
Vážení spoluobèané, 

v tento pøedvánoèní èas pøeji Vám všem,

a� si najdete èas k odpoèinku, relaxaci a snìní.

Pøeji Vám spokojený, klidný spánek a pevné zdraví.

Pøeji Vám nìkoho na spoleèné procházky, výlety a k tanci.

Pøeji Vám zažít i trochu dobrodružství.

Pøeji Vám èas k setkání s rodinou a pøáteli.

A pøeji Vám optimismus do budoucnosti.

Klidné vánoce, hodnì zdraví, štìstí a lásky v novém roce 

pøeje Petr Lacina

Slovo zastupitele

obce Albrechtice nad Vltavou     obce Albrechtice nad Vltavou     
Hladná / Chøeš�ovice / Jehnìdno / Údraž / Újezd    Hladná / Chøeš�ovice / Jehnìdno / Údraž / Újezd    

èíslo    èíslo    66
roèník roèník 99

prosinec 2019  prosinec 2019  zdarmazdarma

Š�astný nový rok 2O2O!Š�astný nový rok 2O2O!

Vánoèní dílna

Rozsvícení vánoèního stromu
Vánoèní strom byl letos na albrechtické návsi rozsvícen k veèeru po 
šesté hodinì a bylo milým pøekvapením, kolik lidí se 1. prosince na 
první adventní nedìli sešlo. Pøípravy na vystoupení dìtí a výroba 
drobných dárkù k prodeji probíhaly už mìsíce dopøedu. Chystání 
jarmarku a Betlému týdny. Pøíprava stromu a osvìtlení nìkolik dnù. 
Všechno chce svùj èas... pokraèování na str. 5

Setkání seniorù
Je to k nevíøe, ale opìt ubìhl rok, a 14. listopadu jsme se my senioøi, 
neboli dùchodci, opìt sešli. Tentokrát se setkání uskuteènilo v Údraži. 
Tato akce se mezi seniory tìší velké oblibì, proto byl sál údražské 
hospody zaplnìn do posledního místeèka, a ještì se musely stoly 
a židle pøidávat, tolik nás bylo. Svoz byl zajištìn školním autobusem 
a autem hasièù. pokraèování na str. 5

Dìti zazpívaly krásnou koledu Tisíc andìlù, tisíc serafù...

www.albrechticenadvltavou.cz

V nedìli 24. listopadu se v bufetu Miláèek konala tradièní “Vánoèní 
dílna” pro malé i velké, poøádáná místním spolkem Zahrádkáøù. 
Kdo pøišel mohl vyrábìt a tvoøit vánoèní dekorace z rùzných mate-
riálù. Kromì výroby adventních vìncù jsme si mohli vytvoøit stro-
meèek z vìtvièek, vše krásnì dozdobit pøírodním materiálem nebo 
si na místì dokoupit ozdoby, pentle... výbìr byl opravdu bohatý, 
každý jistì našel své. Pro naše nejmenší bylo pøipraveno tvoøení 
z perníè-kù, výroba vánoèních stromeèkù a hvìzd, oøechových 
rybièek, andílkù, svíèek... Na dílnách byla také vystavena prezen-
tace ze soutìže Kutil roku. Celkového vítìze vyhlásíme na lednové 
èlenské schùzi zahrádkáøù. Tímto dìkujeme všem za hojnou úèast 
a pøíjemnì strávené odpoledne a tìšíme se na pøíští dílny, na které 
jste všichni srdeènì zváni! Za spolek Zahrádkáøù Vám tímto pøeji 
krásný adventní èas a pohodové Vánoce.              Honzíková Andrea 



www albrechticenadvltavou cz. .

Informace pro obèany Kalendáø akcí

Pøiblížil se konec roku a tak pøichází doba bilancování. 
Ze všech úspìchù a neúspìchù, radosti i skepse mne 
zaujaly dvì záležitosti.

Letošní rok byl prvním pracovním rokem novì zvolené-
ho zastupitelstva. Zastupitelstvo pracovalo jako celek 
s elánem a nadšením, noví èlenové se aktivnì zapojili 
do práce. Velmi se osvìdèilo, že každý zastupitel má 
konkrétní úkoly, které vyplývají z volebních slibù daných 
obèanùm pøed volbami. Vìtšina zastupitelù k takovému 
øízení obce pøistoupila aktivnì a je to jeden z hlavních 
ukazatelù, proè se naše obec posunula velmi výraznì 
dál. Z toho mám velkou radost, i když mì samotnému 
díky tomu pøibyla práce. A ti zastupitelé, kteøí odmítli 
plnit usnesení zastupitelstva v rámci plnìní volebních 
slibù, tak ti si to musí ve svém svìdomí zbilancovat sami.

Další radost mì dìlají naše spolky. Jejich èinnost mù-
žeme hodnotit v superlativech. Ale i kdyby té práce 
nedìlaly tolik, tak je znát výrazná zmìna. Zmìna v tom, 
že si spolky pøestaly konkurovat, vzájemnì spolupracu-
jí a podporují se a to nejen v rámci jednotlivých vesnic, 
ale i mezi nimi. Pøíkladem, a ne ojedinìlým, je skvìlá 
spolupráce Rybáøských veteránù z Albrechtic a spolku 
Památky Chøeš�ovicka. Ti lidé se pøed tøemi lety témìø 
neznali a dnes spolupracují na akcích. A tak bych mohl 
pokraèovat. Pro mì je velmi potìšující sledovat takovou 
spolupráci. A ještì lepší je, že není ojedinìlá.

A protože je èas adventu, tak na tomto místì 

chci podìkovat všem zastupitelùm za práci, 

všem spolupracovníkùm i obèanùm, kteøí v letošním 

roce pøidali ruku k dílu a všem tìm, kdo naší obec 

posouvají dál a starají se o její dobré jméno. 

Pøeji Vám všem krásné a klidné prožití 
posledních dnù letošního roku, bohatého Ježíška 

a úspìšné vykroèení do roku 2020.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Okénko starosty

21. 12.

21.-23.12. 

22. 12.

26. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

18.1.

23. - 26.1.

25.1.

15.2.

22.2.

7.3.

30.4.

datum název akce poøadatel

MS Údraž 

SDH Chøeš�ovice

Pavel Kolda

Obec + Ryb. veteráni

Albrechtický Vltavínek

Rybáøští veteráni

TJ Albrechtice

SDH Údraž

Bufet Miláèek

Náš Újezd

MS Jehnìdno 
+ SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice

Poslední leè (kde: v DK Chøeš�ovice)

Prodej vánoèních kaprù v Albrechticích

Adventní koncert

Turnaj ve stolním tenisu

26. 12. SDH ÚdražTurnaj v pokeru v Údraži

25. 12. Bufet MiláèekPingpongový turnaj

Silvestr

Vítání nového roku

Silvestrovský bìh na Kamýk

Silvestrovské posezení, ohòostroj

Spoleèný myslivecko - hasièský ples

Lyžaøský zájezd do Železné Rudy

Rybáøský candrbál

Sportovní ples v Údraži

Maškarní bál

M D Ž

Májka

Kalendáø bude po celý rok doplòován, èekáme na termíny vašich akcí.

 aneb Co podniknout o víkendu? Upozornìní obèanùm
na placení místních poplatkù

Místní poplatek za svoz 
a uložení komunálního odpadu

se od 1.1.2020 mìní takto:

pro trvale žijícího obyvatele:  600,- Kè / osoba / rok
splatnost do 31.3.2020

pro chataøe a chalupáøe:  700,- Kè / objekt / rok
splatnost do 30.6.2020

Poplatek ze psa je ve výši 100,- Kè
z každého dalšího psa 200,- Kè

Oznámení pro èten?øe
Bìhem vánoèních prázdnin bude Obecní knihovna 

v Albrechticích nad Vltavou uzavøena.

Tìším se na setkání s Vámi
v novém roce v úterý 7. ledna 2020. 

Š�astné a veselé svátky 
pøeje Dana Ryšlavá - knihovnice.

Foto z Vánoèního setkání zástupcù spolkù na OÚ v Albrechticích, 
11.12.2019. Podrobnosti se doètete v pøíštím vydání zpravodaje.



Týden po „dušièkách" se v naší farnosti a obci konala mimoøádná
událost - slavnostní otevøení a slavnost výroèí posvìcení kostela
svatých Petra a Pavla.

V úctì a s pøáním všeho dobrého
Pater Slávek Holý, administrátor farnosti Albrechtice nad Vltavou 

S B Í R K A na vytvoøení 
nové sochy sv. Petra

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

Vyzýváme firmy i jednotlivce, 
aby se finanènì podíleli na vytvoøení nové sochy sv. Petra, 

Dìkujeme za Vaši ochotu pomoci a pøispìt. 

administrator excurrendo Øímskokatolické farnosti 
Albrechtice nad Vltavou

P. Vítìzslav Holý, Ing. Mgr., tel.: 731 604 413Kontakt:

è. 
variabilní symbol VS 12019

úètu: 641551339/0800 (Èeská spoøitelna)

Ve ètvrtek 7. 11. 2019 od 15.00 hodin se konalo slavnostní 
otevøení kostela sv. Petra a Pavla a v nedìli 10. 11. 2019 
v 11.00 hodin výroèní slavnost posvìcení našeho kostela 

v èele se sídelním biskupem èeskobudìjovickým 
Mons. Vlastimilem Kroèilem. 

„POST  FESTUM … ( Po slavnosti... )”

Tìchto dvou událostí se zúèastnili vzácní hosté z Èeskobudìjo-
vické diecéze, KÚ Jihoèeského kraje, obce, spolkù a v neposlední 
øadì také zástup místních farníkù a obyvatel.

Se zájmem jsme si vyslechli jednotlivé zdravice a také poutavé
vyprávìní o historii, založení a donátorství kostela z úst Mgr. 
J. N. Adámka z Prácheòského muzea v Písku. Z jeho slov jsme 
pochopili význaènost, aspiraci a oprávnìnost zaøazení kostela 
do seznamu národních kulturních památek. Je to skuteènì kul-
turní, umìlecký a architektonický skvost, pøesahující svým 
významem hranice našeho regionu.

Se stejnou dùležitostí je nutno brát tento prostor jako místo 
bohoslužby. Naši pøedkové tyto prostory vytváøeli pro setkávaní 
s živým Bohem, aby se naplnila slova Ježíše Krista: „Kde jsou 
dva nebo tøi ve jménu mém, tam jsem já uprostøed nich." Všechen  
jejich um smìøoval jako vyznání chvály a díkùvzdání svému 
Stvoøiteli a vykupiteli. Mnohé jazyky pøi pojmenování kostela 
a církve mají jeden název (Kirche, Chiesa, …), pouze èeský jazyk 
operuje se dvìma názvy, kostel - z latinského slova castellum tj. 
tvrz (kostely byly souèástí panovnických sídel) a církev - jako živé 
spoleèenství pokøtìných.

Do budoucnosti bych pøál nejen tomuto kostelu, ale i všem koste-
lùm aby nebyly nedobytnou tvrzí, ale otevøeným prostorem, kde si 
každý mùže uvìdomit svou dùstojnost, pøesah a drahocennost 
lidského bytí a kde jednìmi ústy, srdcem a duší zní harmonická 
symfonie ódy na radost nad Boží štìdrostí, dobrotou a láskou.
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Informace pro obèany

Pøehled akcí v rámci 
Oranžového roku 2019

4.6.2019 / Hrajeme si s kamarády

Vltavský pohár   

Štít Albrechtic 

Dechovkový festival    

Chairé

 - Den dìtí pro ZŠ 

15.6.2019 / 

22.6.2019 / 

6.7.2019 / 

1.9.2019 / 

Obec Albrechtice nad Vltavou 
dìkuje Jaderné elektrárnì Temelín - Skupina ÈEZ 
za partnerství v rámci projektu Oranžový rok 2019.

Hladná Každý 

den je øeka v obležení turistù, kteøí si poøizují fotografie a procházejí 
se po obou stranách Vltavy.

- pohled na øeku Vltavu, foto z 24. øíjna 2019. 

Odezva úèastníkù exkurzeNapsali jste nám
Vážená paní místostarostko, vážený pane Veverko, 
vážení obèané Albrechtic!

Pozornost? jednoho z ?èastn?kù naší exkurze do Albrechtic se 
k nám dostala informace o èlánku ve Vašem zpravodaji. Èlánku, 
ve kterém je zmínìna naše exkurze. Možná se v duchu ptáte, proè 
frekventanti University 3. vìku z katedry betonových a zdìných 
konstrukcí Fakulty stavební ÈVUT pøijeli právì k Vám. 

Dùvod je jednoduchý. Odborné exkurze, které jsou pro posluchaèe 
pøipravovány, jsou nejen o betonu a konstrukcích z betonu, ale 
jsou vždy doplnìny návštìvou nìjaké kulturní památky. A jelikož 
hlavním bodem programu exkurze v záøí byla jaderná elektrárna 
Temelín, byl program obohacen právì návštìvou u Vás. 

Pravdìpodobnì nebudete pøekvapeni sdìlením, že se nám u Vás 
líbilo! Nejen pro hlavní dùvod, který nás k Vám pøivedl, tj. podívat 
se na unikátní kaplièkový høbitov, ale i z dùvodù dalších. Patøí 
k nim na místì prvém úroveò prùvodcovských služeb, kterých se 
nám u Vás dostalo. Jak paní místostarostka, tak i pan Veverka 
se této role zhostili více než znamenitì! Ocenili jsme i úroveò slu-
žeb v místním obèerstvení, na které jsme dostali doporuèení a rádi 
jsme jich využili. Jakkoliv jsme tím ještì zvìtšili èasový deficit, 
kterýprogram exkurze provázel. Nesmím zapomenout zmínit
i krátkou návštìvu bylinkáøské zahrádky, kterou jsme pobyt 
v Albrechticích zakonèili.

Pøijmìte proto tyto øádky jako projev našeho podìkování, které je 
neklamnou známkou toho, že se nám u Vás líbilo.

Za 47 úèastníkù exkurze, Doc. Karel Trtík, garant kurzù U3V

Doplnìní o vyjádøení nìkolika úèastníkù exkurze:

-  Navštívil jsem kaplièkový høbitov nìkdy kolem roku 2006, kdy 
nebyl zrovna v reprezentativním stavu. Tehdy mne pøedevším 
zaujaly vzrostlé listnaté stromy vnì høbitovní zdi, jejichž vlivem 
docházelo k poškozování nìkterých kaplièek. Dnes je høbitov 
pøekrásnì zrestaurován, ohromný kus práce a péèe o kulturní 
památku. Srdeènì zdravím, Karel Lexa

-  Návštìva kaplièkového høbitova a kostela sv. Petra a Pavla 
bude patøit k nezapomenutelným zážitkùm z exkurze U3V staveb-
ní fakulty ÈVUT do jižních Èech. Úžasné je, jak se místní starají 
o kulturní a historické dìdictví obce, s jakou peèlivostí a entuzias-
mem. Velmi mi utkvìl aktuální verš z jednoho kaplièkového hrobu:
„Každým dechem èlovìk stárne, smrti chvátá stále vstøíc, zdraví, 
síla, život hyne, vbrzku nebude ho víc“ Velmi aktuální zejména pro 
stále spìchající, zejména na našich cestách. 

S pozdravem Ing. Petr Brejcha

- Mohu konstatovat, že jsem nemìl tušení, že tak krásný a origi-
nální høbitùvek existuje. Byl to nádherný zážitek, který zaèal ještì 
pøed vlastní návštìvou høbitova. Mám na mysli pøekvapení našich 
prùvodcù, jací "studenti" pøijeli. Obdivuhodná je též snaha míst-
ních o památku peèovat. Znamená to i dotlaèit všechny majitele 
hrobù, aby místa odpoèinku svých blízkých trvale opeèovávali. 
Jinak by se poškodil celkový dojem z tohoto místa. 

Ale i to se zøejmì v Albrechticích daøí. Ing. Zdenìk Køeèek

Redakce zpravodaje obce Albrechtice nad Vltavou mnohokrát dìkuje za všechny krásné ohlasy úèastníkù exkurze - frekventantù 
University 3. vìku z katedry betonových a zdìných konstrukcí Fakulty stavební ÈVUT Praha. Jsme moc rádi, že se Vám u nás líbilo 
a že jste naši obec v tak hojném poètu navštívili a byli spokojeni. Pøejeme Vám všem do nového roku pevné zdraví a hodnì radosti.
Vlasta Petružálková, grafièka a redaktorka zpravodaje obce.

Unikátní pohled na øeku
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Setkání seniorù  pokraèování èlánku z titulní strany

Rozsvícení vánoèního stromu  pokraèování èlánku z titulní strany

Do akce se zapojily dìti, maminky, spolek Náš Újezd, spolek SRPŠ, 
pracovníci obce a další dobrovolníci. Všichni dìlali maximum, aby 
si diváci tento den, tedy nedìli 1. prosince, mohli náležitì užít. 
Po pøíchodu na albrechtickou náves èekal na návštìvníky jarmark. 
Dìti z dramatického kroužku poctivì nacvièovaly pod vedením Petry 
Kaštánkové na vystoupení (bohužel s technických dùvodù nebylo 
moc slyšet), také pøipravovaly pro tuto akci výrobky s vánoèní 
tématikou. Ve stáncích se tøpytili jejich andílkové, svíèky, smìs na 
svaøené víno, magnetky a spousta dalších lákavých pøedmìtù. 
Ten, kdo neváhal a koupil dárek na jarmarku, pøispìl tak èástkou, 
která bude využita pro dìti do místní školy. 

Kromì vystoupení dìtí s pásmem vánoèních písní jsme vyslechli
sváteèní slovo pana faráøe Vítìzslava Holého o adventním èase. 
Když se lidé po skonèení akce pomalu vytratili, prostor albrechtické 
návsi ovládl klid noci, do kterého blikala jen záøivá svìtýlka vánoè-
ního stromu. Podìkování patøí sponzorùm - skupinì ÈEZ a.s., obci  
Albrechtice nad Vltavou, a všem, kteøí se zasloužili o pøíjemnou 
pøedvánoèní atmosféru. Organizátoøi se do pøíštího roku polepší, 
aby bylo lépe slyšet, nedošel vánoèní mok a andìlské zvonìní bylo 
hlasitìjší. Za spolek SRPŠ pøeji Vánoce krásné a èisté jako sníh, 
domácí pohodu, radost a smích, silvestrovskou náladu po celý rok, 
zdraví a štìstí a� provází Váš každý krok.               Hana Krippnerová

Informace pro obèany
S kulturním programem vystoupily dìti z mateøské školy a ze 
základní školy v Albrechticích nad Vltavou. Toto vystoupení bylo 
jako každoroènì moc pìkné. Také dìti ze základní školy vystou-
pily se svým pìkným programem (tak jako vždy) pod vedením 
vychovatelky v družinì pí. Boženky Milotové. 
Po kulturním programu bylo obèerstvení, s jeho roznosem pomá-
haly místnímu hostinskému servírky v bufetu Miláèek z Albrechtic 
nad Vltavou, že bylo jídlo dobré, o tom svìdèily prázdné talíøe. 
Pak nám s tanci a poslechu zahrála Malá kapela Pavla Havlíka. 
Hrála pìknì a nahlas. Pro tanec ale zbylo málo místa, vzhledem 
k velkému poètu úèastníkù. Víc než polovina dùchodcù ale stejnì 
nemùže tanèit, a to kvùli svému zdravotnímu stavu, i když by tak 
ráda, tak alespoò vzpomíná, s jakou radostí, když byli mladí tan-
covali na zábavách a kam všude za pìknou muzikou jezdili. 
Jó to byly èasy.
Dìkuji poøadatelùm za možnost setkání, vždy� nìkteøí se vidí jen 
jednou do roka, a to na této akci. Vìøím, že tuto akci bude obecní 
úøad poøádat i nadále. Je to krásné se setkávat. Už se tìším na 
pøíští setkání. Nevím, ale kde bude, protože nás chodí èím dál víc 
a už nebudou prostory kde se sejít (snad v sále v Albrechticích?).

Za úèastnici, které se setkání líbilo - Milada Švehlová.

Obdivuji uèitelky z mateøské školy, co 
všechno malé dìti nauèí (když vím, 
kolik dìtí mají ve tøídì - a udržet jejich 
pozornost - mì by se to nepovedlo). 

Setkání seniorù - tentokrát z pohledu poøadatele:
Dne 14. øíjna 2019 probìhlo setkání døíve narozených obèanù 
v hospùdce v Údraži. Jménem obce Albrechtice bylo více než 
80 úèastníkù pøivítáno paní místostarostkou Hanou Krippnerovou. 
Každého z nás u srdce zahøálo vystoupení žákù místní ZŠ a MŠ, 
které mìlo velký úspìch. Po vystoupení dìtí se ujal slova starosta 
obce Ing. Miroslav Ušatý a seznámil pøítomné s dosavadními 
úspìchy obce a poodhalil budoucí plány.

Následovalo pøipravené pohoštìní a  hudba Malé kapely Pavla 
Havlíka z Èeských Budìjovic. Za krásnou akci patøí velké po-
dìkování paní vychovatelce a paním uèitelkám z naší školy za 
kouzelnì pøipravené pøedstavení. Také dìkujeme paní Romanì 
Marešové z Bufetu Miláèek za výborné pohoštìní a milou ob-
sluhu . Taková setkání nám dávají možnost spoleènì trávit pøí-
jemné chvíle, zavzpomínat a vykouzlit úsmìvy na tváøi. Tìšíme 
se na další setkání v roce 2020! Za Infocentrum Honzíková Andrea
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Ježíšek nadìloval i v albrechtické obecní knihovnì
Milí ètenáøi,
dýchla na nás atmosféra Vánoc – adventní vìnce, jiskøící sníh, 
svìtlo svíèek, vzduch provonìný vánoèním peèením…a èas si
v klidu vychutnat nìjakou knižní novinku. Ano, i letošní rok došlo 
na nadílku pod stromeèek. Co si nového mùžeme vypùjèit?

Pro ženy:
ze svìtové literatury:
Jamie McGuire , Teresa Mummert – Sladké nic 
Jedná se o vtipný, dojemný román plný lásky. Skuteèná lahùdka 
pro náruživé ètenáøky!

Jackie Collins – Milenci a hazardní hráèi
Svìtoznámá autorka vynikajících bestsellerù se stále tìší neutu-
chající pøízni ètenáøù. Její knihy upoutají od první do poslední 
stránky strhujícím dìjem plným vášnì, smyslnosti i neèekaných 
zvratù. Pøesvìdète se i tentokrát, kde v životì není na prvním 
místì láska, ale peníze, sláva èi drogy. Ale osud rozhodne rozdat 
karty jinak.

Pro ètenáøe od 10 do 100 let – ilustrované encyklopedie
Dva tituly, které rozšíøí naše znalosti a vìdomosti, jedná se 
populárnì-nauèný:

o žánr 

100 významných èeských osobností
Naše zemì je sice malá, ale není nevýznamná. 
Narodili se zde také muži a ženy, kteøí tuto zemi proslavili. 
A s nimi se zde setkáváme, dozvíme se nìco o jejich práci a vý-
znamných èinech.

100 èeských nej
Nejvìtší zajímavosti o Èeské republice by mìl znát každý Èech. 
Otevøete-li tuto knihu mnoho nového se dozvíte. Napøíklad mezi 
národní pochoutky patøí nejen plzeòské pivo, olomoucké tvarùžky,
frgál, ale i mák nebo kostkový cukr. 

Pro malé a nejmenší ètenáøe
Pìtiminutové pøíbìhy – Pøíbìhy o zvíøátkách
Roztomilá vyprávìní do dìtské knihovnièky.

Mùj pohádkový slabikáø – Bára a Flíèek
Mùj pohádkový slabikáø – Bára, Flíèek a ……
Jedná se o knihy z edice První ètení s vìtším písmem 
nými písmenky k jejich procvièování.

a zvýraznì-

Dìkuji tímto za finanèní podporu ze strany Obce Albrechtice nad 
Vltavou, bez které by Ježíšek nebyl tak štìdrý.
Veselé a š�astné Vánoce pøeje Vaše knihovnice Dana Ryšlavá.

BLATENSKÝ KAPR: VÝBÌROVÝ K1

v Albrechticích n/Vlt.

u dìtského høištì u pomníku padlým v 1. sv. válce

MOŽNOST ZAMLUVIT SI KAPRA
V OBCHODÌ V ALBRECHTICÍCH n/Vlt.

nebo na tel.: 704 472 183

Veselé Vánoce a š�astný nový rok
s chutným kaprem od nás!

O b e c a l b r e c h t i c e n a d V l t a v o u
a s p o l e k R y b á ø s k ý c h v e t e r á n ù

V á s s r d e è n ì z v o u n a



Poslední leèMS Jehnìdno
V sobotu 16.11. 2019 po naháòce na èernou zvìø a na zvìø myslivosti škodící
se myslivci, honci a ostatní obèané sešli v kulturním zaøízení v Chøeš�ovicích.
Pøi hudbì pana Martina Langa se pøítomní dobøe bavili až pøes pùlnoc. Chtìl 
bych za všechny èleny MS Jehnìdno podìkovat SDH Chøeš�ovice a ostatním, 
kteøí se o nás od rána až do konce akce starali. Jídlo chutné, obsluha výborná. 

Jelikož se blíží konec roku, chtìl bych všem popøát 
krásné svátky a pevné zdraví do roku 2020.

Myslivosti zdar                                                                   
L.K., pøedseda MS

Z èinnosti spolku Náš Újezd

Podzimní sousedské posezení
Tradièní podzimní setkání obèanù spojené s peèeným svatomar-
tinskými husami se konalo v sobotu 9. listopadu a bylo již podva-
nácté. Celá pøíprava a prùbìh akce má již ustálený postup: ètyøi 
peèené husy, dva druhy knedlíkù a kysané zelí, vše ve vynikající 
kvalitì. Zaèátek byl opìt stanoven na 17. hodinu, aby se mohly 
zúèastnit i maminky s malými dìtmi. Krásnì vyzdobená klubovna 
pøivítala obèany, kterých se postupnì sešlo ze všech èástí osady 
témìø 30. Samozøejmì, že tak jako každý rok, byla konzumace 
zcela zdarma. A aby husièka lépe chutnala, bylo k dispozici èepo-
vané pivo a další nápoje. Dále místí ženy napekly mnoho druhù 
sladkostí ke kávì.  Spoleèné posezení se protáhlo až do pùlnoci, 
kdy odcházeli poslední obèané. V letošním roce se jednalo o po-
slední vìtší setkání obèanù, kdy si mohli spoleènì popovídat, 
protože èást chalupáøù se vrací do mìst. 
Tak jak pøedešlou akci „opékání pašíka“ zajiš�ovali pøedevším muži, 
tak na peèených martinských husách, se témìø výhradnì podílely 
ženy, kterým za nároènou a zodpovìdnou práci pøi pøípravì, vlastní 
akci i úklidu vèetnì mytí nádobí patøí podìkování.    Josef Procházka

Podle tradice pøijíždí Martin na bílém koni, ale 
v Újezdì pøiletí na dozlatova upeèené husièce :-)

Slavnostní rozsvícení vánoèního stromeèku
Spolek „Náš Újezd“ pozval na první adventní nedìli 1. prosince od 
16 hodin ke klubovnì spoluobèany a pøátele osady na tuto již tra-
dièní akci. Organizátoøi v pøedstihu instalovali vánoèní stromek, 
který byl letos opìt z vlastních zdrojù. Bìhem týdne elektrikáø pøi-
pravil vše k osvícení a v nedìli pak se soumrakem zaèali pøicházet 
první obèané, kteøí pøinesli rùzné dobroty. K tomu byly v klubovnì 
pøipraveny tradièní teplé nápoje (svaøené víno, grog, punè aj.). 
Stromek pøítomní, ještì ozdobili drobnými dáreèky a ozdobami, 
z èehož mìli nejvìtší radost malé dìti. Slavnostní rozsvícení pro-
bìhlo až po setmìní a pøedvánoèní atmosféru zvýraznily sváteèní
písnì a koledy. 
Veèer se úèastníci pøesunuli do klubovny, kde pøi svaøáku a grogu 
pokraèovala beseda. Setkání se zúèastnilo 25 dospìlých i dìtí.
Na Silvestra bude u klubovny pøivítání nového roku 2020 s malým 
ohòostrojem, na které všechny srdeènì zveme. Josef Procházka

PF 20 2 0
Spolek „Náš Újezd“

pøeje do nového roku
 2020 

všem spoluobèanùm 
a pøátelùm hodnì zdraví, 

štìstí a spokojenosti.

SDH V CHREŠTOVICÍCH
a MYSLIVECKÝ SPOLEK JEHNEDNO

Vás srdeènì zvou na 

SPOLEÈNÝ PLES

18. 1. 2020 od 19:00

v KD v Chøeš�ovicích  
/bývalá škola/

K tanci a poslechu hraje

 Malá kapela Pavla Havlíka

~ BOHATÁ ~~~ 

TOMBOLA

~~ 

Pøíspìvek na kapelu 
100 Kè
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v sobotu 25. ledna / 20:00Rybáøský candrbál

Spolek rybáøských veteránù

V Albrechticích se natáèelo...

pf 
2O2O

SDH Údraž, jeho èlenové a pøíznivci 
pøejí všem obyvatelùm obce Albrechtice nad Vltavou 
spokojené Vánoce a v roce 2020 pevné zdraví 
a spoustu radosti

Zastupitelé obce Albrechtice nad Vltavou z èásti Údraž dìkují všem kolegùm 
za spolupráci v roce 2019 a pøejí velkou chu� do práce do budoucna.

Všem našim spoluobèanùm pøejeme pøíjemné prožití svátkù Vánoèních 
a rok 2020 plný zdraví, spokojenosti a úspìchù !!!

Foto: Vladimír Dìrda, Údraž 2001

Víte, že... ?
se 18. 11. 2019 natácela u Trampalovského rybníka v Albrechticích scéna do 
dánského váleèného filmu ‘Shadows in My Eyes', který je právì ve výrobì? 
Jde o historický film dánského režiséra Oleho Bornedala. 
Film zachycuje bombové útoky na francouzskou školu v Kodani bìhem druhé 
svìtové války a oèekává se, že bude mít premiéru do konce roku 2020. 
Fotografie z natáèení scény - na snímku je dánský režisér Ole Bornedal se 
svým fimovým štábem. Jsme velmi rádi, že jde pouze o film a bombové 
útoky se u nás netoèily, vp
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Na vesnicích se odedávna slavilo posvícení. Byla to doba, kdy se 
scházela rodina, v poledne spoleènì usedala k prohýbajícím se 
stolùm a veèer ruku v ruce šla na tradièní posvícenskou zábavu.
Vzhledem k tomu, že pomalu upadá svátek posvícení, rozhodli se 
èlenové zahrádkáøského spolku o obnovení této tradice.

Šlo se vyloženì do neznáma, a tak bylo pøíjemné pøekvapení, když
se sál v bufetu Miláèek zaèal plnit. K tanci a poslechu hrála kapela 
Johny Band a o zábavu bylo tak celý veèer postaráno.

Není vùbec dùležité, kdo nakonec vyhrál posvícenskou husu. 

Dùležité je, že se sešlo tolik lidí, kteøí si posvícenskou zábavu užili. 
Svornì se všemi jsme se proveselili ke tøetí nad ránem, a to zna-
menalo poslední song, taneèek, sklenku … a konec. 

Dìkujeme všem úèastníkùm – hostùm, kapele, sponzorùm.
Mìjme na pamìti, že vzpomínky, které plynou z tradic, jsou jedny 
z nejkrásnìjších.                               Za zahrádkáøe Hana Krippnerová

Zahrádkáøi Albrechtice nad Vltavou Posvícenská zábava

ÈZS Albrechtice nad Vltavou 

„Kutil a zahradník“ 

Vyhodnocení 
soutìže 

probìhne na lednové výroèní 
schùzi zahrádkáøù 

Recepty našich babièekNová rubrika
Tradièní rodinné recepty na vanilkové rohlíèky, pracny a linecké koláèky redakci zpravodaje zaslala paní Milada Švehlová z Albrechtic. 
Dìkujeme mnohokrát. Až vyjde Zpravodaj, tak už sice budou mít ženy napeèeno, ale snad pro pøíští roky nebo i bìhem roku mohou 
nìco nového vyzkoušet. Pøejeme Vám chutné a voòavé Vánoce!

Vanilkové rohlíèky - z bílého máku
28 dkg hladké mouky
21 dkg másla
10 dkg mletého bílého máku
4 dkg mouèkového cukru
2 žloutky
1 vanilkový cukr
citronová kùra
Vypracujeme tìsto, 
udìláme rohlíèky, 
peèeme do rùžova,
obalujeme v cukru s vanilkou.

Pracny - z bílého máku
23 dkg hladké mouky
18 dkg másla1
2 dkg mouèkového cukru
9 dkg mletého bílého máku
na špièku nože mletého høebíèku, 
na špièku nože skoøice
ètvrt lžièky amonia
lžièka kakaa, citronová kùra
Vypracované tìchto dáváme do formièek, 
upeèeme do rùžova, opatrnì vyklápíme 
a obalujeme v mouèkovém cukru.

Linecké koláèky - z bílého máku
25 dkg hladké mouky
20 dkg másla
10 dkg mouèkového cukru
10 dkg mletého bílého máku
3 žloutky
ètvrt lžièky amonia
citronová kùra
Vypracujeme tìsto, 
vykrajujeme, 
peèeme a slepujeme 
jako jiné linecké cukroví.

Pokud máte chu�, zapojte se i vy do našeho receptáøe a zašlete svùj recept po babièce na adresu zpravodaje do 7. února 2020.

Z a m y š l e n í  -  P o ž e h n a n ý  è a s  -  M i l e n a  S o u d n á
Nìkteré z vás jistì napadlo, že tématem mého pøíspìvku bude advent. 
K dnešní úvaze mì ale navedly stále èastìjší obrázky z mé praxe. Lidé se 
mi svìøují s nejrùznìjšími problémy. Ve velké míøe je nepoci�ují "od vèerejška". 
Ale jsou už ve fázi, kdy je obtìžují natolik, že jsou ochotni o nich pohovoøit. 
Bohužel od slov k èinùm bývá nìkdy galakticky daleko. Než si to klient srovná 
v hlavì, volá mi, že je v nemocnici, na neschopnosti... Jsme jen chybující
lidé, nìkdy naplnìni strachem a obavami. Pøíroda má ovšem svá pravidla, 
svùj øád a neèeká. Tedy ne neúmìrnì dlouho. Možná je to pro konkrétní 
jednotlivce jen lekce na cestì k pochopení sebe sama, k pochopení smyslu 
prevence a vèasné péèe o sebe. Pokud zvládneme pøekonat všechna naše 
"ale" a "nejdøív musím" a "teï nemohu, protože", pak je tento èas pro nás 
požehnaný, nebo� sami sobì vìnujeme dny prožité ve zdraví. Mùže jich být 
jen pár, ale také dlouhá léta. Pøeji vám všem, aby takových "zdravých" 
a pohodových dnù bylo ve vašem životì co nejvíce.  MS
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Bylo pøíjemné poèasí, ale z poèátku témìø bezvìtøí. Ale to nikomu to nevadilo. 
Dìti s nadšením bìhaly a svou energií draky rozpohybovaly. V hojné míøe je 
zastoupily rodièe i prarodièe a draci nakonec létali vítr nevítr. Tatínci i mamin-
ky byli nápomocni každému startu, každé kolizi i pøípadnému rozmotávání 
drakù. I každoroèní tradici bylo dokonáno. Jeden z drakù skonèil na nejvìtším
stromì v blízkém okolí, který byl v zápìtí vyproštìn ze spárù vìtví a podzimní 
zábava mohla pokraèovat. Pro dìti i dospìlé bylo pøipraveno obèerstvení. Opé-
kání buøtíkù probíhalo v prùbìhu celého odpoledne, vždy� u nepøetržitého bì-
hání pìknì vyhládne. Nakonec se ale vìtru úèastníkù drakiády zželelo a pøece 
jen se vítr rozfoukal a draci létali nad Výrovem až do samé tmy. Za tyto neoby-
èejnì nároèné výkony s draky byly dìti odmìnìny drobnými sladkostmi.  

Albrechtická drakiáda na Výrovì 

Uvnitø zbrojnice na nì èekal pøipravený stromeèek, který dìti 
nádhernì dozdobily a že si na nìm daly záležet, moc se jim podaøil.
V prùbìhu slavnostního odpoledne si dìti mìly možnost vytvoøit ve 
zbrojnici krásnì nazdobené svícny, rùzné adventní ozdoby a posta-
vièky, které si odnesly domù. A zároveò si tím ukrátily èekání na tmu. 
Mezitím se mohly obèerstvit pøipraveným èajem a dobrotami, které 
napekly albrechtické hasièky, za což jim patøí veliké podìkování.

hasièùm 

Ještì než se šlo ven pøed zbrojnici, dìti dostaly uvnitø v teple nìkolik 
dáreèkù od hasièského Ježíška. Když už pøišla tma a všichni se shro-
máždili pøed hasièskou zbrojnicí, tak se zpívaly koledy, prskaly prskav-
ky a po pøeletu Ježíška nad hasièárnou se nám celá rozzáøila a to jste 
mìli vidìt. Na všech nejen dìtských tváøièkách se rozzáøily krásné 
úsmìvy, což bylo pro albrechtické hasièe tím nejvìtším podìkováním.

1. adventní nedìle

SDH Albrechtice nad Vltavou

Advent v Albrechticích zahájili s hasièi

pf 2020

První listopadová sobota na vrchu Výrov patøila dìtem, dospìlým a hlavnì 
drakùm. Albrechtický Sbor dobrovolných hasièù tu po roce znovu uspoøádal 
drakiádu v krásném podzimním odpoledni.

Text: Petr Sidum, foto: SDH

První adventní nedìli pøipravili albrechtiètí hasièi a hasièky 
setkání u své výjezdové základny. Celou zbrojnici nazdobili 
dalšími nìkolika desítkami metrù svìtelných øetìzù, aby byla 
ještì víc rozzáøená. A to už pøišlo odpoledne první adventní 
nedìle a u zbrojnice se scházely dìti s rodièi a prarodièi.

Rok nám opìt utekl mílovýmí kroky a nastalo období Adventu. 

O dospìláky bylo postaráno ve venkovním stánku s obèerstvením, 
kde se mohli zahøát svaøákem, grogem, nebo klobáskami z udírny, 
které mìly veliký ohlas spokojenosti ze strany návštìvníkù adventního 
odpoledne.

Velké podìkování patøí hasièkám a hasièùm, kteøí se aktivnì podílejí 
nejen na pøípravách, ale i na samotných akcích, které v prùbìhu celé-
ho roku pøipravujeme pro dìti v naší obci a na kterých se budeme 
i nadále setkávat v tak hojném poètu dìtských návštìvníkù.

Za albrechtický hasièský sbor bych Vám chtìl popøát krásné Vánoce, 
dìtem spoustu dárkù pod stromeèek od Ježíška a nám všem pevné 
zdraví a klidný nový rok. Text: Petr Sidum, foto: kolektiv SDH
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 Mikulášská nadílka s Brebtou v AlbrechticíchAlbrechtický Brebta

Text: T. Zachová, foto: V. Petružálková

Centrála høíchù svatý Petr, andìl 
a krásná èertice
úsmìvy nešetøili

Zdraví vás Mikuláš, 
archandìl a Lucifer
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Letošní pøíchod Mikuláše a jeho doprovodu neprožívaly s napìtím 
a obavami jen dìti, ale mnohem vìtší strach jsme tentokrát mìli 
my - „brebtové". Poslední dva roky nám bylo vytýkáno, že v zimì 
je lidem venku zima, stále stejné dìti jsou vyvolávány pro nadílku 
vždy mezi posledními … atd. A protože každý názor je pro nás 
dùležitý, rozhodli jsme se letos vyjít vstøíct právì tìm, kteøí s námi 
v pøedešlých letech nebyli spokojeni. V momentì, kdy jsme vyvìsi-
li plakáty s informací, že poprvé dáme pøednost teplu hostince pøed 
zimní návsí, jsme sice schytali poøádný nášup kritiky, ale co už?! 
Zkusit se má všechno! A takhle to nakonec celé dopadlo...
S odbitím sobotní šestnácté hodiny se na zahrádce bufetu Miláèek 
zaèali shromažïovat první odvážlivci a rozechvìlými prstíky vy�u-
kávali do klávesnice svá jména v hlavní centrále høíchù. Jdeme 
s dobou a proto míru jejich provinìní vyhodnotil poèítaè, který vzá-
pìtí každého „odmìnil" kartièkou, urèující zda jeho cesta povede 
dále do nebe èi do pekla. Nejen pro útìchu posloužili všem vá-
noèní prùvodci  Zdraví, Štìstí a Láska, kteøí každého, kdo už svùj 
budoucí osud znal, doprovodili do vyhøátého sálu rozdìleného na 
nebeskou a pekelnou èást.

Volného místa rychle ubývalo, takže nìkteøí rodièe radìji poslali 
své dìti do sálu samotné a sami pozorovali dìní uvnitø jen za okny, 
což nás moc mrzelo. Pozmìnit jsme museli i pøíchod èertù. Šestice 
statných pekelníkù se, na místo pùvodnì plánovaného tance, 
horko tìžko prodírala pøeplnìnou místností a my se jen modlili, 
aby se vešli ještì Archandìl s Luciferem a Mikulášem. Nakonec 
vše - v rámci možností - dobøe dopadlo! Obèasný pláè vystøídal 
smích a doufejme i spokojenost se sladkou nadílkou.
Po rychlém úklidu jsme pøipravili sál na veèerní diskotéku, o které 
napíši jen struènì, neb probìhla ve „dvou vlnách".  Pøi té první 
jsme si užili tance pøedevším my - brebtové - a hrstièka našich 
pøíznivcù. Tímto jim mnohokrát dìkujeme!
Krátce pøed pùlnocí jsme si popøáli dobrou noc a zatímco jsme se 
vydali ke svým domovùm, s druhou vlnou „pøiplula" nová várka 
taneèníkù a tak se nakonec hrálo až do hodiny tøetí.
Závìrem bych chtìla podìkovat personálu bufetu Miláèek za 
obsluhu, trpìlivost a obrovskou vstøícnost a všem tìm, kteøí se na 
pøípravì této akce podíleli a podpoøili ji. A na úplný závìr si ještì 
dovolím napravit jeden ze svých osobních høíchù. Milí èerti, v loò-
ském roce jsem vás v závìreèném podìkování neúmyslnì vyne-
chala a tímto bych se chtìla polepšit. Za ty roky vás bylo tolik, že
radìji nebudu jmenovat, abych na nìkoho nezapomnìla a místo
nápravy si nezadìlala na høích nový! Takže díky vám všem, jste
skvìlí a bez vás by to prostì nešlo!!!

V té „bezpeènìjší" si dìti za pomoci pìtice andìlù psaly na ozdo-
by svá pøání pro Ježíška a ty pak zavìsily na vánoèní stromeèek. 
V té druhé se rázná èertice s malým synkem snažili napravit høíš-
níky prací. Kdo chtìl ulevit své duši, musel loupat brambory, krájet 
cibuli, zametat, pøikládat do ohnì nebo pomoci èertíkovi s pekelnì 
tìžkými úkoly do školy. A pak se naplnila naše nejvìtší obava.



Dne 12. øíjna 2019 se konaly v MS Albrechtice nad Vltavou druhé 
podzimní zkoušky malých i velkých plemen. Vrchní rozhodèí 
Martin Batista pøedstavil své kolegy – pro ohaøe byla delegována 
Pavla Lhotáková a Miloslav Man, druhou skupinu posuzoval 
Vladimír Gotfríd a Ing. Jan Homola. Rozhodèí pro ostatní pleme-
na dìlali Filip Jareš a Libor Kurfiøt. Do další skupiny byl zvolen 
Petr Zedníèek s Františkem Kurfiøtem a k nim byl nápomocen 
jeden èekatel Libor Kameník z OMS Chomutov. 
Celkem bylo pøihlášeno 19 psù a pøedvedeno jich bylo 18. 
Zaèátek probìhl v pøíjemném prostøedí v místním statku v 
ticích nad Vltavou, kde èlenové místního mysliveckého sdružení 
pøipravili nádherný výøad. To vše pøišla podpoøit velmi bohatá 
korona, což se na tomto podzimním období zkoušek jen tak ne-
vidí. Poèasí bylo pøíjemné, úroveò psù byla slabší, za to velká 
a ukáznìná korona. Honitba byla velmi dobøe zazvìøena a byly
kvalitnì vybrány lokality, kde probíhalo zkoušení. 

Albrech-

Celkovým vítìzem velkých plemen se stala fena Nìmeckého 
krátkosrstého ohaøe Bora od Oøechového listu s vùdcem Ma-
toušem Charvátem a získali 292 bodù v první cenì. Dále byla 
udìlena 1 první cena, 1 druhá cena, 4 ceny tøetí, 3 psi neobstáli, 
1 pes se nedostavil a 1 vùdce odvolal psa pro indispozici. 
Vítìzem malých plemen se stal pes Zlatého retrievera Cassidy 
z Maletických luk, kterého vedl Ing. Martin Hesoun a získal 
148 bodù jako jediný v první cenì. Dále bylo udìleno 5 tøetích 
cen, 1 pes neobstál. Bìhem zkoušek nebyl podán ani jediný 
protest èi námitka a velký dík patøí celému MS Albrechtice nad 
Vlt. v èele s øeditelem zkoušek Jaroslavem Sládkem a správcem 
zkoušek Ing. Václavem Kaiferem.                                                        Ze zdroje OMS Písek

Podzimní zkoušky MS Albrechtice nad Vltavou
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Poslední leè mysliveckého spolku Vltava Albrechtice   

Sobotního rána 23. listopadu na místo srazu 
„U vrby“ dorazilo 42 pøátel pøírody a myslivosti 
a s nimi i jejich 7 vìrných ètyønohých kamarádù, 
loveckých psù rùzných plemen. Cílem akce bylo
setkat se s pøáteli, strávit pøíjemný den v pøíro-
dì a pøípadnì kdyby štìstí pøálo i ulovit nìjakou 
tu zvìø. A to se podaøilo! Po celodenním lovu 
bylo na výøadu 5 kusù naší ušlechtilé rytíøské 
zvìøe – divokých prasat. Po vzdání myslivec-
kých poct ulovené zvìøi následoval v prostorách 
bufetu Miláèek spoleèenský veèer s živou hud-
bou. Jako vždy, netrpìlivì oèekávaným vrcho-
lem veèera byla bohatá nejen zvìøinová tom-
bola (bažanti, divoké kachny, zvìøinové balíèky, 
divocí krocani, sele prasete divokého...). Úplným 
vyvrcholením tomboly byla dražba zvìøiny nej-
lahodnìjší - mladé danìly.     Text: František Musil



SDH Chøeš�ovice V Chøeš�ovicích si dìti zarybaøily
V sobotu 26. 10. uspoøádali chøeš�oviètí hasièi malé rybáøské 
odpoledne pro dìti. Rybaøilo se na rybníce Kuchyòka, který 
je veden i jako požární nádrž. Nìkteré dìti byly v rybaøení 
již zkušenìjší a tìm ménì zkušeným pomohli s rybáøskými

dovednostmi dospìlí. Ryby toho dne sice moc nebraly, ale díky 
nádhernému sluneènému dni to nikomu ani moc nevadilo. Hasièi 
jako vždy zajistili pro všechny obèerstvení i posezení, a tak si 
všichni užili krásný podzimní den.                          Text a foto: R.L.

Dlouho jsem pøemýšlela, jestli má nìjaký význam psát tento èlánek, 
ale nakonec jsem si øekla, co jím vlastnì mùžu zkazit? 
Docela mì 
ných druhù odpadù, nacházet nejen v okolí Chøeš�ovic takové 
množství nepoøádku. Nevím, kdo má ještì tolik neúcty k pøírodì,
že si dovolí vyhodit v lese, na louce, do potoka, kolem cest, do 
øeky a leckdejinde všechen možný odpad. Vždy� pøece není tak 
tìžké, pokud si vezmu sebou do pøírody pití èi svaèinu, všechny 
obaly z toho si zase odnést a vyhodit až doma nebo do nejbližších 
odpadových nádob, které jsou pøece již v každé obci. Neustále 
na tìch samých místech nacházím nìjaký s prominutím binec! 
Seberu, odnesu a minimálnì do tøech mìsícù tam leží zas nìco
jiného. Nejenom, že tu ještì máme pozùstatky èerných skládek 
z dob minulých viz foto, ale ani nyní jak je vidìt, nejsme stále 
nauèeni èi schopni více si té pøírody vážit a slušnì se k ní chovat. 
Jistì se najdou tací, kteøí to vnímají podobnì jako já a snaží se 

trápí, jak je stále možné v této dobì tøídìní všech mož-

Jiní jsou tøeba poøádní, ale stejnì pokud nepoøá-
dek není na jejich pozemku, dvoreèku èi zahradì, lhostejnì ho
pøekroèí a myslí si, že to není jejich problém. Nejhorší jsou však ti, 
kterým je jedno úplnì vše a vyhodí bez jakéhokoli studu cokoli a je 
jim jedno i kdekoli. Kdo se tak lhostejnì i v našem okolí mùže ještì 
chovat? Jsou to spíše místní, chalupáøi, chataøi, rybáøi, myslivci, 
zemìdìlci nebo úplnì náhodní návštìvníci? Nelze však poukázat 
na nìjakou skupinu, je to èistì jenom a jenom o jednotlivci, o jeho 
svìdomí a o jeho vlastním pøístupu k tìmto hodnotám. Též je to 
o tom, jak byl kdo vychováván, jaký se nauèil mít vztah k jakému-
koliv místu a hlavnì k místu, které je mu domovem. 

s tím nìco dìlat. 

Myslím si, že je naèase se opravdu zamyslet a jednoduše zaèít
každý sám u sebe. Pak se nám možná spoleènì podaøí zachovat 
pøírodu zdravou i èistou nejen v Chøeš�ovicích a nejen pro nás, ale 
i jinde a hlavnì i pro další naše generace!                  Text a foto: R.L. 

Chøeš�ovice  - vážíme si místa a krajiny kde žijeme? A jak se to projevuje?
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SDH Chøeš�oviceMikuláš v Chøeš�ovicích 7.12.

Již letitou tradicí je pro Chøeš�ováky návštìva Mikuláše a jeho 
družiny. Opìtovnému setkání malých høíšníkù s Mikulášem pøed-
cházely soutìže a hry. Tìm ménì zlobivým dìtem staèilo pøednést 
Mikulášovi nìkterou básnièku èi písnièku a høíchy jim byly odpuš-
tìny. Ty zlobivìjší se však musely hodnì snažit, aby neskonèily 
v èertovì pytli. Nakonec moudrý Mikuláš èertùm domluvil a i tìmto 
vìtším zlobidlùm za básnièku i slib polepšení všechny prohøešky 
odpustil. Navrch ještì každé dítko dostalo za snahu, slaïouèkou 
nadílku z rukou andílka. 
Zaplnìný sál chøeš�ovického kulturáku svìdèí o tom, že o tuto 
krásnou tradici je stále veliký zájem. Za poøádání této akce vdìèí-
me jak jinak, než chøeš�ovickým hasièùm a hasièkám. Všem tìm, 
kteøí se na poøádání akce podíleli, dìkujeme!  Text a foto R.L. 

Plán hasièských akcí na rok 2020:
18.1. Hasièsko - myslivecký ples
22.2. Maškarní bál
7.3. M D Ž
30.4. Májka
27.6. Noèní soutìž ?
4.7. Vítání prázdnin

11.7. Rodáci
25.7. Pou�ová zábava
29.8. Louèení s prázdninami
7.11. Drakiáda ?
5.12. Mikulášská nadílka
12.12. Valná hromada 

Spolek památky Chøeš�ovicka
informuje ... a dìkuje ...

V pátek 18.10. se konala schùze spolku, na které byly schváleny 
nìkteré akce na rok 2020. Pøesné termíny akcí ještì nejsou 
urèené, ale vždy budou vèas zveøejnìny. Pøibližnì v dubnu by 
mìla být velká úklidová brigáda okolí Chøeš�ovic. V èervnu by 
rád spolek uspoøádal vzpomínkovou a pietní akci ke 100. výroèí 
narození váleèného veterána Josefa Adámka. Pøitom také chce 
pøipomenout obì� Františka Štumbauera, chøeš�ovického obèana, 
který padl 1945 v Praze. 
Spolek se také usnesl pøevzít údržbu i úklid kostela sv. Jana. 
Všem ženám a mužùm v èele s panem Miloslavem Marešem st. 
a manželkou Jaroslavou, kteøí se o kostel starali dosud, patøí 
veliké podìkování. Jinak budou stále pro zájemce probíhat pro-
hlídky kostela sv. Jana. Také budeme nadále spolupracovat 
hlavnì s místními hasièi, obcí Albrechtice nad Vlavou, s místní 
farností a jinými spolky.
Nyní bychom rádi moc podìkovali opìt všem dárcùm a 
jícím na úèet památek. Tentokrát i firmì PETOKOV s.r.o., která 
na památky vìnovala opravdu velice štìdrou èástku. 

pøispíva-

K 8.12. 2019 je stav úètu 195 655,- Kè.
Dìkujeme moc všem!!! Text: R.L.

od 16:00 PRO DÌTI 

od 20:00 VOLNÌ PRO DOSPÌLÉ

SDH Chøeš�ovice 
poøádá v sobotu

v KD Chøeš�ovicích

22 2 2020 

SDH Chøeš�ovice Vás srdeènì zve na oslavu 

MEZINÁRODNÍHO 
DNE ŽEN

v sobotu 7 3 2020 

Tìšíme se na hojnou úèast

od 18:00 v KD Chøeš�ovicích
~  ~ VYSTOUPENÍ DÌTÍ  

Podrobnosti najdete vèas na plakátech

Podrobnosti najdete vèas na plakátech
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ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Dìjepis jinak
21. øíjna se žáci 6. roèníku vypravili v rámci výuky dìjepisu do 
Prácheòského muzea v Písku.  Èekalo na nì pravìké putování 
v expozicích muzea a mohli si pod vedením zkušených lektorù 
vyzkoušet i nìkteré práce zruèných pravìkých lidí. 

Návštìva mateøské školy u hasièù v Milevsku 
V øíjnu jsme se staršími dìtmi navštívili záchranný hasièský sbor 
v Milevsku. Dìti mìly možnost si prohlédnout a vyzkoušet hasiè-
skou výbavu. Nejvíce dìti zaujala požární auta. Dìkujeme hasi-
èùm za jejich pozornost a èas, který vìnovali našim dìtem. 

Projektový týden k 17. 11.1989
Zpøístupnit dìtem téma totality je v dobì dostatku a svobody velmi 
tìžké. Celý týden se uèitelé s žáky zabývali tímto tématem, o èemž 
svìdèí i výstava plakátù od žákù 2. stupnì.
V rámci oslav výroèí tøiceti let svobody jsme se 12. listopadu 2019 
vypravili do Prahy. Žáci 4.-6. tøídy navštívili multimediální putovní 
projekt Totalita, zapálili svíèku u památníku na Národní tøídì a na 
Staromìstské radnici si prohlédli fotografie Jana Šibíka k událos-
tem roku 1989. A protože jsme na zaplacení autobusu obdrželi 
peníze od zøizovatele a dopravu jsme tudíž nemuseli platit, jeli 
jsme i my menší, kterým je toto téma ještì hodnì vzdálené.
Mladší spolužáci z 1. - 3. roèníku mezitím navštívili petøínské blu-
dištì, zúèastnili jsme se pøímo na 1. nádvoøí Pražského hradu 
støídání stráží a poté jsme absolvovali celou prohlídku Chrámu sv. 
Víta. Prašnou bránou pøes Karlùv most jsme se dostali až na 
Staromìstské námìstí a tady jsme si poèkali, až nám kostlivec 
zazvoní.  Zvládli jsme i metro a hlavnì obèerstvení v Mc Donaldu. 
Jsme sice malí, ale šikovní!!!

Vánoèní perníèkování - dílna s rodièi a dìtmi
Ve ètvrtek 28. listopadu se školou linula vùnì perníèkù. Tentokrát 
je dìti  z 1.-3. tøídy pekly samy ve školní kuchyòce a pro mateøskou 
školku napekly šikovné paní uèitelky ze školky. Na odpolední dílnì 
si rodièe i dìti mohli vyrobit vánoèní dekorace, svícen, andìlíèka 
a nazdobit a ochutnat perníèky. V pøíjemné atmosféøe, provonìné 
jehlièím a jableèným svaøákem pro dìti, jsme se všichni bájeènì 
naladili na nadcházející Vánoce.  Bylo zde i nabídnuto drobné 
obèerstvení. Tímto dìkujeme všem, kteøí se podíleli na zprostøed-
kování této dílny,  i tìm, kteøí pøišli. 

Èerte, èerte, èertíku….
V pátek 6. prosince procházela školou Mikulášova družina. 
Mikuláš s èerty a andìly obešli všechny tøídy, zašli i do mateøské 
školy, kde prý nejvíce zlobily paní uèitelky, ale dìti je nedaly. 
Mikuláš s pomocníky rozdali všem balíèky s dobrùtkami, ovšem 
za básnièku nebo písnièku. Pod maskami se skrývali žáci šestého 
roèníku, kteøí si svou roli náramnì užili. Dìkujeme èertùm, že si 
nikoho neodnesli a do pøíštího roku se polepší i ti nejvìtší høíšníci.

A na co se mùžeme tìšit v lednu?
Dìti se do školy i školky po vánoèních prázdninách vrátí 6. ledna.
Hned 9. ledna k nám do tìlocvièny pøijede sférické kino Planetá-
rium Morava, kde dìti uvidí v zajímavém prostøedí pohádky nebo 
filmy (podle vìku dìtí). 

Hopsárium se školkou
V pøíštím kalendáøním roce se tìšíme na nové zážitky a objevování 
nových míst. První z nich bude Hopsárium v Èeských Budìjovicích, 
do kterého máme namíøeno dne 23. 1. 2020.

H O R Y:  lyžaøsko - bobaøský kurz

Ve spolupráci se spolkem Vltavínek jede i škola 
na lyžaøsko - bobaøský kurz na hory do Železné Rudy. 

Odjíždí se 23. 1. 2020
Pøíjezd je plánován na nedìli 26. 1. 2020

odevzdat i s potvrzením od lékaøe (vìtšinou máte z léta 
nebo od plavání - platí 2 roky) a zálohou na pobyt.  
Tak neváhejte a pojeïte s námi !!!

Školní dìti dostaly pøihlášky ve škole a zde je také mohou 
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10. prosince byly dokonèeny poslední úpravy školní kuchynì 
a zapojení nových zaøízení. Moderní technika si žádá své, a tak si 
naše paní kuchaøky zvykají a zacvièují se v obsluze nových zaøí-
zení. Tímto dìkujeme zøizovateli obci Albrechtice nad Vltavou za 
nemalé finanèní náklady, které byly do školní kuchynì vloženy.

Velké díky patøí paní Hanì Krippnerové za úèinnou pomoc 
pøi zaøizování a zprovoznìní školního autobusu. Øidièùm za 
bezpeèné dopravování dìtí a žákù do školy a zpìt domù, 
paní Švehlové a paní Kostohryzové za milé opatrování dìtí 
pøi jejich cestách do školy a zpìt.

Za spolupráci a pomoc škole dìkujeme spolkùm Sdružení rodièù
a pøátel školy a Albrechtickému Vltavínku, rodièùm dìtí a všem, 
kteøí nám nabídli svou pomoc.

Nový rok 2020 
Se starým rokem jako bychom zavøeli pøeètenou knihu 

a s novým rokem vezmeme èistý arch papíru a tužku do ruky. 
Spoustu pøíjemných øádkù spolu s krásnì prožitými 

svátky vánoèními Vám pøejí zamìstnanci školy.

Na závìr pøání a podìkování

Dìti pomáhaly se zdobením Betlému na albrechtické návsi a také
u Betlému nacvièovaly koledy na slavnostní rozsvícení vánoèního 
stromu na první adventní nedìli.
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SDH Jehnìdno Jehnìdská sportovní sezóna 2019
Pro jehnìdské hasièe byla sportovní sezóna 2019 velice úspìsná. 
Soutìží v hasièském sportu se pøedevším úèastnilo družstvo 
mužù a družstvo žen. 

Ženské družstvo se v tomto roce zúèastnilo celkem 18 soutìží 
v mìsících duben až záøí, mužské družstvo se ve stejných mìsí-
cích pøihlásilo na 23 soutìží. Obì družstva se zúèastnila okrskové 
soutìže, okresní soutìže a dále jednolivých kol pohárovek na 
okrese Písek a okrese Strakonice. 
Ženský tým si pro rok 2019 dal za cíl obhájit loòské celkové vítìz-
ství v soutìži „O putovní pohár hasièù okresu Písek“, což se jim 
na posledním kole této soutìže povedlo a opìt byl putovní pohár 
odvezen do Jehnìdna. Ženy se také zúèastnily pohárových soutìží 
na okrese Strakonice. A aèkoliv se nezúèastnily všech kol, i tak 
skonèily na celkovém šestém místì, což byl pro tým soutìžící 
v tomto složení teprve dva roky velký úspìch.
Pro družstvo mužù byla prioritou úèast pøedevším na pohárových 
soutìžích na strakonickém okrese. Jejich témìø stoprocentní úèast 
jim díky nìkterým skvìlým výkonùm zajistila ve velké konkurenci 
celkové osmé místo, z kterého mìli kluci velkou radost. 
Tým Jehnìdno A se pøihlásil také na pár soutìží na okrese Písek 
a poprvé se jim podaøilo získat celkové první místo v píseckých 
pohárovkách, takže z poslední soutìže v Oseku se nepøivezl jeden, 
nýbrž dva putovní poháry.
Jelikož nás baví soutìžit v požárním útoku, chtìli bychom touto 
cestou podìkovat našemu veliteli, že se nám stará o veškeré spor-
tovní vybavení, a dále dìkujeme Obci Albrechtice nad Vltavou, že 
nám pøispívá  na hasièský sport. Text: Hana Jaèková

Jehnìdno navštívil Mikuláš
V sobotní podveèer 7. prosince se pøijel podívat na jehnìdské dìti 
Mikuláš s adílkem a tøemi èerty. 
Dìti navštívili pøímo v jejich domovech, aby se tolik nebály oškli-
vých èertù, kteøí si na zlobivé dìti pøipravili i pytle. 
Každý malý šikula radìji hned odøíkal básnièku èi zazpíval písnièku. 
Za to byl andìlem odmìnìn malou taškou plnou pøekvapení. 
Letos si èerti žádné dítko do pekla neodnesli, ale pokud by nìkdo 
nesplnil to, co slíbil, tak se prý má obávat, že za rok už se èerti 
pøemluvit nenechají a vezmou ho s sebou do pekla.

Text: Hana Jaèková

Poslední akcí poøádaná SDH Jehnìdno v roce 2019
14. prosince 

Turnaj v pingpongu
Ale o tom až v pøíštím únorovém èísle zpravodaje.

DJ BL CKA

e
s

silv strov ké P V PE
ØEK A NÍ

V BUFETU MILÁÈEK
Vstupné 150 Kè

tel: 725 784 487
  /  

  /  
V CENÌ PÙLNOÈNÍ RAUT

REZERVACE NUTNÁ

31.12. od 20:00

VENKOVNÍ OHNÌ     

OHÒOSTROJ
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Dvanáct z patnácti
Bìhem posledních pìti podzimních kol pøišlo u prvního týmu herní 
a hlavnì i výsledkové zlepšení. Odstartovala to domácí výhra 4:3 
s Èížovou, následovala kanonáda 3:7 v Oslovì, potom èistý búr do 
sítì Záhoøí a pak pøetahovaná 3:4 ve Skálách. Nakonec vítìznou 
šòùru pøerušila tìsná prohra 2:1 v Protivínì, kde bola na ihrisku 
taká hmla, že aj vtáci chodili pešo, ako by povedal legendární ko-
mentátor Karol Polák. Podzimních sedmnáct bodù sice není moc, 
ale na jaøe se s tím urèitì dá pracovat a z prozatím devátého místa 
se posunout výš. Jarní porci mistrovských zápasù naèneme nejspíš 
21. 3. 2020 odvetou doma s Protivínem, týden na to jedeme na 
Hradištì a pak máme doma Milenovice.
Béèku se na podzim daøilo podobnì a se ziskem patnácti bodù je
to zatím také deváté místo. První jarní zápas v Èimelicích je na 
programu stejný víkend jako u Áèka, jen ještì upøesníme, které 
mužstvo bude hrát v sobotu a které v nedìli. 

Letošní podzimní brigáda vonìla døevem a v areálu jsme vyøezali 
a uklidili suché a poškozené smrky. Pøivezený písek jsme zatím na 
podmáèenou plochu aplikovat nestihli, abychom tam neudìlali moc 
velké koleje. Dodìláme to, až trávník proschne, nebo promrzne.
Zimní pøíprava bude opìt probíhat ve školní tìlocviènì, na halových 
turnajích, na umìlce v Písku a Milevsku a v pøilehlých lesích. 

TJ Albrechtice nad Vltavou pøeje všem svým pøíznivcùm a dalším 
obèanùm krásné prožití Vánoèních svátkù, v Novém roce 2020 
pevné zdraví a mnoho sportovních a životních úspìchù!

Dovolujeme si Vás také pozvat na náš sportovní ples. 
Pokud vše dopadne podle plánu, tak nám v obecní hospodì 

v Údraži 15. 2. 2020 zahraje hudební tìleso LANZA.

TJ Albrechtice nad Vltavou

BVB09 vs Slavia
10.12.2019 veèer od 21:00 se slávisté louèili s letošní Ligou mistrù 
posledním zápasem na vestfálském stadionu Signal Iduna Park 
v Dortmundu. Jelikož jejich dosavadní vystoupení v základní sku-
pinì proti soupeøùm s rozpoètem vyšším, než má celá naše liga 
nebylo vùbec zlé, rozhodli jsme se na to jet mrknout osobnì. Barcu 
a Inter už jsme v minulosti na svých mega stadionech hrát vidìli, tak 
proè do sbírky nepøidat i BVB09. Stadion slavné Borussie s kapa-
citou pøes jednaosmdesáttisíc divákù sice nebyl úplnì vyprodán, ale 
i tak ta pìtašedesátitisícová hrstka fans udìlala pìknou atmosféru. 
Nutno pochválit pøíznivce vršovické party, kteøí slavné „žluté zdi“ 
nezùstali, co se fandìní týèe, nic dlužni. Zápas dopadl tak trochu 
podle oèekávání, ale domácí to na cestì k zisku tøech bodù, a díky 
zaváhání Interu proti Barce nakonec i postupu do jarní èásti Ligy 
mistrù, nemìli vùbec jednoduché. 
Byl to, stejnì jako pøedešlé zápasy sešívaných, pøedevším souboj 
brankáøù a zahazovaèù šancí, ale o tom fotbal vlastnì také je. 

Text a foto: Dušan Hronek

Start jako už 36 let v 10:00 pøed snìhulaèkou (èp. 13)

Na úèastníky bìhu èeká pod rozhlednou “bedna”. Na ostatní “Jedová chýše” 

Ládi Voneše. Slibujeme, že se vynasnažíme co nejvíce urychlit vyhlášování 

vítìzù - než se rozbìhnete na polévku k Miláèkovi.

Zveme jak bìžce, tak i všechny lidièky, kteøí se rozhodnou poslední den 

v roce se provìtrat a udìlat si žízeò a setkat se opìt s kamarády u rozhledny. 

Tento bìh nemá v celém kraji obdoby! 

Za poøadatele srdeènì zve a rád Vás opìt po roce uvidí Váš Pavel Kolda
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89  Fähnrichová Hana, Údraž
60  Zobal Stanislav, Albrechtice
50  Štípek František, Újezd
75  Jaroš Jiøí, Albrechtice
91  Šabatka Jaroslav, Hladná
60  Schánilcová Jaroslava, Albrechtice
91  Venuš František, Újezd
75  Dostál Petr, Albrechtice
70  Klimešová Vìra, Údraž
55  Švehla Lubomír, Albrechtice

50  Ryšlavá Dana
55  Maršíková Dagmar, Hladná
80  Pavlíèek Jan

, Albrechtice

, Albrechtice
65  Smolaø Miroslav, Chøeš�ovice
70  Škoda František, Albrechtice
55  Ušatá Lenka, Jehnìdno
89  Košatková Vlasta, Albrechtice
70  Kurfiøt Stanislav, Údraž
55  Lidinská Zdeòka, Albrechtice
50  Bartušková Vlasta, Albrechtice

7. února 2020
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 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová
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za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

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

Spoleèenská kronika ... vedení obce pøeje všem oslavencùm, a� si svùj krásný vìk užívají ve zdraví a radosti

Nejkrásnìjší ze všech dárkù,
vkládá život do koèárkù.

Blahopøejeme k narození.

~ v øíjnu se narodil ~

Dominik Mikolášek, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Kateøina Šáchová, David Mikolášek

~ v listopadu se narodila ~

Rozálie Císaøovská, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Klára Fialová, Petr Císaøovský     

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

Vìnujeme tichou vzpomínku.

Kamila Rybáková, 
Albrechtice n. Vlt.

24.10.2019

Vìra Èermáková, 5.11.2019
Albrechtice n. Vlt.

Zdeòka Pintová, 13.11.2019
Újezd   

Vítáme nové obèánky ... radost i slzy dojetí

V sobotu 19. øíjna dopoledne se v zasedací 
místnosti OÚ v Albrechticích opìt ozýval 
dìtský smích i pláè - probíhalo podzimní 
vítání nových obèánkù. Starosta obce ing. 
Miroslav Ušatý slavnostnì uvítal do života 
novì narozené dìti, tentokrát to byli samí 
chlapeèci - Tomáš Andìl, Vilém Havlíèek 
a Max Pašek, a popøál jim a jejich rodinám 
vše dobré. 
Slavnost zahájily hezkým programem dìti 
z místní základní školy pod vedením paní
vychovatelky Boženky Milotové. Jako vždy 
dìti sklidily velký potlesk. Jejich vystoupení 
rozesmálo, ale objevily se i slzy dojetí. 
Následoval zápis rodièù do pamìtní knihy, 
gratulace, kytièka a každý malý obèánek 
obdržel od obce penìžní dar. Nechybìlo 
také tradièní focení ratolestí v malované 
kolébce. Zbývá popøát novým obèánkùm, 
aby vyrùstali ve spokojených rodinách, byli
zdraví a aby se jim v Albrechticích dobøe 
žilo. Dìkujeme všem, kteøí se na této akci 
podíleli za milé sobotní dopoledne.

Tìšíme se na další setkání na jaøe!

Text: V. Petružálková, foto: V. Dìrda

“Dostošu” blahopøejeme a dìkujeme ...
O vánocích oslaví už 75. narozeniny ing. Petr 
Dostál z Albrechtic. Žije v naší obci teprve pár 
let a pøesto jeho pùsobení nepøehlédnete. 
Iniciuje výsadby stromù a alejí na celém území 
obce, na práci se podílí, a následnì o mladé 
výsadby peèuje. Mapuje výskyt vzácných nebo 
unikátních stromù, o jejichž existenci my ostatní 
vìtšinou ani netušíme. Píše o nich do Zpravo-
daje. Vysazuje a stará se o kvìtinovou výzdobu 
v centru obce. Neváhá obléct montérky a po-
moci, kde je tøeba. Pomohl udržet pøi životì 
mladý dub darovaný siselenskými pøáteli, který 
se sklonil jako luk a potøeboval odbornou pro-
øezávku. Další oblastí Petrova zájmu je odpa-
dové hospodáøství a tøídìní. Nejen že doma
tøídí jako mnozí z nás. Ale vyráží i v nedìli pøed 
obìdem na dlouhé pìší vycházky v montérkách, 
pracovních rukavicích a s pytlem. Sám nebo 
s vnouèaty. Sbírají odpadky v pøíkopech podél 
našich silnic a cest. Ty pak roztøídí a odvezou 
do sbìrného dvora. Dìlá to proto, že se mu ten 
binec v pøíkopech prostì nelíbí. A i jinak je to 
dobrý chlap. Blahopøejeme, Petøe, a dìkujeme.  

Vláïa a Vlastièka, Albrechtice 140
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