvícení vánoèního stromeèku a zahájení adventu
Další podzimní akcí (bohužel již s omezením), bylo tradièní slav-
nostní rozsvícení vánoèního stromeèku a zahájení adventu, které 
se konalo na první adventní nedìli (28. listopadu od 16 hodin) pøed 
místní klubovnou. 
Organizátoøi v pøedstihu postavili velký a krásný vánoèní stromek, 
který bìhem týdne elektrikáø pøipravil k osvícení.  
V nedìli odpoledne pak zaèali pøicházet první obèané, kteøí strome-
èek ozdobili a pøinesli i menší obèerstvení. Rozsvícení stromeèku 
probìhlo až se setmìním, z èehož mìly pochopitelnì nejvìtší radost 
malé dìti. 
Ty využily i èerstvì napadaného prvního snìhu ke koulovaèce. 
Pro zahøátí byly k dispozici i teplé nápoje (svaøák, grog aj.) protože 
se celá akce konala pøevážnì venku a zúèastnilo se jí 21 obèanù 
vèetnì 4 dìtí.

Mikulášská nadílka pro dìti
Tøetí akcí byla mikulášská nadílka pro dìti, kterou jsme se rozhodli po velkém úspìchu z loòského roku zopakovat. Pro dìti z Újezdu, 
jsme nakoupili dárkové balíèky a pro všechny návštìvníky pak zajistili obèerstvení. V 16 hodin už pøicházely první rodiny s dìtmi, které 
netrpìlivì vyhlížely Mikuláše. Ten doprovázený èertem a andílkem se objevil až po setmìní s košem plným dárkù. Jejich masky byly 
tak vìrohodné, že se dìtem až tajil dech a nìkteøí dospìlí, kteøí se nezúèastnili loòské akce, v nich ani nepoznali své spoluobèany. 
Dìti potom postupnì odøíkávaly básnièky a za to obdržely dárkové balíèky.  Protože se jednalo pøevážnì o malé dìti pøedškolního vìku, 
byli na nì nejen Mikuláš a andílek, ale i èert hodní. A i když obèas ukápla i slzièka, byly nakonec všechny dìti spokojené a na závìr se 
spoleènì s Mikulášem, andílkem a èertem vyfotily. Akce se úèastnilo a obdarováno bylo 8 dìtí a celková úèast byla více než 30 obèanù. 
Závìrem je potøeba podìkovat všem, kdo se na všech podzimních akcí podíleli.  Text: Josef Procházka, foto od pøítomných obèanù

P.S. Na 
s malým ohòostrojem, na které všechny srdeènì zveme.

Si lvestra o pùlnoci bude u klubovny pø iví tání nového roku 2022 

PF 2022
Spolek „Náš Újezd“ pøeje do nového roku všem spoluobèanùm a pøátelùm 
vše nejlepší, hlavnì hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

Z èinnosti spolku „Náš Újezd“ Tøi podzimní spoleèenské akce

Nasaïte si rukavice,
pøíjdou velké fujavice.

A na hlavy èepice,
ty nám pøece sluší.

Zahøejou nás velice,
nezmrznou nám uši.
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Ohlédnutí 
za albrechtickým 
Cyklováním
aneb 
co se do minulého 
vydání nevešlo

Tuto sportovnì kulturní akci 
si za krásného poèasí užívali jak dìti, 
tak i dospìláci.

Text a foto: Petr Sidum 
- velitel zásahové jednotky
  obce Albrechtice nad Vltavou 

Poslední øíjnovou sobotu uspoøádal Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou na Výrovì drakiádu. Za krásného proslunì-
ného podzimního poèasí se v prùbìhu odpoledne sešla spousta dìtí, které dorazily se sourozenci, rodièi i prarodièi. Nejen nádherné 
poèasí, ale i síla vìtru byla jak na objednávku. Malí i velcí draci køižovali oblohu nad Výrovem až do veèerních hodin a dìti si vše nále-
žitì užily. Za jejich výkony byly odmìnìny dárky v podobì sladkostí. A pøi obèerstvení nemohlo chybìt opékání buøtíkù. A stejnì tak jako 
pøi každé drakiádì ani letos nebyla porušena tradice a jeden z drakù si to nasmìroval na blízký strom. Po zásahu hasièe záchranáøe se 
podaøilo draka vyprostit a i tento drak mohl pokraèovat dál v létání. Bylo to pøíjemné a hezky strávené odpoledne na èerstvémvzduchu, 
obvzláš� v této nelehké dobì z hlediska poøádání rùzných akcí. Tak a� nám to pøíští rok zase tak létá.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: Vlasta Petružálková a Vladimír Dìrda

Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Vlasta Petružálková  

SDH Albrechtice n / Vlt.Albrechtická Drakiáda s hasièi

Ta naše albrechtická hasièárna

SDH Albrechtice nad Vltavou 
2022

~ Pøejeme všem klidné svátky vánoèní 
a pevné zdraví v novém roce ~

Tak už se blížíme do finále. Hasièárnu máme pod støechou, což 
se podle plánu podaøilo ještì za pìkného poèasí. Dolaïuje se 
fasáda a vnitøní omítky, jsou nataženy elektro rozvody, položeny 
odpady a vodovodní potrubí. Ve vnitøních prostorách jsou pokládá-
ny obklady, instalováno sociální zázemí. V garážích pro výjezdo-
vou techniku je zalita nová podlaha. Pøiblížili jsme se do poslední 
ètvrtiny rekonstrukce a pøístavby zbrojnice. Tak doufejme, že vše 
pùjde jako doposud a za pár týdnù se budeme stìhovat do nových, 
zejména pro zásahovou jednotku odpovídajích prostor.
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Poslední leèZ èinnosti Mysliveckého spolku Údraž Pod obrázkem

Mikuláš, andìl a èerti v Jehnìdnì

I když souèasnì žijeme ve složité dobì, tak jsme uspoøádali 
dièní Poslední leè. Vlastní organizace byla ale oproti normálním 
rokùm mnohem nároènìjší. Museli jsme dodržet veškerá opatøení 
související s epidemií covidu. Vlastní akce zaèala v sobotu ráno 
11. prosince. Na samém zaèátku probìhla nezbytná administra-
tivní èinnost, kde se všichni zapsali do pøedepsaných presenèní 
listin. Jako již tradiènì byli na hon také pozváni èlenové okolních 
mysliveckých spolkù a další hosté z blízkého i vzdálenìjšího okolí.
Po oficiálním zahájení následovala naháòka na èernou zvìø, která 
byla ukonèena v odpoledních hodinách. Výsledek vlastního lovu 
nebyl tak štìdrý, jako pøi minulé naháòce, ale i tak bylo uloveno 
nìkolik kusù èerné zvìøe. Tím byla k naší spokojenosti zúroèena
celoroèní práce èlenù našeho spolku. 

tra-

Poèasí nám po celý den 
akce velice vydaøila, hosté byli spokojeni a odjíždìli domù s tím, 
že u nás prožili krásný den, s mnoha mysliveckými zážitky. 

pøálo a podle ohlasù pøítomných se celá 

Velké podìkování patøí všem vlastníkùm honebních pozemkù, 
kteøí nám umožòují vykonávat právo mylivosti a tím i poøádat tyto 
kulturnì spoleèenské akce, kterými chceme pøispìt k oživení 
kulturního života v naší obci. 

Závìrem mì dovolte, abych všem našim obèanùm jménem 
Mysliveckého spolku Údraž Pod obrázkem popøál klidné prožití 

Vánoèních svátkù a mnoho zdraví a úspìchù v roce 2022.                                                                                       

Myslivosti zdar.    Milan Pizinger pøedseda MS Údraž.

V nedìlní podveèer 5. prosince se jako každý rok v 
objevila skupinka neznámých, která se skládala z pøísného, ale 
hodného Mikuláše, usmìvavého andílka a dvou zlobivých èertù. 
Mikulášova družina navštívila v Jehnìdnì celkem 17 dìtí, které 
si na sebe vyslechly své høíchy, poté zazpívaly èi pøednesly 
Mikulášovi písnièku èi básnièku a také slíbily, že se polepší a už
nebudou zlobit. Od andìla dostaly balíèek plný dobrot a urèitì 
minimálnì celý veèer poslouchaly své rodièe na slovo, jelikož 
za rok se na nì Mikuláš s andìlem a èerty zase pøijdou podívat, 
jestli splnily to, co slíbily.

Jehnìdnì 

zázemím bude v pøíštím roce dokonèeno. Aby se hasièi nového 
høištì v Jehnìdnì doèkali, museli také pøidat ruku k dílu a pomoci 
s natìraèskými pracemi. Díky patøí všem, kteøí se brigád zúèastnili, 
pøedevším Jindrovi Kozákovi, který je sice již zasloužilý hasiè, ale 
pomáhat chodí stále. Dále bych chtìla podìkovat také nejmladší 
úèastnici brigády Alence, která se snad brzy hasièkou stane.

V Jehnìdnì se buduje areál pro hasièe. Tréninkové høištì spolu se 

Sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno Hasièská brigáda 
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Zima v první pìtce

Tradièní Sportovní ples v této nejisté dobì plné rùzných naøí-
zení, omezení a zdravotních rizik radìji neplánujeme. 
Omlouváme se tímto všem nìkolika pravidelným i náhodným 
úèastníkùm, že je i tentokrát pøipravíme o tento nevšední kul-
turní a spoleèenský zážitek a krásné výhry v bohaté tombole. 
Snad se nám povede tradici pøíští plesovou sezónu obnovit.

TJ Albrechtice nad Vltavou 
pøeje všem svým pøíznivcùm 

i ostatním obèanùm

krásné prožití Vánoèních svátkù, 
v Novém roce 2022 pevné zdraví a mnoho 

sportovních a životních úspìchù! 

Za TJ Albrechtice nad Vltavou Dušan Hronek

Díky pìti bodùm z posledních tøech podzimních utkání 
s celkem ètyøiadvaceti body na pátém místì okresního pøeboru. Za 
poslední tøi roky je to nejlepší výsledek a už se všichni hráèi i diváci 
tìší a doufají, že se takhle èi pøípadnì lépe bude daøit i na jaøe. 

pøezimujeme 

Na první a zatím suverénní Podolí II nám aktuálnì chybí dvanáct bodù 
a vzhledem k jejich podzimní formì a výkonùm to vypadá, že je jen 
tak nìkdo z èela nesesadí. Další dvì medailové pøíèky ale zas tak 
vzdálené nejsou. Na druhé Hradištì ztrácíme pouhé tøi body a na tøetí 
Královu Lhotu a ètvrtý Protivím jenom body dva. 
Dokopná i brigáda už také úspìšnì probìhla, tak teï už jen napéct 
cukroví, aby bylo bìhem zimní pøípravy co shazovat, užít si Vánoce, 
Silvestr a pak hurá na první výbìh. Ještì pøed koncem roku, pokud to 
„opatøení“ dovolí, nás èeká halový turnaj v Týnì a bìh na Kamýk. 

Bìhem ledna pak 
i herní, abychom zaèátek jarní èásti odstartovali v plné síle. 
První ostrý zápas je dle rozlosování naplánován na 26. 3. 2022 
a pojedeme ho odehrát do Putimi. I druhý zápas hrajeme venku 
a doma nás pøíznivci uvidí až 9. 4. 2022 proti Královce. 

rozjedeme pøípravu nejdøíve fyzickou a pak 

Béèko zakonèilo podzim s devíti body na devátém místì, první 
jarní mistrák hraje 10. 4. 2022 v Božeticích. Doma se poprvé 
pøedvede až 17. 4. 2022 proti týmu z Borovan. 

Tradièní Sportovní ples

Pár fotografií ze zápasu Albrechtice B - Božetice B

Bìhem podzimu se podaøilo znovu rozjet práci s mládeží, tak 
doufejme, že budou mít mladé nadìje chu� pokraèovat dál 
a pøihlásíme pro nì už snad koneènì nìjakou soutìž. Zatím
jsou v plánu nìjaké pøáteláèky a pøípadnì i turnaje. Za práci 
s mládeží patøí velký dík hlavnì trenérùm. Vašek Milota 
a Patrik Marcin budou moc rádi, když se pøidají i další kluci
a holky k jejich fotbalovému kroužku. Dìti mají k dispozici 
perfektní zázemí, dobré tréninkové vybavení, nové míèe 
a rozlišováky. Také pro nì plánujeme poøídit dresy, aby mohly 
kvalitnì reprezentovat naší obec a Albrechtický fotbal.

Mladé fotbalové nadìje

TJ Albrechtice nad Vltavou

Tabulka Okresního pøeboru Písek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TJ Podolí II

TJ Hradištì B

TJ Králova Lhota

FK Protivín B

TJ Albrechtice nad Vltavou

AFK Smetanova Lhota

FC AL-KO 

Semice B

Sokol Putim

TJ Blaník Milenovice

FK MiroticeSK Oslov

SK Skály

Sokol Záhoøí

TJ Kostelec nad Vltavou

Z

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

V

12

8

8

7

7

7

7

5

5

5

3

3

3

0

R

0

2

2

3

2

1

2

2

2

0

2

1

1

2

P

1

3

3

3

4

5

4

6

6

8

8

9

9

11

Scóre

68:16

56:18

42:23

31:23

41:41

36:29

27:28

35:33

20:31

24:38

22:48

30:45

21:39

12:53

B

36

27

26

26

24

23

23

19

17

15

12

11

11

3

+/-

18

3

2

5

0

2

-4

-5

-4

-3

-12

-7

-13

-15

19
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 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová

Uzávìrka pøíštího èísla
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redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

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

Vedení obce Albrecht ice nad Vl tavou pøe je všem os lavencùm, 
a� s i svù j krásný vìk užíva j í ve zdraví a spokojenost i .

50  Jan Kaèírek, 

81  Malafová Anna, Chøeš�ovice

82  Pavlíèek Jan, Albrechtice n. Vlt.

75  Šmíd Václav, Albrechtice n. Vlt.

50  Martinovská Jindøiška, Albrechtice n. Vlt.

65  Hanzlík Pavel, Albrechtice n. Vlt.

75  Kostínek Jaroslav, Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt. 55  Melichar Jiøí, Jehnìdno

91  Košatková Vlasta, Albrechtice n. Vlt.

60  Králová Nadìžda, Albrechtice n. Vlt.

65  Kolpa Jiøí, Albrechtice n. Vlt.

55  Sobeková Hana, Albrechtice n. Vlt.

50  Marshall Peter David, Albrechtice n. Vlt.

70  Schánilcová Dana, Albrechtice n. Vlt.

7. února 2022

91  Fähnrichová Hana, Údraž

75  Bartuška Jan, Albrechtice n. Vlt.

60  Jiøíková Nadìžda, Albrechtice n. Vlt.

80  Bartuška Stanislav, Hladná

75  Vachta Miroslav, Albrechtice n. Vlt.

55  Š�ástková Jana, Albrechtice n. Vlt.

75  Košatková Marie, Albrechtice n. Vlt.

80  Hronková Anna, Albrechtice n. Vlt.

50  Horník Petr, Chøeš�ovice

65  Koudela Jaroslav, Jehnìdno

75  Velek Karel, Údraž

Spoleèenská kronika 

Karolína Nechvátalová, Albrechtice nad Vltavou

rodièe: 

Svìtlana Polanská a Tomáš Nechvátal

Blahopøejeme rodièùm k narození holèièky 
a pøejeme jí do života mnoho radosti, zdraví a lásky.

v mìsíci listopadu se narodila: 

Šo te k t i s ka ø ský :
Omlouváme se p. Františku Procházkovi z Údraže - v minulém èísle zpravodaje jsme mu 
blahopøáli k 70. narozeninám a on zatím oslavil narozeniny Ale tøeba je rád, že omládl... 75. 
S pøáním pevného zdraví, štìstí a spokojenosti  - Redakce zpravodaje -

Zimní foto z Hladné - Albrechtický potok

V á n o è n í 
p r a v i d l a

Buï se svou rodinou

Dej si cukroví

Smìj se na celý dùm

Dej pusu pod jmelím

Koukej na pohádky

Pokud si nìkdo dovolí 

komentovat tvou váhu 

snìz ho :-)

8. listopad 2021

Petr Císaøovský (39 let), Albrechtice nad Vltavou

12. 2021 listopad 

Stanislav Øíha, Chøeš�ovice

Èas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá.
Jen vzpomínka zùstane, je v našich myslích skrytá.

Pamatujme, že tìžké èasy vždy provìøují naše charaktery, schopnost tolerance, akceptace 
jiných názorù apod. Nenechte si vnutit strategii rozdìl a panuj. Nenechme si rozdìlit pøátelství 
a rodiny "oèkováním". Zde není vítìzù. Rok 2022 by mìl být rokem duality a spojování se. 
Všichni bychom se mìli spojit, nebo� všechny se nás snaží strašit, manipulovat, vystavovat 
polopravdám i lžím. Užívejme každou chvilku s dobrými lidmi, užívejme krás pøírody a ceòme 
si vlastního zdraví. Pøíštì už se potkáme v roce vodního tygra. Jedno je jisté. S tygrem se 
nudit nebudeme a pro každého z nás to bude opravdu velká výzva.
Navzdory inkluzivnímu jazyku EU pøeji všem krásné vánoce a do roku 2022 pevné zdraví 
a dobré lidi na blízku. Milena Soudná

Zamyšlení...   Pomalu konèíme rok kovového buvola. Nebojím se napsat, že nikoli 

s COVIDem, ale s našimi politiky a jejich sdìleními to byla pìkná korida. Navíc máme na krku 
zimu. Ideální by bylo zvolnit, více odpoèívat a dopøát si klid a pohodu. Vypadá to jako pøání 
z øíše snù. Konkrétní doporuèení, jak co nejlépe pøežít zimu, by vydala na nìkolik knih. Mám-li 
být struèná, volím heslo SVÌTLO, TEPLO a KYSLÍK a to opravdu v hojné míøe.
Hodnì svìtla potøebuje naše zkoušená psychika, dostatek tepla zase naše tìlo, pøedevším 
pohybový aparát a dostatek kyslíku je pro všechny složky organismu.
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