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Registrován u MK ČR pod č. E 20238

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do domácností úvodní číslo zpravodaje obce Albrechtice nad Vltavou.
Naším cílem je doplnit informace uveřejňované na webových stránkách obce v tištěné podobě pro občany,
kteří nevlastní nebo nemají přístup k internetu. Zpravodaj bude vydáván ve dvouměsíční periodicitě a měl by
obsahovat základní údaje o dění ve všech obcích správního území OÚ Albrechtice nad Vltavou, včetně informací z jednání rady a zastupitelstva obce. S předstihem se tak občané dozví nejen o akcích plánovaných obecním úřadem, ale i o akcích pořádaných jednotlivými spolky či sdruženími jak v oblasti kultury, tak i sportu.
Zpravodaj plánujeme distribuovat prostřednictvím obchodů a pohostinství v jednotlivých obcích, případně
volným odběrem na poštovních úřadech.
Věřím, že Vás informace ve zpravodaji zaujmou a budete nápomocni redakční radě jak svými příspěvky, tak
i radami ke zkvalitnění zpravodaje.
Ing. Václav Kaifer, starosta obce

Informace z jednání
obecní rady
Rada obce na svém 6. zasedání 20. května 2011, které
krátce předcházelo zasedání zastupitelstva, projednala
body ke schválení zastupitelstvem, které jsou podrobněji uvedeny v informacích z jednání zastupitelstva. Byla
revokována usnesení č. 30 a 33/2011-RO a schválen
nákup terčů pro požární sport SDH Albrechtice n. V. Rada
schválila přidělení bytu č. 10 v č.p. 156 novému nájemci.
Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou a bude
v ní uvedena i opatrovnice nájemce. Dále byl schválen
návrh starosty na opravu cesty k chatám v Chřešťovicích.
Obec přispěje na opravu cesty „K Turbáčkovi“ částkou 30
tis. Kč a chataři si opraví cestu vlastními silami. Současně
bude opravena komunikace od Cheníčka ke křížku za cca
20 tis. Kč. Rada projednala a nemá námitky ke směně
pozemků v k.ú. Údraž-Rejzíkov. Směna se týká parcel č.
275, 810 a 809/2 v majetku města Písku a parcel č. 268/3
a 268/4 v soukromém vlastnictví občanů Albrechtic n. V.
Rozhodnutím rady byl schválen příspěvek na fotbalový
turnaj ve Všeteči ve výši 2 500,- Kč. Pro plánovanou akci
„rekonstrukce elektroinstalace hasičské zbrojnice Jehnědno“ byla na základě zaslaných nabídek vybrána realizační firma Elektronik L. Řeřábek. Rada zamítla cenové
nabídky firem, které nabízely provést odvodnění hasičské zbrojnice Jehnědno. Budou osloveny další firmy.
Rada schválila výpověď nájemní smlouvy s Občanským
sdružením Vodňanská ryba na pronájem hřbitovní zdi.
Nájemní smlouva byla uzavřena za účelem rekonstrukce
této památky. Vzhledem k tomu, že sdružení neobdrželo
dotaci na rekonstrukci, bude podána výpověď dohodou.
Rada vyhověla žádosti nájemce a souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 9 v č.p. 156 Albrechticích
n.V. za dohodnutých podmínek. Rada souhlasí s výpovědí z nájmu pro nájemkyni z bytu č. 8 v č.p. 156. Rada
schvaluje zvýšení ceny za vývoz jímek a uložení kalu na
ČOV na 600,- Kč za 1 jímku.

Informace z jednání
zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 20. května
2011 a bezprostředně navazovalo na jednání rady. Na jednání byl schválen záměr provedení nutné opravy střechy
nad MŠ a školní kuchyní. Následně byl schválen nákup výškově stavitelného školního nábytku s perspektivou počtu
žáků v novém školním roce 2011/2012. Zastupitelstvo
schválilo návrh majetkoprávního vypořádání komunikace
v Újezdu-Hradu, která je součástí přístupové cesty k nemovitostem. Dále byl schválen záměr prodeje pozemků v k.ú.
Chřešťovice, na kterých je zřízeno rekreační zařízení firmy
TOPTRANS EU, a.s. Cena za odprodej bude stanovena na
příštím zastupitelstvu na základě zpracovaného odhadu.
Součástí jednání bylo schválení zřízení věcného břemene
na parcele č. 780/1 v k.ú. Chřešťovice pro zřízení kanalizační přípojky. Byla schválena kandidátka navržená do
funkce přísedící u Okresního soudu v Písku. Zastupitelstvo
schválilo odkoupení domu č.p. 54 v Jehnědně. Zastupitelstvo projednalo podmínky vydávání obecního zpravodaje
a po zvážení všech povinností z toho vyplývajících schválilo
jeho vydávání s dvouměsíční periodicitou. Dále bylo schváleno 2. rozpočtové opatření. V diskusi se hovořilo o neúčasti fotbalového mužstva Albrechtic n. V. na letošním ročníku fotbalové soutěže O štít Albrechtic. Byly diskutovány
výsledky nabídky učiněné spoluvlastníkům podílu 41/280
na budovách na stavebních parc. č. 1/6, 1/7, 1/8 a 1/16
a pozemcích parc. č. 1/6 a 1/10 v k. ú. Údraž. V dalším jednání bylo schváleno rozpočtové opatření na obnovu písma
na pomnících v Albrechticích a Jehnědně v roce 2011.
Pomníky v Chřešťovicích a Údraži budou opraveny v roce
2012. Starosta upozornil na možnost hlasování podpory
pro projekt obnovy kapliček v Albrechticích n. V. na obecních webových stránkách. V diskusi zazněly hlasy požadující urychlení prací na hřišti v Údraži. Ředitelka ZŠ a MŠ
požádala o instalaci žaluzií do tříd ZŠ. Na základě žádosti
zastupitelů byla dohodnuta prohlídka v obecních lesích,
která se uskuteční 17. června 2011.

Okrsková
soutěž
hasičů
Stalo se už tradicí, že
se každým rokem na
jaře v jedné obci našeho
okrsku koná soutěž
v
požárním
útoku.
Letos tuto soutěž hostil 7. 5. 2011 SDH Jehnědno. Místní sbor
dobrovolných
hasičů
slaví v letošním roce
110. výročí od založení
a tato soutěž byla zařazena jako součást oslav.
Před zahájením soutěže proběhlo položení
věnce k pomníku padlých v 1. světové válce
a uctění jejich památky
minutou ticha. Poté se
soutěžící přesunuli na
hřiště, kde byli svědky
ocenění
jehnědských
bratrů kolegů za dlouholetou práci ve sboru.
A pak již bylo zahájeno
líté klání, kde úvod pat-

řil jedinému dětskému
družstvu okrsku – dětem
ze Chřešťovic. Následovala soutěž ženských
družstev, kde si palmu
vítězství odnesly sestry
pořádajícího
sboru.
V soutěži mužů získali zlatou medaili čle-

Z činnosti
albrechtických
hasičů
O tom, že albrechtičtí hasiči
nezahálí, svědčí jejich aktivity
na poli hasičském, kde zásahová jednotka obce zasahovala
při požáru trávy v Chřešťovicích a zajistila likvidaci padlého
stromu v Újezdu. Velmi zdatně

nové družstva Albrechtice I. Soutěž ukončila
družstva veteránů, kde
s velkým nasazením zvítězili hasiči z Pasek. Na
závěr je nutné pochválit
všechny členky a členy
SDH Jehnědno, za úsilí
s jakým připravili celou

si vedli hasiči na okrskové hasičské soutěži 7. 5. 2011, kde dvě
vyslaná družstva mužů získala 1.
a 2. místo. V polovině května se
konala „železná sobota“, akce,
která přispívá ke zkrášlení naší
obce. V sobotu 4. 6. hasiči udělali
radost dětem, pro které připravili zábavné odpoledne. Na louce
u čerpací stanice v Albrechticích
děti soutěžily v jedenácti disciplínách, pro vítěze byly nachystány
sladkosti a drobné dárky. Vyvr-

Víte, jak se hraje
petangue?
Určitě dobře to ví všichni soutěžící, kteří se
zúčastnili turnaje v petangue 21. května na hřišti v Jehnědně. Soutěžila dvoučlenná družstva ve
všech věkových kategoriích, celkem 22 družstev.
Na vítěze čekaly hezké ceny.
O tom, že tato hra získává stále více příznivců
svědčí i to, že hasiči Jehnědno nezištně pomáhají
s organizací turnajů v petangue např. Centru pro
zdravotně postižené jihočeského kraje ve Strakonicích. Jejich pomoc ocenila i ředitelka centra paní
D. Kolářová. Zaslouží si i naše uznání.

soutěž a doprovodný
program. Vše fungovalo bezvadně, počasí
po celou dobu ukazovalo vlídnou tvář a mezi
četnými
návštěvníky
se nenašel ani jediný
nespokojený. Ještě jednou díky.

cholením byla ukázka výjezdu
zásahové jednotky a likvidace
požáru, který byl na louce připraven. Akce se konala v rámci
projektu Oranžový rok, za podpory Jaderné elektrárny Temelín. Na závěr měli hasiči dvojnásobný důvod k oslavám. V průběhu jednoho měsíce se konaly
dvě svatby, a to sourozenců
Ivany a Jiřího Kolpových, kteří
jsou členy SDH Albrechtice n. V.
Blahopřejeme.

Vítání dětí
7. května 2011

Kothánek Ondřej

Žáková Karolína

Kuboušek Václav

Zachová Alžběta

Sedláček Petr


Fotbalový oddíl
Albrechtice nad Vltavou

výrobě malých předmětů k prodeji, ve školce
v této souvislosti probíhají „Tvořivá odpoledne s rodiči“. V závěru měsíce se slavnostně
Tým A je momentálně na 11. místě tabulky (ze rozloučíme s předškoláky v MŠ. V červenci
14 týmů) a v posledním 26. kole se utká s fot- se bude ve škole malovat, uklízet, sestavovat
balisty Sokola Želeč, vedoucím celkem tabulky. nový nábytek atd.
Utkání se hraje v Želči v sobotu 18. 6. v 17.00
hod. V případě vítězství má tým A šanci posuVěci organizační
nout se blíže ke středu tabulky. Tým B je na
předposledním 11. místě a v posledním 22.
a úřední:
kole hostí doma borce z Oslova. Utkání se hraje
v sobotu 18. 6. a v případě vítězství má možZŠ navštěvuje 21 žáků,
nost záchrany. Přestože výsledky našich mužsv MŠ máme 26 dětí
tev v letošním ročníku nejsou příliš radostné,
věříme, že fotbalisté v klidu rozeberou příčiny
U zápisu do 1. ročníku bylo 14 dětí,
současného stavu a v příštím ročníku budou
přijato bylo 13 dětí
dělat radost všem příznivcům.
Školní rok 2010/2011
končí ve čtvrtek 30. 6. 2011

Informace
Základní a Mateřské školy

Školní rok 2011/2012
začíná ve čtvrtek 1. 9. 2011

Blíží se konec školního roku a s ním prázdMŠ je uzavřena
niny, ale v měsíci červnu nás ještě čekají někod 11. 7. do 31. 8. 2011
teré zajímavé akce. Mezinárodní den dětí
jsme oslavili hrami a zábavou na hřišti. Do
Dovolená ve školní jídelně je od 25. 7.
konce měsíce června budeme s dětmi jezdit na plavecký stadion v Písku, kde dokon- do 12. 8. 2011, po dobu dovolené se nevaří.
číme letošní kurz v plaveckém výcviku. Chystáme zájezd do záchranné stanice v Makově,
Přejeme všem dětem,
kam přivezeme malý finanční příspěvek na
žákům a spoluobčanům
krmení zvířátek. S dětmi navštívíme albrechkrásné léto, úžasné prázdniny
tickou požární zbrojnici. Připravujeme vystoua vydařené dovolené.
pení dětí na akci „Vítání léta“, pracujeme na

Policie ČR radí a pomáhá

Přivítejte s námi léto

Zprávy masmédií a statistiky nám ukazují, že v naší společnosti se, bohužel, stále
setkáváme s protiprávním jednáním některých osob. V rámci výskytu trestné činnosti v naší obci a okolí bychom vás chtěli
upozornit zejména na trestnou činnost
páchanou na našich spoluobčanech - seniorech. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně,
slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, někdy musí čelit i útokům
násilníků.

V sobotu 25. 6. 2011 proběhne na fotbalovém hřišti v Albrechticích n. V. již 3. ročník
Vítání léta. Tradičně bude připraven pestrý
program, z kterého namátkou vybíráme: fotbalové utkání „Ženy v akci“ versus ženy JA-Fa
Protivín, utkání Hospodská 12o proti mužům
Všeteč, dětský desetiboj, vystoupení divadelního spolku „Albrechtický brebta“. Z hudebních skupin vystoupí Zlý ovce (rock), Los
bambulos (country), J. Bartuška & Drábové,
M. Lidinský (heligonka), Rusty Strings (blues
rock) a skupina Banket. Charitativní stánky
budou nabízet upomínkové předměty vyrobené dětmi místní ZŠ a MŠ. Výtěžek akce je
Jak zabezpečit majetek,
určen pro útulek pro opuštěná zvířata v Záhoří
jak se chovat?
u Písku. Pro děti je připravena zdarma jízda na
- nechlubte se svými úsporami a cennostmi koních a poníkovi. Po celou dobu je zajištěno
- zamykejte dveře, zavírejte okna před občerstvení. Přijďte strávit pohodové odpoledne. Srdečně zvou „Ženy (a muži) v akci“.

-

-

-

odchodem z domova
bezpečnost zvyšují bezpečnostní dveře
nebo alespoň přídavná zařízení jako
pojistky, přídavné zámky, závory apod.
okna lze opatřit mřížemi, vstupní dveře
vybavit videotelefonem
před odchodem či odjezdem na delší čas
nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte
přívod elektřiny, vhodná je výpomoc
souseda při vybírání schránky, udržujte
dojem, že jste přítomni doma
vhodné je elektronické spínací zařízení,
které se rozsvítí, zapne rozhlas nebo
televizi
je vhodné mít vyfotografované cenné
věci, sepsána výrobní čísla pro jednání
s Policií a při likvidaci pojistné události
pokud nastane
věnujte pozornost zabezpečení svých
rekreačních obydlí
nezapomínejte na zajištění svého automobilu např. přídavnými alarmy či
imobilizéry

Chráníte tím sebe
a pomáháte nám!
Policie ČR Obvodní odd. Protivín

Pozvánka
na dechovkový
festival
Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno
si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník
dechovkového festivalu
v sobotu 2. července 2011
od 13.00 hod.
Nad celou akcí převzal záštitu
hejtman jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola.
Zahrají Vám tyto soubory:

Libkovanka
Babouci
Netolička
Straňanka – Mistr Evropy
a držitel Zlaté křídlovky
Keramička, která bude hrát
po skončení festivalu k tanci
Přijďte se pobavit
a poslechnout si kvalitní
dechovku.
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