Vážení spoluobèané,
jmenuji se Ivo Šabatka a jelikož jsem pøijal nabídku
k práci v zastupitelstvu obce, rád bych se Vám touto
cestou pøedstavil a napsal o sobì pár slov.
Se svojí manželkou a dvìmi dìtmi bydlím v obci Kluky.
Za prací dojíždím do Albrechtic, kam se v blízké dobì
budeme stìhovat.
Tuto obec mám rád a záleží mi na tom, aby zde lidé byli
spokojeni a aby se jim tu dobøe žilo. Vám všem, kteøí jste
mi dali svùj hlas dìkuji a doufám, že Vaší dùvìru ve mne
vloženou nezklamu a se spoleènými silami povedeme tuto
obec k rozkvìtu.
Pøeji Vám mnoho osobních i pracovních
úspìchù a tìším se na spolupráci s Vámi.

Za úèasti námìstka hejtmana Jihoèeského kraje ing. Jana Kubíka a radních
Jihoèeského kraje Pavla Hrocha a ing. Petra Kaliny byla zahájena prezentaèní
výstava o obci Albrechtice nad Vltavou v budovì Jihoèeského kraje.
Otevøení výstavy se zúèastnilo témìø 30 obèanù naší obce. Pøi zahájení bylo
pøedstavitelùm kraje pøedáno Memorandum o spolupráci pøi pøípravì projektu
Spojme regiony, jehož cílem je výstavba pøemostìní Vltavy na Hladné.
Po pomyslném pøestøižení pásky si všichni úèastníci prohlédli prezentaci. Na
stìnách a v mezipodlaží je pøedstavena èinnost školy, spolkù, péèe o sakrální
památky, historie obce, významné památky a mnohé další.
Výstava potrvá do 28. února a pokud budete v Èeských Budìjovicích, tak
stojí za to si najít trochu èasu a výstavu navštívit. Za vytvoøení prezentace
zaslouží pochvalu a podìkování Vlasta Petružálková, Hana Krippnerová
a Jana Hošková.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Po letech se k nám vrátila normální zima se
snìhem a mrazy. Vedle malebnì zasnìžené
krajiny to pøináší i negativa. Jedná se zejména
o znehodnocení našeho životního prostøedí
imisemi z komínù. V žádném pøípadì nechci
nabádat na udávání sousedù a øešení záležitosti úøední cestou. Ale ruku na srdce. Je normálnì dýchatelné ovzduší v našich vesnicích?
Není. Vždy všechny jsou v údolích a v zimì,
když se zatopí, tak se nedá otevøít okno. Již
nìkolikrát jsem byl upozornìn na špatný stav
ovzduší. Zatím jen pøátelsky, neoficiálnì.
A musel jsem tìmto lidem, kteøí mì upozornili,
dát za pravdu. Touto formou chci požádat ty
nejvìtší zneèišovatele, aby využili další výzvy
Jihoèeského kraje na kotlíkové dotace a vymìnili svùj zdroj vytápìní. I pøes nìkteré problémy,
které se vyskytly s poskytováním tìchto dotací,
je to velká pøíležitost, která se nebude dlouho
opakovat.
Je mezi námi èást vlastníkù domù, kteøí investovali do topné soustavy vlastní nebo veøejné
finanèní prostøedky a dnes nemají s imisemi
problémy. Tak proè by to nemohlo jít u dalších.
Neèekejte na poslední chvíli nebo na to, až
k Vám dojdou pracovníci odboru životního protøedí. To už nebude zadarmo a je to zbyteèné.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

7. zasedání zastupitelstva obce 15.12.2016
ZO schválilo
- OZV o FRB
- vyhlášku è.9/2016 o místním poplatku za provoz
systému odpadového hospodáøství
- poskytnutí investièní dotace pro DSO Blanicko
Otavského regionu
- termíny zasedání RO a ZO v r. 2017
- vyhlášku è. 10/2016 o rušení noèního klidu
- prodej pozemkù v k.ú. Chøešovice
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na zøízení
vìc. bøemene na poz. 780/1 v k.ú. Chøešovice
- prodej pozemku p.è. 1739/3 v k.ú. Albrechtice n/Vlt.
- prodej pozemku p.è. 780/4 v k.ú. Chøešovice
- cenu vodného pro r. 2017
- cenu stoèného pro r. 2017
- poskytnutí dotace pro Domovy KLAS, o.p.s. Temelín
- rozpoèet obce na rok 2017
- rozpoètový výhled na období 2018-2019
- odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
k 1.1.2017
- rozpoètové opatøení ø. 11/2016
- odpovìï paní Dusilové z Chøešovic
- zadání zmìny è. 3 územního plánu obce
Albrechtice nad Vltavou
- zámìr prodeje èásti parcely è. 1765 v k.ú.
Albrechtice nad Vltavou
- zøízení vìcného bøemene na domì èp. 79
v Albrechticích nad Vltavou
- zaøazení do majetku: køíž na parc. è. 750, sochu
Krista na parc. è. 451 v k.ú. Chøešovice a køíž
na KN parc. è. 643/7 v k.ú. Jehnìdno

1. Zasedání rady obce, 11.1.2017.
RO schválila:
- Zámìr pronájmu – pošta Albrechtice nad Vltavou
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – Lesní cesta Jehnìdno
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – zpøístupnìní OÚ – výtah
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – provádìcí projekt. dokumentaci
Statické zabezpeèení svah. nestability
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – zpracování projektu kompostárny
v Albrechticích
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – rekonstrukce kanalizace Jehnìdno
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – cesta k Valentovi
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – odbahnìní rybníka Kuchyòky
v Chøešovicích
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – doplnìní osvìtlení v Albrechticích a Újezdu
- Podmínky pro VZ malého rozsahu – projektová dokumentace „Cesta do Krajiny“
- Žádost o dotaci – Jihoèeské centrum tìlesnì postižených a seniorù
- Postup na obnovení II. stupnì ZŠ a svolání mimoøádné školské rady
RO neschválila:
- Žádost o dotaci I MY, o.p.s. Sobìslav
2. Zasedání rady obce, 30.1.2017
RO schválila:
- Pronájem pošty v Albrechticích nad Vltavou
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení LHP pro LHC obce Albrechtice nad
Vltavou
- VZ malého rozsahu – Lesní cesta Jehnìdno
- VZ malého rozsahu – Zpøístupnìní obecního úøadu – výtah. plošina
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení Zpracování projekt. dokumentace
pro výst. kompost. plochy v Albrechticích nad Vltavou
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení Rekonstrukce kanalizace Jehnìdno
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení Zemní úvozová cesta K Valentovi
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení Odbahnìní rybníka Kuchyòka
- VZ malého rozsahu – poptávkové øízení – Doplnìní osvìtlení v Albrechticích
a Újezdu
- Rozpoètové opatøení 1/2017
RO vzala na vìdomí:
- Zpracování provádìcího projektu Statické zabezpeèení svah. nestability
- Informaci o zasedání mimoøádné školské rady
- Žádost o dotaci Èeského svazu vèelaøù Albrechtice nad Vltavou
RO neschválila:
- Pøipojení se k akci „Vlajka pro Tibet“
RO doporuèila ZO ke schválení:
- Smìrnici o veøejných zakázkách
- Rezervaci pozemku
- Zøízení vìc. bøemena k poz. p.è.1713/3 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou

Obecní úøad v Albrechticích nad Vltavou upozoròuje
na termín zaplacení místního poplatku za odpady a ze psù do 31. 3. 2017
POPLATEK ZA ODPADY je ve výši:
450,- Kè/ trvale hlášená osoba, 500,- Kè/dùm - byt trvale neobydlený
POPLATEK ZE PSA je ve výši 50,- Kè a z každého dalšího psa 100,- Kè
V Albrechticích n. Vlt. se ještì platí POPLATEK ZE STOÈNÉHO,
který je ve výši 35,- Kè/osoba/rok
V Albrechticích n. Vlt. lze poplatky v hotovosti zaplatit v kanceláøi OÚ
každý pracovní den: 7:30 – 12:00 hod, 12:45 – 15:30 hod.

PROVOZNÍ DOBA:

KONTAKT:

PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
ÈTVRTEK
PÁTEK

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

-

TEL.: 721 941 229

11:30
11:30
10:00 13:30 - 15:00
11:30
11:30

V úterý 7.2.2017 navštívil naší obec nový senátor Mgr. Jaroslav Vìtrovský.
Po pøedstavení obce spolu se starostou Ing. Miroslavem Ušatým a místostarostou Václavem Klimešem pokraèovala návštìva prohlídkou základní
školy. Paní øeditelka Mgr. Alena Neèasová provedla hosty areálem celé
školy, ukázala modernì vybavené uèebny, školní družinu, mateøskou školku,
jídelnu s kuchyní a tìlocviènu.

Hlavním tématem návštìvy bylo jednání o obnovení
II. stupnì základní školy.
Senátor Vìtrovský konstatoval, že naše škola je svým
vybavením na velmi vysoké úrovni. Øada mìstských škol
není tak vybavena, jako ta albrechtická. Bylo by škoda
nevyužívat prostor i pro II. stupeò. Proto byli pozváni ke
spoleènému jednání i starostové sousedních obcí spolu
s øediteli škol. Setkání se zúèastnily delegace z obcí Kluky,
Všemyslice a Temelín. Všechny tyto obce jsou na stejné
úrovni se školstvím jako Albrechtice. Provozují I. stupeò.
Naše obec pøedložila pøedbìžný návrh spolupráce na
zøízení II. stupnì. Všichni úèastníci se shodli, že návrh je
uskuteènitelný a je tøeba na nìm dále pracovat. Senátor
Vìtrovský vyjádøil celému projektu maximální podporu.
Pokud by došlo k jeho realizaci, tak tento projekt mùže být
pøíkladem pro venkovské školy v celé republice.
Po skonèení setkání si pan senátor prohlédl prostory obecního úøadu a v krátkosti mu byly pøedstaveny další významné projekty naší obce.
Ostatní úèastníci byli pozváni místostarostou Václavem
Klimešem a øeditelkou školy Alenou Neèasovou na prohlídku školy. Úèastníci setkání se dohodli na tom, že v úterý
14. února 2017 budou pokraèovat v jednání øeditelé a uèitelé
škol zúèastnìných obcí.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Obec Albrechtice nad Vltavou dìkuje Nadaci ÈEZ za poskytnutí nadaèního pøíspìvku na projekty
Projekt: Výstavba chodníku v místní èásti Chøešovice

Projekt: Studie proveditelnosti - Spojme regiony

Nadace ÈEZ se podílí na projektu s názvem „Výstavba
chodníku v místní èásti Chøešovice“ nadaèním pøíspìvkem
ve výši 114 000,00 Kè v rámci grantového øízení Podpora
regionù. Byl vybudován chodník a realizována nová stavba
autobusové zastávky s èekárnou v místní èásti Chøešovice.
Jedná se o stavbu, která zajišuje bezpeèný a plynulý pohyb
osob mezi místem služeb (obchod, pošta, knihovna) a rozhodující èástí vesnice. Projekt byl ukonèen v prosinci 2016.

Nadace ÈEZ se podílí na projektu s názvem „Studie
proveditelnosti – Spojme regiony“ nadaèním pøíspìvkem
ve výši 100 000,00 Kè v rámci grantového øízení Podpora regionù. Jedná se o projekt pøemostìní Orlické
pøehrady v místì Hladná u Albrechtic nad Vltavou a Chrášan. Realizací stavby dojde k propojení trasy Bechynì – Písek a spojení tøí turistických
destinací – Toulavá, Písecko a Budìjovicko. Cílem je zjistit reálnost celého
projektu. Projekt bude ukonèen v roce 2017.
Plánované celkové náklady: 130 000,00 Kè
Pøíspìvek Nadace:
100 000,00 Kè

Most mezi Doubravou a Albrechtickou
Hladnou - neuskuteènìná stavba
Ilustraèní foto z únorové výstavy O obci Albrechtice nad Vltavou v budovì
Krajského úøadu Jihoèeského kraje v Èeských Budìjovicích.
Zákres pùvodního mostu (rozestavìného v roce 1941) do dnešní fotografie.
Takhle nìjak by to na Hladné vypadalo, kdyby se pùvodní zámìr pøemostìní
po roce 1940 realizoval. Dodnes na Albrechtické Hladné zùstalo torzo mostního pilíøe jako pozoruhodná technická památka, turistická zajímavost nebo
také pøipomínka smysluplného snu, který se nedoèkal naplnìní.
Celkové náklady: 808 685,00 Kè
Pøíspìvek Nadace: 114 000,00 Kè

Chcete-li se dnes dostat z Doubravy do Albrechtic nad Vltavou, vzdálených
vzdušnou èarou asi 4 km, máte dvì možnosti: urazit 20 km pøes Týn nad
Vltavou nebo 40 km pøes Podolský most.
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podìkování

Vážení obèané, ve svém krátkém pøíspìvku bych Vás chtìl seznámit s èinností MS Jehnìdno za rok 2016.
První spoleènou akcí byla støelecká soutìž mezi mysliveckými
spolky Albrechtice, Údraž, Jehnìdno a Kluky na støelnici Lesù
mìsta Písku na Provazcích. Tuto soutìž je tøeba zachovat i do
budoucna, protože upevòuje sousedské vztahy mezi spolky.
Støelecká soutìž probìhla i na Štítu Albrechtic v Lanškrounì, kde
v jednotlivcích i družstvech získalo Jehnìdno 2. místo.
Další èinností MS jsou brigády na sbìr kamene pro ZOD Kluky
a brigády na údržbu mysliveckých zaøízení.
Snažíme se také snižovat ztráty na zvìøi pøi senoseèi.
Nepodaøilo se nám snížit ztráty na zvìøi pøi støetu s motorovými
vozidly, i když jsme nainstalovali podél silnice z Jehnìdna do
Chøešovic modré odrazky. Pøesto bylo v tomto úseku za rok 2016
ztraceno 11 kusù srnèí zvìøe a 1 kus èerné zvìøe.
Pro nás myslivce je na prvním místì péèe o zvìø. V létì nasušit
seno, nakoupit jaderná krmiva, a od øíjna do dubna zvìø pøikrmovat,
aby nestrádala. Ochranáøi nemusí nic.
Koncem roku poøádáme pro kamarády myslivce a spoluobèany
Poslední leè. Chtìl bych podìkovat obecnímu úøadu, který nám na
kulturní akce finanènì pøispívá.
S pozdravem “Myslivosti zdar” Ladislav Kostohryz - pøedseda MS

Tak jako každý rok uspoøádali èlenové Mysliveckého spolku Údraž,
v prostorách místní hospody tradièní kulturnì spoleèenskou akci
- Poslední leè.
3. prosince 2016 od rána od 9 hodin byla naháòka a po jejím
ukonèení následovala vlastní Poslední leè. Jako vždy byli pozváni
èlenové okolních mysliveckých spolkù a široká veøejnost ze všech
èástí obce Albrechtice. V rámci zachování mysliveckých tradic,
byla pro pøítomné pøipravena velmi bohatá myslivecká tombola
a zvìøinové obèerstvení. K poslechu a tanci hrála oblíbená kapela
V+J DUO BAND.
Vzhledem k tomu, že hospoda nemá v souèasné dobì žádného
nájemce a je zavøená, museli jsme akci kompletnì zajistit sami.
V hospodì není žádné vybavení nádobím. Vše jsme tedy museli
vypùjèit, dovést a zase vrátit. Toto je opravdu nároèné jak èasovì,
tak logisticky. Dále jsme si sami zajišovali: topení, nápoje, ubrusy,
výzdobu, úklid pøed akcí a po akci a další vìci nutné pro zdárný
prùbìh akce. I když byl bìhem dne uloven jen jeden kus èerné
zvìøe, veèerní akce se podle ohlasù pøítomných velice vydaøila.
Ke zdaru této akce velkým podílem pøispìli:
paní Mája Kostohryzová, která zajistila veškerý servis pití
a jídla. Výborné jídlo uvaøil náš kuchaø pan Lukáš Volfík.
Tímto obìma velice dìkujeme. Bez pomoci tìchto dvou
obìtavých lidí a jejich pomocníkù, bychom to opavdu
nezvládli. V dnešní uspìchané dobì je jenom málo lidí,
kteøí jsou ochotni pøi poøádání takovýchto akcí pomoci.

Doufáme, že se do budoucna opìt podaøí zajistit znovuotevøení
a dovybavení údražské hospody, aby zde bylo možno Poslední leè,
ale i jiné akce poøádat.
Milan Pizinger

MS Jehnìdno zve všechny spoluobèany

ve dnech 6. a 7. kvìtna 2017
- závìr lovecké sezóny mysliveckého spolku Vltava patøil,
jako každoroènì, „Poslední leèi". Ta se uskuteènila v sobotu 10. prosince 2016 za úèasti místního mysliveckého spolku, MS Údraž,
MS Jehnìdno a dalších pøátel myslivosti. Po slavnostním zahájení lovci spoleènì s honci a loveckými psy prošli celou honitbu.
Podaøilo se jim ulovit 2 kusy èerné zvìøe. Celá akce byla tradiènì zakonèena v hospodì “U Králù” pøi dobrém jídle a dobrém pití
za doprovodu harmoniky.

Hospodaøení s odpady v Albrechticích je upraveno tak, aby to
mìli obèané co nejjednodušší. V obci je jednou mìsíènì otevøen
sbìrný dvùr, který od obèana pøevezme témìø vše – železo, plasty
v každé podobì, vyøazené elektrospotøebièe, baterky a baterie,
sklo, objemný odpad - napø. starý nábytek, pneumatiky, polystyren
a podobnì.
S nejbìžnìjším odpadem, to je s papírem, sklem a plasty to není
k barevným kontejnerùm nikde daleko. Jedno stanovištì kontejnerù je v èásti Habøí, další je u prodejny Jednoty. Stanovištì kontejnerù jsou v každé místní èásti obce. Škoda, že nìkomu slouží tyto
nádoby jako popelnice s všemožným smíchaným odpadem, zbytky
jídla nevyjímaje.
Tøetí možností, tou nejpohodlnìjší, je uložit použité plasty do
dvou pytlù. Modrý je pro smìsný plast, tj. vanièky od potravin,
tukù, kosmetiky, chemie, obalový materiál v podobì sáèkù od
tìstovin, cukrovinek, peèiva, soli, atd. Žlutý pytel je urèen výhradnì pro PET lahve a nádoby, které mají na boku èi dole logo PET.
Do tøetího, oranžového, pytle patøí obaly od mléka, džusù, šáv.
Oznaèeny jsou znaèkou C/PAP. Naplnìné pytle od vaší branky
u domu odvezou každé sudé pondìlí (podívejte se na poøadí týdnù
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v kalendáøi) pracovníci obecního úøadu. Potøebné pytle dostanete
zdarma v Albrechticích na obecním úøadì, v Údraži a v Jehnìdnì
v knihovnì a v Chøešovicích v místní prodejnì.
K èemu je to vlastnì dobré?
Pominu-li úsporu ropy, skláøského písku, stromù a obrovského
množství energie, jde o promìnu odpadu, za jehož likvidaci obec
platí v potøebnou surovinu, která je vykupována. Ano, jako vždycky,
jde v první øadì o peníze. O naše peníze. Zvýšený pøíjem z prodaného odpadu umožnil snížit roèní poplatek za likvidaci odpadu
o 100 korun na osobu, pro bìžnou rodinu tedy o 400 korun. Je to
málo nebo moc? Odpovídá to tomu, kolik rodin se tøídìní odpadu
zúèastní. Podívejte se v sudé pondìlní ráno po vsi a odhalíte, že
je ještì dosti tìch, kterým tøídìní nic neøíká a uznávají jen jednu
popelnici. Platí však snížený poplatek a svezli se s tìmi, kteøí na
slevu svým pøístupem vydìlali.
Stále není nic ztraceno. Do systému racionálního hospodaøení
s odpadem mùžete vstoupit kdykoliv. Staèí si vyzvednout barevné
pytle, nechat se pouèit, co do nich patøí, naplnit je a v sudé pondìlí
odnést k brance domu.

Pøedposlední lednová sobota patøila hasièùm. Již 127 let se schází tøetí
lednovou sobotu Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou
na své Výroèní valné hromadì.
Tato slavnostní akce se konala v dùstojném a pøíjemném prostøedí hasièské zbrojnice. Mezi albrechtické hasièe pøijali pozvání dlouholetý starosta
okresního Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska v Písku bratr Jiøí
Novák, starosta obce Albrechtice nad Vltavou, vedoucí rady represe OSH
Písek a zároveò starosta SDH Jehnìdno ing. Miroslav Ušatý a zástupci
našeho spøáteleného sboru z Dolního Bukovska. Na zaèátku jednání
probìhlo pøedání ocenìní a podìkování èlenùm za jejich dlouholetou
èinnost a práci pro sbor. Tradièním podìkováním našim ženám hasièkám
bylo pøedání pìkné kytièky.

Výroèní valná hromada se nesla v duchu hodnocení uplynulého roku
a plánování èinnosti na letošní rok, který bude opìt velmi pestrý.
V prùbìhu jednání jsme slyšeli zprávu hospodáøe sboru, zprávu kontrolní
a revizní rady a zejména obsáhlou zprávu velitele o èinnosti našeho sboru
a zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou, která vyjadøovala naší
celoroèní bohatou èinnost. Z hasièských soutìží je to zejména okrsková
soutìž v požárním útoku, Vltavský pohár, soutìže O pohár pivovaru Platan
a O pohár starosty obce Paseky. A další hasièská klání, kde soutìžíme od
jara až do podzimu.

V naší obci poøádáme akce pøedevším pro dìti a to Pálení
èarodìjnic s hasièi, Dìtský den s hasièi a Hasièský den,
který poøádáme pøi výroèí otevøení hasièské zbrojnice.
Dále zajišujeme pravidelný svozový úklid obce spojený se
svozem železného šrotu a vysloužilých elektrospotøebièù
v rámci akce Recyklujte s hasièi, kde jsme se stali v jedné
z kategorií za loòský rok republikovými vítìzi.
Ještì pøed zaèátkem hasièské soutìžní sezóny zasahovala
jednotka u požáru kostela svatých apoštolù Petra a Pavla
v Albrechticích n. Vlt. s vozidly CAS 16 MAN a dopravní
automobil Peugeot Boxer. Jednalo se o provìøovací cvièení
všech jednotek naší obce a okrsku Kluky. Ze zásahové
èinnosti to byly zejména technické zásahy a likvidace následkù po pøívalových deštích.
Velkou akcí loòského roku bylo oficiální uvedení do provozu
a žehnání našeho nového dopravního zásahového automobilu
Peugeot Boxer, které probìhlo v areálu hasièské zbrojnice.
Po projednání všech schválených bodù dostali slovo naši
hosté, kteøí pronesli velmi zajímavé pøíspìvky. Po té byly
pøedány dárkové balíèky našim jubilantùm, bratrùm, dvojèatùm
Petrovi a Pavlovi Hanzlíkovým.

Následovalo obèerstvení, za jehož pøípravu dìkujeme našim
hasièkám. Celý hasièský veèer, který nám zpestøovala videoprojekce z pøedchozích akcí, jsme se dobøe bavili.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Hanzlíkovi

V sobotu 21.1. 2017 se v budovì bývalé školy sešli dobrovolní hasièi,
aby spoleènì zhodnotili èinnost dobrovolného sboru v minulém roce
a zároveò podali návrhy plánù k aktivitì sboru v roce letošním. Úvodu
se ujal jednatel sboru Václav Lid, který pøivítal nejen všechny pøítomné,
ale také dva èestné hosty. Pozvání na schùzi pøijali za obec Albrechtice
n. Vlt. starosta Miroslav Ušatý a za Myslivecký spolek Jehnìdno pan
Josef Kozelka. Starosta obce Miroslav Ušatý se výstižnì vyjádøil o možnostech každého èlovìka pøispívat vlastním pøièinìním ke spoleèným
vìcem. Struènì a jasnì: ,,Vše stojí na lidech!" Oba hosté také popøáli
chøešovickým hasièùm, aby se jim i v letošním roce vše daøilo!
Další projev patøil starostovi SDH Chøešovice Miloslavu Marešovi. Vyjádøil
se ke všem akcím, které se podaøilo hasièùm v loòském roce uspoøádat
a seznámil všechny s plány na rok 2017. Také všem aktivním hasièùm
podìkoval za jejich úsilí a èas vìnovaný sboru. Jmenovitì p. Jaroslavu
Havlátkovi a p. Vladimíru Radášovi za jejich pomoc pøi poøádání noèní
soutìže. Za dlouholetou spolupráci podìkoval ještì p. Zdeòku Peroutkovi,
který vždy ochotnì hasièùm zapùjèoval vlastní automobil. Vloni, díky obci
Albrechtice n. Vlt. se tento problém s autem koneènì vyøešil a v souèasné
dobì mají hasièi k dispozici auto již vlastní.
Následovalo znovu vyjádøení velitele Vítka Kothánka, který už po nìkolikáté
vyzval neaktivní èleny, aby se zaèali zapojovat do èinnosti sboru, a tím
usnadnili práci i všem ostatním. Ještì podìkoval jmenovitì panu Františku
Stropnickému za veliký podíl na fungování celého chøešovického sboru.
Došlo i na pøedávání ocenìní. Èestnou medaili za zásluhy obdržel pan
Václav Lid a dárkový balíèek byl s gratulací pøedán p. Václavovi Marešovi
k jeho životnímu jubileu. Na závìr se ještì v diskusi mohl každý k èemukoli
vyjádøit a pak už se podával tradièní gulášek.
Plány sboru na rok 2017: Maškarní bál, sbìr železného odpadu, stavìní máje, Okrsková soutìž, námìtové cvièení, úèast ve Vltavském
poháru, noèní soutìž v Chøešovicích, zájezd na Moravu, dìtský den, vítání a louèení s prázdninami, úèast na naháòkách, drakiáda,
Mikulášská nadílka.
Text a foto: R.Lacinová
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pokraèování prosincového èísla zpravodaje
Trvalo to do 7 h. do veèera. Pøi tom i rusové mìli mnoho mrtvých,
i pøes 100 zajatých, 2.ježice, 2 mašinengevery, 35 koní a mnoho
oficírù. Druhý den, kam se ohlédnu samá mrtvola.
Pak jsme byli ablezováni Bosenským reg W 1. My odešli do
vzdálené vesnice 30 km. Ale bosòáci byli slabí, tak že jsme
museli s naší baterií jít k nim do lesa jako posila. Druhý den onemocnìl jsem, pro èemž poslal mì doktor na nádraží, abych jel do
nemocnice. Po ètyødenní cestì sedl jsem do vlaku nemocných
a zranìných.
Jedem pøes Debrecín, Budapeš a k Vídni, ale na rakouských
hranicích u Bruku srazili jse s námi vlaky, což bylo pro nás
nemocné nemilé pøekvapení. Dne 11./un. r.1915. Nìkolik osob
bylo zranìno.
Druhý den pøibyli jsme do Vídnì, kdež jsem v nemocnici až do
20 bøezna. Pak jsem jel do Budìjovic. Pøi té pøíležitosti jel jsem
se podívat na domov. Doma jsem byl jenom krátko 2 dni. Pak jsem
znovu nastoupil moji ukrutnou službu. Po celý èas v Budìjovicích
se mi dobøe vedlo. Ale dne 13. dubna nastalo mi rozlouèení s vlastí.
Odjíždím zase do Karpat na to samé místo co jsem z nìho odešel
do nemocnice. Dne 22. dubna jsem byl na místì pøed nepøítelem.
Tímto popis váleèných událostí konèí, na další stranì zápisníku
jsou jména - mùžem se jenom domnívat, zda to jsou jeho nejbližší
kamarádi ze setniny, nebo ti, co již padli.
Sosna, Frank, Cimrhanzl, Benda, Buman, Studený, Soukup,
Turinský, Jikeš, Šísl, Šindeláø, Haininger, Sova 2 pr., Jíška,
Síkora, Rožánek, Babka, Èitek, Kurán 2 K, Souèek 2 K, Hlubocký,
Kapsa 2 K.
Na další stranì je uvedeno jméno s adresou - Jan Wondra,
Šternberk è. 40, P.p. Chrášany u Bechynì.
Jaký byl další osud, váleèná anabáze Josefa Kaifra, vojína píseckého pluku è. 91. Vojenský historický archiv Praha - Kartotéka
padlých v 1. svìtové válce uvádí Josef Kaifer, Albrechtice, vojín ppl 91, narozen r. 1886, padnul
na bojišti 4. 11. 1916, místo - Prosek, Triest - rakouské Pøímoøí,
pohøben 5.11. 1916 , høbitov - Prosek .

Kartotéka padlých v 1. sv. válce uvádí pod jménem Kaifer z èeských
zemí pouze dva padlé ve válce. Tím dalším je Václav Kaifer,
Hladná, narozen roku 1874, zemøel ve vojenském lazaretu v Písku
30.1. 1916, pohøben 30.1. 1916 na mìstském høbitovì v Protivínì.
Dalším padlým ve válce z rodu Kaiferù byl Antonín,
taktéž z Albrechtic.
Tento pøíspìvek do zpravodaje, nech je také poklonou všem
padlým a ranìným z Albrechtic a okolí v této válce, a také
varovným mementem pro generace souèasné a pøíští.
Zpracoval a zapsal - Ing. Milan Kováøík *1958, Albrechtice nad
Vltavou è.86

Ukázka z váleèného deníku pana Josefa Kaifra z Albrechtic nad
Vltavou - vojína 91. píseckého pluku.

Dìkujeme p. Josefu Zemanovi z Bechynì za zaslání fotografií z archivu
rodiny Zelenkù, jeho babièka pocházela z Údražských chalup èp. 52.

Foto 1 z roku 1941 - Zelenkovi z Údraže è.p. 25,
provozovali koláøské øemeslo.
Zleva je Anna Zelenková, rozená Košatková z Kluk,
Václav Zelenka, koláø v Údraži, Rùžena Zelenková,
rozená Kurfürstová z Albrechtic è.p.6 (manželka Josefa)
a vpravo syn Josef Zelenka.
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Foto 2 Na fotografii je Anna Zelenková, babièka pana
Josefa Zemana z Bechynì, netušil, že by babièka
hrála divadlo :-)
Prosba redakce zpravodaje:
Pamìtníci, pomozte nám rozluštit, co je to:
EMIGRANT M.S.R.D. ÚDRAŽ? Divadelní spolek?

60. výroèí vzniku ÈZS v Albrechticích n/Vlt.
Letos oslavíme 60. výroèí vzniku Èeského zahrádkáøského svazu
v Albrechticích nad Vltavou. Nahlédnìme spoleènì do historie
a èinnosti tohoto spolku od jeho založení do souèasnosti. Èeské
zahrádkáøské hnutí v naší vlasti sahá až do doby pøed ukonèením
1. sv. války, kdy byl v únoru 1917 založen Ústøední svaz zakládání
zahrádkáøských kolonií. Ten byl ale roku 1943 zrušen a nahrazen
Svazem zahrádkáøù. Zdálo se, že proces váleèné a pováleèné organizaèní nesourodnosti byl pøekonán 11. listopadu 1948 ustavující
valnou hromadou Jednoty zahrádkáøù. Rozhodnutím ministerstva
vnitra z 26. bøezna 1957 však Jednota zahrádkáøù zanikla a název byl
zmìnìn na Èeskoslovenský svaz zahrádkáøù a ovocnáøù.
A v témže roce vzniká svaz zahrádkáøù v Albrechticích n/Vlt. Jeho
zakládající èlenové byli: Ing. Beneš, Král František, Košatka František,
Rybák Antonín, Kochrda Josef, Pizinger Josef, Kaifer Karel, Kaifer
Václav a Šabatka Jaroslav. Dne 25.11.1979 byl na VI. sjezdu název
opìt zmìnìn na Èeský zahrádkáøský svaz (ÈZS). Pøedsedu ZO ÈZS
v Albrechticích n/Vlt. zastávali Ing. Beneš, Košatka František, Kaifer
Václav. Od 11. února 1990 byl do funkce pøedsedy zvolen Kurfûrst
František, který zastává tuto funkci dosud.
Døíve patøil zahrádkáøský spolek k nejvýznamnìjším v obci jak poètem
èlenù, tak poøádáním kulturních i spoleèenských akcí - pøednášek,
výstav, zájezdù, plesù... Ještì v prosinci 1990 mìla organizace 94
èlenù. Poèet se postupnì snižoval. Hlavnì po odprodeji pozemkù
majitelùm chatek ve 2 zahrádkáøských osadách Újezd 1 a Újezd 2
zrušila èlenství v organizaci øada èlenù. Situace byla kritická, hrozilo,
že spolek zanikne.
Zaèátkem roku 2016 bylo v ZO ÈZS v Albrechticích organizováno jen
23 stálých èlenù, z toho 18 v dùchodovém vìku. Vìkový prùmìr èinil
67 let. V prùbìhu roku se však do spolku pøihlásilo 18 nových zájemcù,
pøedevším mladších a vìkový prùmìr snížil na 55 let. Organizace má
v souèasnosti 42 èlenù a další zájemci pøibývají.
S pøíchodem mladších a rovnìž i díky velké podpoøe ze strany OÚ,
se èinnost spolku rozbìhla opìt naplno. Zahrádkáøi jsou zase v obci
vidìt. Dùkazem je loòská Velikonoèní dílna, soutìž Rozkvetlá zahrada,
Podzimní výstava kvìtin, ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových
produktù, fotografií, ruèních prací a prací školních dìtí, Vánoèní dílna.
Za zmínku stojí i zvýšená aktivita spolku pro potøeby obce - brigáda
pøi sázení kvìtin do nových truhlíkù rozmístìných v obci od OÚ
smìrem k poštì, úèast na soutìže Vesnice roku 2016. Úprava pùdy
pro výsadbu a výsadba sazenic mochny køovité kolem nového
chodníku pøed zahradou MŠ a ZŠ.
Zároveò rozvíjíme spolupráci s dìtmi z MŠ a ZŠ v Albrechticích.

V letech 2002 až 2014 poøádali zahrádkáøi jednodenní poznávací
zájezdy a byl o nì velký zájem. Úèastníci získávali nové informace,
nakoupili si sazenice a výpìstky pro své zahrádky v zahradnictví
STARKL nebo na výstavách, poznali nové kraje a kulturní památky
v Èeské republice i v zahranièí. Zároveò zažili hodnì spoleèné
legrace a zábavy. Zvláš vydaøené byly zájezdy do Vídnì spojené
s návštìvou vinných sklípkù na Moravì, do Plznì s exkurzí v pivovaru Prazdroj, do Rakouska na zahrádkáøský veletrh Tullner Messe
a na výstavy do Lysé nad Labem.

ZO ÈZS Albrechtice n/Vlt.
Vás srdeènì zve na

bìhem kterého budete mít možnost podívat se do:

ZO ÈZS Albrechtice n/Vlt. Vás srdeènì zve na

v tìlocviènì ZŠ Albrechtice
Vyrobíme si velikonoèní výzdobu, nauèíme se zdobit vajíèka,
ukážeme si jak se plete pomlázka, nazdobíme perníèky
a samozøejmì si dìti odnesou i nìjakou tu DOBROTU :-)

Odjezd: 6. kvìtna 2017 v 7:00 z návsi v Albrechticích
Cena: 200 Kè pro èleny ZO, 250 Kè pro neèleny
! Pozor ! Nutná rezervace pøedem.
Závazné pøihlášky pøijímají:
p. H. Krippnerová - tel.: 721 941 229
nebo ing. F. Škoda - tel.: 607 911 617

V letošním roce na tradici poøádání zájezdù navážeme zájezdem
dne 6.05.2017 do Prahy a Berouna. Program bude zahrnovat
exkurzi v dendrologické zahradì v Prùhonicích s prùvodcem a také
návštìvu soukromého pivovaru „Medvìd“ v Berounì.
Rovnìž ostatní úspìšné akce plánujeme letos zopakovat minimálnì
v tom rozsahu jako loni.
Vìøíme, že vzhledem ke kladným ohlasùm spoluobèanù k loòským
akcím zahrádkáøù a velké návštìvnosti na nich, budou i letos
návštìvy dobré, a že i ostatní se aktivnì zapojí, a již úèastí nebo
pomocí pøi organizaci a pøípravì.
Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František
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za pøíspìvek na nákup vánoèních dárkù
pro dìti ZŠ a MŠ v Albrechticích n/Vlt. ve školním roce 2016 – 2017

.

Obecní úøad Albrechtice n/Vlt. Obecní úøad Tálín
Jambor Uhelné sklady, Tábor Rivetec s.r.o., Písek
ing. František Král, Albrechtice n/Vlt. Obecní úøad Paseky Obecní úøad Žïár
Jiøí Vachta, Albrechtice n/Vlt. Efes spol.,s.r.o., Albrechtice n/Vlt.
Krejèovství, Zdeòka Schánilcová Truhláøství Jehnìdno - Kuboušek Václav
manželé Lucie a Jiøí Dostálovi Jiøí Jaroš ÈSZ
Martina Mikšíèková - ušití kostýmù pro dìti
Martina Vlasatá - výroba andìlíèkù na vánoèní balíèky

.

.
.

.

.

.

.

V únoru nás ceká
ZIMNÍ OLYMPIÁDA
a oblíbený
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 18.1.2017 byla ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou pozvána do Informaèního
centra jaderné elektrárny Temelín, kde probíhají zajímavé exkurze, které jsou pøizpùsobené i dìtem 1. stupnì a mateøským školám. V krásném prostøedí zámeèku
Vysoký Hrádek, kde se infocentrum nachází, nás pøivítala milá paní prùvodkynì
a seznámila všechny s organizací a prùbìhem naší exkurze.
Nejdøíve zahájili prohlídku s výkladem žáci ZŠ. Dìti z mateøské školy se mezi tím
s chutí pustily do dobrot, které mìly v baùžkách. Po svaèinì si prohlédly dìti
expozici, kde se nacházely rùzné modely, PC programy a grafické panely. Žáci ze
ZŠ si mohli mimo jiné otestovat své znalosti v zábavném kvízu a seznámit se
s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC.
Nejzajímavìjší èást naší exkurze byla v kinosále, kde se dìti a žáci pomocí
poèítaèové animace nenásilnou formou seznámili s èinností jaderné elektrárny.
Na závìr naší návštìvy každý dostal odmìnu v podobì pexesa, balónku
a omalovánek. Vraceli jsme se domù, do Albrechtic, plni zážitkù a dojmù.
Dìkujeme Jaderné elektrárnì Temelín za pozvání a za dopravu autobusem,
která byla pro všechny zdarma!

Dekujeme manželum Dostálovým,
kterí zakoupili pro všechny deti z MŠ
krásné ložní povlecení a prosteradla!

Tìšíme se na další setkání!

Tak jsme se doèkali........! Druhý lednový
víkend vyrazil albrechtický Vltavínek již
popáté vstøíc zimním radovánkám do
šumavských kopcù. Stejnì, jako v loòském
roce, jsme si za cíl vybrali Dobrou chatu na
Zadovì, jelikož nás nadchla nejen hezkým
a pøíjemným prostøedím, ale i vstøícností
a ochotou tamního personálu. Navíc, díky letošní bohaté snìhové nadílce,
byl v provozu i lyžaøský vlek pøímo u chaty, takže staèilo jen nazout boty
a lyže a hurá na sjezdovku. A snìhu stále pøibývalo a pøibývalo..... Až se
z prvotního nadšení stávalo malé trápení, pøedevším pro náš úspìšný
bobaøský tým. Jeho èlenové stateènì nespoèetnìkrát vystoupali na vrchol
kopce, boøíc se po kolena do závìjí, aby se vzápìtí stejnou vrstvou snìhu
proklouzávali zpìt dolù. Nakonec však spoleènými silami vytvoøili pro svá,
v nìkterých pøípadech opravdu originální, snìžná vozítka dráhu pøímo
olympijskou, takže sobotní odpoledne už se jezdilo s vìtrem o závod.

J
Ale každá radost jednou skonèí! A o konci té naší rozhodla èím dál
více zatažená obloha a její bezedná zásobárna snìhu. Drobné
pichlavé vloèky se bìhem chvilky seskupily v bílou mlhu, takže
nebylo pomalu vidìt na krok. Ale i navzdory rozmarùm naší paní
zimy, jsme si letošní dobrodružství užili, se vším všudy.
Ve vltavínském, témìø rodinném kruhu a duchu, jsme ještì oslavili
krásné kulatiny našeho úžasného a pilného fotografa „Foxe".
A koneckoncù, takové veèerní debatní kroužky o životì ve vyhøátých pokojích s televizí mají také své kouzlo a dle slov našich
„táborníkù" utužují kolektiv a pøátelství.....!
Foto nejen z této akce najdete na již známé adrese: albvltavinek.rajce.net
Za Vltavínek Tereza Zachová
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Ahoj pøátelé a všichni, kdož máte rádi pøírodu, øeku, vše živé.
Zvláštì vodní a rybí svìt. V novém roce bych vám pøál, a se daøí
alespoò jako v roce minulém. Pro nás to byl rok úspìšný a všechny
akce jenž jsme poøádali, se vydaøily.
Jak by však øknul otøelý politik "je poøád co zlepšovat a pouèit se
z chyb minulých". My jsme ale spokojeni, a vìøíme, že vy, co jste
se úèastnili, také. Samozøejmì, že se vždy najde nìjaký protiva
a rypáèek, který vše kritizuje, pomlouvá a ví, jak by vše dìlal lépe
a pøitom nedìlá nic. Tomu bychom chtìli podìkovat, protože to nás
posiluje a nutí, abychom pokraèovali dál. Takže opravdu upøímnì
dìkujeme, moc nás to motivuje.
No a nyní ve zkratce, co se dálo. Ve ètvrtek 29. prosince jsme se
již tradiènì sešli u naší øeky, abychom se s ní rozlouèili. Popøáli jí,
a teèe poøád dolù, má dost vody a hlavnì v té vodì co nejvíce
života. Samozøejmì nechybìla kotlíková kultura (víno svaøené
s rumem a oøechovkou), dobrá nálada a pìkné poèasí. Toto hezké
odpoledne jsme zakonèili, též poetickým veèerem. V hospodì
"U králù", jsme se rozehøáli vynikající polévkou, kterou pro nás
pøipravil kamarád Honza. Poté jsme naplnili naše bachùrky lahodnými peèenými koleny. Vše dobøe zapíjeli ještì lahodnìjším mokem.
Pak se hrálo, zpívalo, povídalo a zase bylo dobøe.
Tak to je konec jedné srandy, a ta kde konèí, zaèíná jiná.

V sobotu 28. ledna jsme poøádali asi patnáctý rybáøský candrbál
(nejsme již nejmladší a tak si to nepamatujeme). Jak vždy øíkám,
škoda, že ta hospoda se nedá nafouknout, neb víc jak sedmdesát
lida se tam nevejde. Proto jsme ani tuto událost moc neprezentovali,
bylo obsazeno již tøi týdny pøedem.
Co si však poènem pøíští rok, kdy možná již v celém albrechtickém
panství nebude jediný šenk?
Tøeba budeme mít lávku pøes øeku, ale tìm všem turistùm zamáváme a poradíme, kde se nejblíže obèerství, buïto a se vrátí do
Tálína èi Neznašova anebo pokraèují k Holeèkùm do Bechynì.
Smutná to pøedstava. To jsem ale trochu odbìhl od tématu.
Takže na candrbále se tanèilo, køepèilo, povídalo a popíjelo. Vyvrcholením byla opìt lupénková privatizace. Myslím, že krom tìch,
kterým tato privatizace nevyšla, byli všichni spokojeni. Tak už to
ve velkém byznysu chodí, jako štìstí se smùlou se pojí. Radši to
povídání ale uzavøu, než se moc rozkecám.
Takže ještì jednou za náš spolek, vám pøejeme hodnì Petrova
zdaru. Mazlete se s pøírodou, jako s nejvìtší láskou.
Každou vodu ctìte, nebo z té jsme vzešli a do ní se vrátíme.
Ahoj, za rybáøské veterány, Mòouk.

vyústìní
Albrechtického
potoka

na fotografii dole vlevo není kaòon v Coloradu v severní Arizonì, ale kaòon Albrechtického potoka v hladenské
zátoce. Zimní upouštìní vody z pøehrady Orlík, prosinec 2016.
Foto: Petr Schánilec
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Staré stromy požívají od lidí povìtšinou úctu a obdiv, nìkteré pak
i zákonnou ochranu, vyjádøenou v zákonì 114/1992 Sb. o ochranì
pøírody. Proè to tak je? Stromy jsou dlouhovìkými organismy, svou
délkou života znaènì pøesahující délku života èlovìka. Øíká se, že
stromy „pamatují“ události z dob dávno minulých. Lidská historie
kolem nich prošla, lidé se rodili a umírali, strom rostl dál.
K nejstarším stromùm planety patøí smrk ztepilý (!) Old Tjikko,
organismus, jehož vìk se odhaduje na 9 550 let. Vìk byl urèen
uhlíkovou metodou. Jednotlivé kmínky nejsou pøíliš staré, ale
koøeny pøežívají a dávají vzniknout novým kmenùm.
Za druhý nejstarší strom je považována borovice osinatá v Kalifornii, zvaná Methuzalem s vìkem asi 4 800 let. Tento strom mìl
stáøí 1 300 let, když se narodil faraon Ramses II. Nejvyšší strom
roste také v Kalifornii, mìøí 115 m. Nejširším stromem je cypøiš
Arbor del Tule v Mexiku s prùmìrem 14 m a 42 m obvodu.
Nejvìtším stromem je kalifornský sekvojovec obecný - General
Sherman s vìkem 2500 let, prùmìrem 11 m, výškou 84m a odhadovanou váhou 1385 tun.
V Albrechticích je dle nové legislativy od r. 2000 jediným uznaným
památným stromem lípa na zaèátku silnice na Hladnou. Její vìk je
odhadován na 300 let, výška je 24 m a obvod kmene 650 cm.
Strom se ve výši asi 2 m vìtví na 2 kmeny a 2 silné boèní vìtve.
Oba kmeny jsou ve výšce staženy ocelovým spøáhlem, které brání
odlomení èásti, naklonìné nad silnici. Ocelovými obruèemi byl
strom spoután i ve výšce asi 3 m. Obruèe jsou již zcela zarostlé
v kmenech. Okolí stromu bylo v poslední dobì zbaveno spontánnì
vzrostlých náletù a širší okolí je seèeno. Snad by prospìla redukce
náletových døevin, které stále ještì prorùstají do koruny památného
stromu a možná i jednoduchá lavièka k odpoèinutí.
Strom je oznaèen zpola zarostlou smaltovanou destièkou Státem
chránìný strom, chybí však sloupek se státním znakem.

Text a foto: Ing. Petr Dostál

Poslední den v minulém roce všechny pøíjemnì pøekvapil pìkným sluneèným poèasím, èehož každý
využil po svém. Nìkdo prací, jiný odpoèinkem, pøípadnì jak bývá v posledních letech zvykem,
výstupem na Vysoký Kamýk. Tam probìhlo setkání s pøáteli a obèany z jiných obcí, s kterými jsme
se tøeba celý rok, nebo ještì déle nevidìli. Na silvestrovskou noc pøipravil spolek „Náš Újezd“ pro
spoluobèany louèení se starým rokem a vítání nového roku 2017 s malým ohòostrojem. Pøed pùlnocí
se sešli obèané, kteøí nespali a mìli zájem, v místní klubovnì, kde byly na uvítání nového roku 2017
vystøeleny špunty šampusu. Po pøípitku a vzájemném popøání všeho nejlepšího zaèal menší ohòostroj.
Pak se vìtšina ze 14 pøítomných ještì sešla v klubovnì, kde probíhala další zábava do cca 3:00 hod.
J. Procházka

Pøed pøíchodem nového roku zaèali sousedé pøipravovat Silvestr
na louce. Své kouzlo mìlo i pohoštìní. Vorlíèkù (z èp. 7) poskytli “pojízdný stùl” a na nìm skonèily
všechny dobroty, které sousedé pøinášeli. Hudbu zajistili klucí Prùchù a mohlo se slavit. O dobré jídlo,
výborné pití, excelentní ohòostroj a hlavnì skvìlou zábavu nouze nebyla. Jsme rádi, že jsme mohli být
souèástí tak pøíjemného rozlouèení se starým rokem.
Tímto dìkujeme za pozvání a tìšíme se na další Silvestr. Hladeòáci dík.
Text: manželé Krippnerovi

22.12.2016 - stalo se tradicí, že se pøed vánoèními svátky uskuteèní
setkání vedoucích pøedstavitelù spolkù, které svojí èinnost vykonávají v našich vesnicích. V pøíjemné atmosféøe jednotliví úèastníci
prezentovali èinnost svých spolkù a nìkdy pøišli i s dobrými nápady
do budoucna. Vìtšina si posteskla, že v celé obci není dùstojný
stánek, ve kterém by se mohla uskuteènit vìtší spoleèenská akce.

Úèastníci kvitovali, že pro rok 2017 budou navýšeny prostøedky na
podporu spolkové èinnosti.
Starosta obce požádal všechny zúèastnìné o podporu a prezentaci
spolkù v soutìži Vesnice roku 2017.
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To, že byla a ještì vlastnì je tuhá, dlouhá a pro mnohé i krutá zima
neznamená, že jsou fotbalisti zalezlí nìkde za pecí!

Potom už startuje „jaro“ a první soutìžní zápas OP sehrajeme v sobotu 25. 3. 2017 na høišti v Bernarticích.
První domácí utkání hraje Áèko na apríla proti Podolí II.
Béèko zaèíná 26. 3. 2017 v Záhoøí a o týden pozdìji pøijedou Božetice B.
Na konci ledna jsme nezapomnìli pøipravit tradièní Sportovní Ples, který se konal v Tálínì. Pobavili jsem se jako vždy
dobøe. Jen škoda, že se sešlo v okolí více akcí a poèasí
také pøálo více chøipce než tanci, což se projevilo na nevelké úèasti. Nicménì dìkujeme všem, co pøišli a také
všem sponzorùm za ceny vìnované do tomboly.
Teï ještì krátce „pouze pro vìrné fanoušky“
Už jsou v prodeji zvýhodnìné permanentky na domácí
zápasy pro jaro 2017. Objednání je možné na:
fotbal.albrechtice@seznam.cz, nebo na 724214798.
Další informace o TJ Albrechtice a rozpisy zápasù najdete
na našich stránkách www.albrechtice-fotbal.webnode.cz
a také na Facebooku >> TJ Albrechtice nad Vltavou.

I v tìchto podmínkách se dá trénovat a tak nepodceòujeme zimní pøípravu
a už od konce ledna nás mùžete v odpoledních a veèerních hodinách
potkávat v modrožlutých teplákovkách v Albrechticích a blízkém okolí. Na
programu máme asi 25 tréninkových jednotek a 5 pøípravných zápasù,
než naostro zaène jarní èást soutìží.
Nad rámec pravidelných tréninkù ve støedu, pátek a v sobotu nás èeká
i soustøedìní, na které tentokrát odjíždíme 15.2.2017 do Hnaèova, kde
jsme byli naposledy pøed asi deseti lety.
Soustøedìním startují zároveò pøípravné zápasy a program je následující:
18.2.2017
25.2.2017
05.3.2017
12.3.2017
18.3.2017

Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice
Albrechtice

–
–
–
–
–

SK Vacov B od 18:00 ve Strakonicích
Èimelice B od 18:00 v Milevsku
Junior Strakonice U19 od 16:00 ve Strakonicích
TJ Døíteò od 16:00 na Hluboké
IPD Kestøany od 15:00 nejspíš v Albrechticích

Pøed 34 lety, jsme se ve ètyøech lidech ocitli kolem 11hod. na Silvestra
u rozhledny, nikdo z nás, zakladatelù bìhu, netušil, že jsme na zaèátku
tradice a za pár desítek let se na tomto místì sejde (odhadem) 600-700
lidí. Start 33.roèníku jsme zvládli díky ukáznìným øidièùm, kteøí respektovali plnou vozovku bìžcù. Ale díky úèastníkùm, kteøí se registrovali tìsnì
pøed startem, jsme startovali po 10 hodinì. Na otázku: "Proè jdete tak
pozdì?" odpovìdìli: "Abychom tu zbyteènì nemrzli." Ale, že kvùli zdržení
startu mrzlo dalších 90 lidí, si neuvìdomili. Popsat prùbìh bìhu nedokáži,
protože mì všichni už na startu pøedbìhli a u pekaøe jsem zaèal vidìt
rozmazanì. Obdiv patøil všem tátùm, kteøí "táhli" své ratolesti na zádech,
èi za krkem. Letos zamýšlíme vyrobit nová startovní èísla, zmìny v hodnocení a rozšíøit dìtské kategorie. Ti nejmenší nemají šanci se dostat na
bednu. (Je pouze kategorie do 12 let).

P.S.: Perlièka bìhu: V cíli pøi rozhodování a udìlování cen jsme nebyli
jednotní, jak ohodnotit výkon bìžce M. K. v kategorii nad 100kg (podezøení na nepovolený doping). Poté byla výše jmenovanému odebrána
krev,moè a pachové stopy z berlí. Vzorky byly odeslány k posouzení do
protidopingové laboratoøe v Moskvì. Výsledky oèekáváme do 14 dnù.
Pak rozhodneme zdali dajli nebo nedajli medajli.
Na závìr mùj dík patøí Vám všem, kteøí jste byli ochotni pomoci, abychom
v této tradici mohli pokraèovat. Moc dík a Všem nej a hlavnì zdravíèko!
Ahoj na 34.roèníku Velké Albrechtické! za poøadatele bìhu Pavel Kolda

Muži:
1. Fouèek Petr, 16:44
2. Šabatka Filip, 18:00
3. Kumeš David, 18:15

Ženy:
1. Vovesná Jindøiška, 19:30
2. Køížová Veronika, 20:00
3. Køížová Lenka, 20:26

Chlapci:
1. Vovesný Prokop, 18:20
2. Kolaøík Matýsek, 29:51
3. Kolda Pavel ml., 31:51

Dívky:
1. Schánilcová Veronika, 26:44
2. Štajgrová Anièka, 29:10
3. Svatoòová Tereza, 30:36

1. albrechtická žena na Kamýku Vlasta Matoušová 23:52,
Nejstarší úèastník Míra Bláha, Nejmladší Jakub Fridrich,
1. s hmotností nad 100kg Robert Maver, Nejlepší bìžecký
styl Tomáš Zeman a Nejlepší umìlecký dojem Sewaldová
Anetka s maminkou.
Vzhledem k tomu, že Silvestr pøipadl na den volna, poèítali
jsme s rekordním poètem startujících. Úèast ale ovlivnila
chøipková epidemie, pøesto nás bìželo tento rok 108 bìžcù
(v r. 2015 bìželo 100 bìžcù). Pùjde-li to takto dál, v r. 2028
oslavíme 200 bìžcù!
Díky Jindøišce Martinovské, která pøepisuje naši kroniku bìhu
od r. 1983 si ji mùžete i Vy prohlédnout na facebooku Velká
Albrechtická - Silvestrovský bìh na Kamýk.

86
75
89
70
60
88
75
87
88
70
88
50
70
75
70

Fähnrichová Hana, Údraž
Hrdlièka Josef, Albrechtice n/Vlt.
Urbanová Zdeòka, Jehnìdno
Bartuška Jan, Albrechtice n/Vlt.
Jiøíková Nadìžda, Albrechtice n/Vlt.
Šabatka Jaroslav, Hladná
Bartuška Stanislav, Hladná
Kováøík Jaroslav, Albrechtice n/Vlt.
Milotová Jarmila, Albrechtice n/Vlt.
Vachta Miroslav, Albrechtice n/Vlt.
Venuš František, Újezd
Šástková Jana, Albrechtice n/Vlt.
Košatková Marie, Albrechtice n/Vlt.
Hronková Anna, Albrechtice n/Vlt.
Velek Karel, Údraž

60
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60
50
65

v únoru oslaví

Hanzlík Pavel, Albrechtice n/Vlt.
Kostínek Jaroslav, Albrechtice n/Vlt.
Košatková Vlasta, Albrechtice n/Vlt.
Melichar Jiøí, Jehnìdno
Maøánek Antonín, Albrechtice n/Vlt.
Králová Nadìžda, Albrechtice n/Vlt.
Kolpa Jiøí, Albrechtice n/Vlt.
Sobeková Hana, Albrechtice n/Vlt.
Schánilcová Dana, Albrechtice n/Vlt.

12.1.2017 Miloslav Èuka, Jehnìdno
18.1.2017 Marie Stojanová, Albrechtice n/Vlt.
Nic z toho dobrého a krásného,
cos uèinil, se neztratí. Všechno zùstane.
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Sudová Marie, Albrechtice n/Vlt.
Vlk Miroslav, Albrechtice n/Vlt.
Škodová Rùžena, Albrechtice n/Vlt.
Øeháèková Rùžena, Chøešovice
Hrychová, Albrechtice n/Vlt.
Šabatková Libuše, Hladná
Škodová Zdeòka, Albrechtice n/Vlt.
Lechnýøová Rùžena, Chøešovice

Žádná moudrost, které se mùžeme na svìtì nauèit,
nám nemùže dát to, co matèino slovo a pohled.
13.12.2016
Sofie a Štìpán Žižákovi, Jehnìdno
matka: Eva Žižáková
otec: Dušan Žižák

12.1.2017
Ondøej Novák, Újezd
matka: Lenka Barutiaková
otec: Lubomír Novák

28.12.2016
Alex Jícha, Jehnìdno
matka: Monika Jíchová
otec: Dušan Jícha

4.2.2017
Rozálie Košálová, Chøešovice
matka: Jana Hochmalová

Pozvolna se objevují signály blížícího se jara - nastává období vlády JATER a ŽLUÈNÍKU.
Bylo by na místì se rozepsat o jarním úklidu našich tìlíèek, èistících
kúrách, opatøeních u alergikù... Jenže ouha. Letošní "opravdová" zima,
mnohým lidem neprospìla. Místo pocitu zklidnìní a stabilizace se kde
kdo potýkal s nejrùznìjšími zdravotními problémy. Letos si opravdu
zaøádily INFEKCE, virózy a chøipky. Pøíèina není jedna. Dùležité je
POUÈIT SE a nezapomenout dát vše do poøádku tak, abychom minimalizovali riziko obdobných potíží v budoucnu. K naší škodì se stále
více podceòuje životnì dùležitý význam REKONVALESCENCE. To je
období, kdy tìlo vybojovalo vítìzství nad nemocí a potøebuje se dostat
do stavu plného zdraví.

boji s nadváhou a obezitou
www.hubnuti-s-ondrou.cz
nedostatku energie, únavì
www.snidejzdrave.cz/bady
amatérském i výkonovém sportu
www.vyzivaprosport.cz/bady

Individuální stravovací plány zamìøené podle problematiky.
Optimalizace stravování dle tréninkového plánu a poèítaè. analýzy tìlesné stavby.
Úprava stravy jako prevence civilizaèních onemocnìní.
Promìøení tìlesné kondice bioimpedanèní metodou pro zjištìní:
- bazální metabolické spotøeby
- množství svalové hmoty v jednotlivých èástech tìla
- viscelárního tuku
- podkožního tuku
- procent vody v organismu
- metabolického vìku
Bezplatná osobní, telefonická a emailová podpora.
Objednávky konzultací na tel.: 721 729 496

Uzávìrka pøíštího èísla redakce nezodpovídá

Však to znáte: "Vezmi si Coldrex, Paralen.......a hurá do
práce", "Dítì už nekašle a nemá teploty, tak mùže do školky
a rodiè do práce". Vzpomínáte na prùpovídku moudrých
pøedkù "práce kvapná, málo platná"? Zde to platí násobnì!!
Pokud nedopøejeme tìlu v klidu a bez zátìže zregenerovat
funkce poškozené nemocí, doplnit zásoby nebo pøizpùsobit
se vzniklé ztrátì, s nejvìtší pravdìpodobností se nám to
v negativním vrátí.
Léta klienty uèím, aby se nesnažili pøechytraèit vlastní tìlo,
protože vítìzem nebudou oni, ale jejich tìlo. A ono rozhodne
na základì našeho zacházení jak bude fungovat. Zbyteènì
si tak èasto sami budujeme základy budoucích handicapù
a chronických nemocí.
Znáte ten pocit, kdy po užívání antibiotik nebo jen lékù na
bázi paracetamolu (Paralen, Panadol....) jste nìkolik týdnù
unavení? Mimochodem paracetamol pùsobí toxicky na játra.
Máte v okolí nìkoho, kdo si pøecházením infekcí vykoledoval
poškození srdce? Napadlo vás, jak tìlo naloží s odumøelými
bakteriemi a viry? A co zbytky hlenù v rùzných èástech tìla?
HLAVU VZHÙRU!
Mnohé lze øešit, ale je tøeba zaèít neodkladnì.
Takže dobrý start do roku ohnivého kohouta!
M. Soudná
Upozornìní
pro zájemce o genetické testy urèující preferovaný typ
metabolismu (spalování tukù nebo cukrù) k následné
redukci hmotnosti ! trvá nìkolik týdnù !
Info: 723 490 007
hraje
v Klukách

25. bøezna 2017
Trápení vodníka Ploutvièky
hudební pohádka pro malé i velké diváky
v sále pohostinství U hejska, Kluky

P.S.: proslýchá se, že Brepta
zase nacvièuje novou pohádku :-)

Marie Øeøábková m.rerabkova@seznam.cz
redakèní
za obsah èlánkù, pravopis
rada: Mgr. Dana Ryšlavá danusalb@seznam.cz
èi formulaci
Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
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