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Vážení spoluobèané,
zdravím všechny v roce 2018. Vìrím, že jste do nového roku všichni vykroèili pravou nohou, plni síly
a optimismu. Je to skoro neuvìøitelné, ale zastupitelstvo obce v novém složení pracuje už více než tøi roky
a tak mùžeme zpìtnì zavzpomínat, co se podaøilo
a co ne.
Než jsem vstoupil do tohoto cirkusu zvaného komunální politika, nemìl jsem tušení, co vše je možné pro
obec naší velikosti udìlat. Mìl jsem dojem, že moc
penìz na investice není a že se na vše musí nìkolik
let šetøit, aby se uskuteènil nìjaký projekt. Ale to jsem
se zmýlil. Dnešní politika Evropy je silnì založená na
dotacích a je jen na lidech, kteøí o tom rozhodují, jak
tìchto penìz dokáží využít. Naštìstí pro nás obyèejné
lidi se tyto peníze vìtšinou dají využít i smysluplnì
a tak se staèí rozhlédnout kolem sebe a každý z nás
jistì uvidí pár zdaøilých akcí.
Jsem rád, že u nás v Chøešovicích jsme zaèali opravou cesty na høbitov a výmìnnou starých vrat na
høbitovì za nová, která dodávají tomuto místu více
vážnosti. Další šok zažil sbor dobrovolných hasièù
v Chøešovicích, když se potvrdila dotace na hasièské
auto. Auto za milion korun z dotací, to není špatné.
A využití auta je na další odstavec. Vozí hasièe na
všechny možné akce, soutìže Vltavského poháru,
dìti na dìtské soutìže, ale i seniory na spoleèenské
akce a slouží i ostatním spolkùm.
A nyní podle mého názoru nejdùležitìjší investièní
akce pro všechny obyvatele Chøešovic a nejen pro
nì - rekonstrukce budovy bývalé školy, kde funguje
pošta, je zde obchod se smíšeným zbožím, knihovna,
a staronovì velká spoleèenská místnost pro konání
všech kulturních a spoleèenských akcí. S nadsázkou
lze øíct, že už chybí jenom fitness centrum a víøivka.
Ale vážnì, víme, že potøebujeme dùležitìjší vìci, a to
je vodovod do všech èástí obce a další velmi dùležitou
akcí je vybudování èistièek odpadních vod.
A to píši jen o akcích uskuteènìných v Chøešovicích,
další akce a investice probìhly i v ostatních èástech
obce a dokonce i pøímo v Albrechticích, i když si èást
obèanù z Albrechtic myslela, že všechny investice
pùjdou jen do ostatních èástí obce.
Když si vzpomenu na náš pøedvolební program, musím uznat, že jsme ho splnili minimálnì ze tøí ètvrtin.
Tím mám na mysli využívání penìz z dotací, údržbu
komunikací, férové rozdìlování penìz mezi všechny
èásti obce, rozšíøení pracovní doby školy a školky,
podporu spolkového života, kultury a také cestovního
ruchu.
Ale musím zavzpomínat i na kolegy ze zastupitelstva,
kteøí mìli obèas snahu vše shodit ze stolu a tím mi
otevøeli oèi, jak funguje politika v malých obcích. Všem
tìmto kolegùm dìkuji za nové zkušenosti.
Vìrím, že jsem svou troškou práce v zastupitelstvu
pøispìl k tomu, aby se nám v naší obci žilo zas o nìco
lépe.
Petr Lacina, zastupitel

34. roèník Velké Albrechtické

Jaký byl finanèní rok 2017 pro naší obec?
Rozpoèet na rok 2017 byl schválen jako schodkový. K dorovnání byly
pøipraveny finanèní prostøedky z hospodaøení v minulých letech.
V roce 2017 bylo z výnosu rozpoètového urèení daní (RUD) získáno
14.240 tis. Kè, tj. o 1.493 tis. více, než v pøedchozím roce. V dotacích
jsme získali ménì vzhledem k vyúètování nejvìtší investièní akce koncem roku a k plnìní ve výši cca 4 miliony korun dojde v letošním roce.
Byly uskuteènìny nákladnìjší investièní akce: nákup sekaèky vèetnì
pøíslušenství (1.150 tis.), poøízení výtahu (1.160 tis.), lesní cesta Jehnìdno (5 mil. Kè), nákup budovy v Albrechticích nad Vltavou èp. 51
vè. pøíslušenství (2,9 mil.) a další.
Celkovì dopadl finanèní rok schodkem 4. 154 tis. Kè. Po zapoètení
dotace za LC Jehnìdno ve výši 4 mil. Kè dojde k vyrovnání pøíjmù
a výdajù a úèet bude vyrovnán.
Naše obec na konci roku disponovala s finanèní èástkou 10.452 tis.
Kè, tj. o témìø 2,5 mil. Kè nad rezervou, kterou stanovila rada obce
jako nezbytnou rezervu, do které nebude v prùbìhu finanèního roku
zasahováno.
Z hlediska vývoje dlouhodobého majetku došlo k jeho meziroènímu
nárùstu ze 123.499 tis. Kè na hodnotu 132.863 tis. Kè. To znamená
zvýšení o 9.364 tis. Kè. Za tøi roky pùsobení zastupitelstva se zvýšil
dlouhodobý investièní majetek z úrovnì 111,8 mil. Kè na 132,8 mil.
Kè, tj. o 21 milionù Kè, (znamená navýšení o 18,8%).
Finanèní výbor hodnotí hospodaøení obce za uplynulý rok jako velmi
dobré a kladnì hodnotí finanèní zdraví obce. Obec má vytvoøené
dostateènì vysoké rezervy finanèních prostøedkù, aby jak v letošním
tak i v následujícím roce mohly být kofinancovány projekty, které jsou
plánovány a na které byly nebo budou podány žádosti na dotaèní
pøíspìvky z rozpoètù Evropské unie, národních a krajských dotací.
Ing. Jiøí Øeøicha, pøedseda finanèního výboru.
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Jak jsme volili prezidenta ÈR
1. KOLO:

Celkové
výsledky
voleb
v naší obci

Miloš Zeman
45,15?% (205 hlasù)
Jiøí Drahoš
18,94?% (86 hlasù)
9,69?% (44 hlasù)
Michal Horáèek
8,37?% (38 hlasù)
Marek Hilšer
6,83?% (31 hlasù)
Pavel Fischer
6,61?% (30 hlasù)
Mirek Topolánek
1,54?% (7 hlasù)
Jiøí Hynek
Vratislav Kulhánek 1,54?% (7 hlasù)
1,32?% (6 hlasù)
Petr Hannig

Miloš Zeman
61,29?% (304 hlasù)
Jiøí Drahoš
38,71?% (192 hlasù)
Volební úèast 68,98 % volièù celkem.
Pohled do volební místnosti v Albrechticích nad Vltavou
s volební komisí a volièem.
Foto: Dana Ryšlavá
2. KOLO:

Vážení spoluobèané !
Èas letí jako bláznivý a dostali jsme se do posledního roku
volebního období. Zároveò se blížíme ke konci druhého
plánovacího období pøi rozdìlování evropských dotací. Rok
2018 bude rozhodující v tom, kolik prostøedkù se nám podaøí
získat, protože vìtšina finanèních prostøedkù bude letos
rozdìlena a programy budou víceménì ukonèeny.
Co to pro nás znamená? Stavebnì a investiènì dokonèit akce
z minulého a pøedminulého roku – svahová nestabilita
Jehnìdno, rybník Valenta, lesní cesta v Krajinì, administrace
projektu domovních èistíren odpadních vod a pokud to pùjde,
tak koncem roku zahájit stavební èinnost. V uplynulých dvou
mìsících bylo podáno dalších 11 žádostí o dotace (MK na
Kouta, zateplení nemovitosti v Chøešovicích 16, prodloužení
vodovodu v Albrechticích, oprava høbitovní zdi, rekonstrukce
sportovního høištì v Albrechticích a Údraži, oprava køížù a památníkù) a budou podány žádosti na sbìrný dvùr a hasièskou
zbrojnici v Albrechticích.
V letošním roce musíme urychlenì pøipravit projekty a žádosti,
které schválilo zastupitelstvo. Jedná se o DPS Údraž, vodovody
a vodní zdroje v Chøešovicích, Jehnìdnì a Údraži, lesní cesta
Kozín, projekty rybníkù v Jehnìdnì a na Hladné. Na všechny
tyto akce byly schváleny finanèní prostøedky z rozpoètu obce v
letošním roce.
Na pøelomu ledna a února se však vyskytly nenadálé skuteènosti, které se investiènì týkají samotných Albrechtic. Jedná se
o projekt a žádost o dotace na rekonstrukci kulturního domu,
projekt a žádost na zateplení a zmìnu vytápìní v bytovkách 156
a 200, dopravnìbezpeènostní a urbanistické øešení návsi,
zmìna systému vytápìní v kampelièce, bufetu Miláèek a celé
budovì obecního úøadu a zejména øešení sítí v komunikaci
v Úvoze (od Vachtù smìrem na Paseky), kde musíme do novì
budované komunikace uložit všechny sítì a popø. dokonèit
chodníky. Tyto akce jsou nutné zajistit projekènì a finanènì
a stanovit jejich prioritu. Ale jen èasovou. Pøedbìžná finanèní
nároènost tìchto projektù je cca 20 milionù Kè, které budeme
muset zajistit pro rozpoèet na roky 2019 a 2020. Realizace však
bude už na pøíštím zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že obec
mùže vydat roènì cca 7 milionù korun, to bude trošku oøíšek.
Ale jak øíká klasik: malý je ten, kdo malých cílù si dává. Takže
i tohle bychom mìli jak my, tak i ti pøíští zastupitelé zvládnout.

Podìkování

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Dle obecní kroniky byl dìdeèek p. Vlasty
Benešové, rolník z Albrechtic è. p. 22,
kandidát strany republikánské, starostou
Albrechtic v letech 1927 - 1938. Pøestože
byl v dobì zvolení pomìrnì mlád (bylo
mu pouze 43 let), získal si dùvìru celého
zastupitelstva a pro jeho schopnosti
a dobrou vùli, mu byl tento
nelehký úkol svìøen.
Za poskytnutí historických
fotografií dìkujeme
Ing. Františku Škodovi.
Albrechtice v roce 1913
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Poslanec PÈR RNDr. Jan Zahradník v Albrechticích n. Vlt.
7. února 2018 v rámci variabilního poslaneckého týdne navštívil
naši obec RNDr. Jan Zahradník - poslanec PÈR, krajský zastupitel,
zastupitel statutárního mìsta Èeské Budìjovice, pedagog a expert
pro životní prostøedí (v letech 2000 - 2008 první hejtman Jihoèeského kraje). Po srdeèné diskusi se starostou obce Albrechtice nad
Vltavou Ing. Miroslavem Ušatým probìhlo krátké interview.
CO VÁS DO ALBRECHTIC PØIVÁDÍ A CO VÁS ZDE ZAUJALO?
Snažím se navštìvovat obce i jejich starosty, rùzné podnikatelské
aktivity. Dnes jsme byli u starosty Protivína, ve dvou firmách na Písecku a dnešní cestu zakonèíme u pana starosty v Albrechticích.
Samozøejmì Albrechtice mám rád, je to významná historická obec
na toku øeky Vltavy a jsem zde ponìkolikáté. Podporuji myšlenku
projektu splavnìní Vltavy, který se v jižních Èechách blíží k dokonèení. Myslím si, že plavba po Vltavì mùže být jedním z faktorù
oživení turistického potenciálu. Vždy plavba je pøíbìhem, který
tady vždy byl. Právì Orlická pøehrada je místo, které má potenciál,
nachází se ve støedu Èech, takže má blízko do Prahy i Èeských
Budìjovic. Pouze musíme mít dostatek vody a úsek, který se týká
i vaší obce, je nejproblematiètìjší na celé Vltavì. Oblast støedního
Povltaví je turisticky pøitažlivá, využijme tedy této možnosti stejnì
jako je tomu na Lipnì nebo Baovì kanále. Je tady jednak plavba
a jednak èistota Orlické nádrže. Ta hraje významnou roli v létì.
Proto je vítán každý projekt, který se snaží pomoci. Váš starosta
má velmi pìkné projekty. A už se jedná o domovní èistièky odpadních vod nebo pøemostìní Vltavy. Souhlasím s ním, že jsou to
vìci, které mohou pomoci daleko víc než jedna velká prùmyslová
èistírna odpadních vod.
Albrechtice jsou atraktivním místem, a už je to kostel sv. Petra
a Pavla, kaplièkový høbitov nebo další památky. Tohoto potenciálu
by obec mìla využívat. S obèany Albrechtic se také tøetím rokem
potkávám na velmi pìkné akci – Silvestrovské setkání na Kamýku.
JAK VNÍMÁTE PROBLEMATIKU VYLIDÒOVÁNÍ VESNIC?
Je to problematika, o které se hodnì mluví, ale bohužel se jen
málo dìlá pro to, aby se tomu zabránilo. Když z obcí mizí pracovní
pøíležitosti, lze to nahradit dobrou dopravní obslužností a zlepšováním drobné infrastruktury, která v obcích musí fungovat. Obávám
se toho, že mnohá zaøízení v obci zanikají, protože na nì doléhá
velmi silná státní byrokracie. Poèínaje EET, ve venkovské hospodì,
kde lidé podnikají na hranì výnosnosti a k tomu musí vynakládat
peníze a úsilí protismyslnì do EET, mùže je to nìkdy vést i k tomu,

Význaèné stromy v Údraži
V Údraži je nìkolik starých stromù, které mohou
dorùst znaèného vìku, tloušky kmene a výšky.
Mimochodem, jak se taková výška zjišuje?
Nejjednodušší a nejpøesnìjší zmìøení výšky mohou
provést lesáci v tìženém porostu. Strom ležící na
zemi se zmìøí lehce. U stromu stojícího je potøeba
použít jiné metody. Pøibližný údaj dá prùmìt dobøe
odhadnutelné výšky, napø. 2 m, fixované na stéblu
trávy èi tužce, držené v natažené paži, po kmeni
a korunì stromu. Jsou pøístroje, které zjišují výšku
stromu na základì podobnosti trojúhelníkù pøi známé vzdálenosti od stromu a úhlu pohledu na vrchol
koruny a k patì stromu. Digitální pøístroje udají výšku stromu pøímo.
Královnou údražských stromù je lípa, stojící v zahradì bývalé lesovny. Nejen obvodem kmene 286
cm, ale celkovým vzhledem èili habitem, zdravím
bez viditelného poškození èi prosychání a rùstem
u døíve krásné stylové budovy lesního úøadu. Snad
dnešní neutìšený stav této budovy a okolí lípy nebude na vìènost. V blízkosti lípy, na soukromém
pozemku, roste její slabší, ménì fotogenická družka,
lípa s obvodem kmene 236 cm.
Asi 100 m po cestì k obci, naproti domu è. 86, stojí
lípa, která poskytuje stín pro stolek a židle. Urèitì
krásné posezení v letní podveèer s vùní lipového
kvìtu a hukotem vèel.
U opuštìného statku vystìhované rodiny Slavatù
stojí na mezi silná lípa, ve stádiu ústupu a rozpadu.
Tøetina stromu se vylomila, ve zbytku je podélná
trhlina, kmen je dutý, obvod kmene 380 cm. Okolí

Rozhovor

že s podnikáním skonèí. Nìkde tuto situaci øeší obec, která si
obchod èi hospodu vezme na svá bedra. Rozvoji obcí brání také
velmi pøísný zpùsob zadávání veøejných zakázek.
A bohužel, klesá také zájem slušných lidí pracovat v samosprávì.
Uvidíme, zhruba za tøi ètvrtì roku, budou komunální volby a já
doufám, že slušní lidé, jako je tøeba váš pan starosta, budou
kandidovat a vesnici podrží. Tìm, kteøí mají zájem pro své obce
pracovat, nabízím podporu bez ohledu na stranickou pøíslušnost.
Rád pøijedu a podpoøím spoleèenské akce.
JAKÝM ZPÙSOBEM RELAXUJETE?
S manželkou máme rádi spoleènou rodinnou relaxaci. Rádi jezdíme na kolech, chodíme na výlety, jezdíme lyžovat na Lipno. Po
prohlídce vaší obce máme další námìty. Máte zajímavou krajinu,
velké množství památek, o které se dobøe staráte, prostì dobrý
námìt na výlet a urèitì u vás nejsem naposledy.
Na závìr RNDr. Jan Zahradník pøijal mé pozvání na akci Oficiální
ukonèení cykloturistické sezóny v Jihoèeském kraji 2018, které
letos probìhne právì v naší obci.
Panu poslanci patøí podìkování, že si udìlal èas na návštìvu naší
obce a zodpovìzení našich otázek.
Rozhovor vedla Hana Krippnerová

Královnou údražských stromù je lípa
odpovídá tomu, že již dlouho tu chybí hospodáø.
Dalšími lipami, stojícími za zaznamenání jsou lípa
u silnice u domu è.17 a lípa za zastávkou autobusu.
Silné duby jsou zastoupeny 2 stromy - rostou u domù
è. 2 a è. 39. Jsou zdravé, jejich obvod je 300 cm.
Ojedinìlá je vrba bílá, rostoucí u silnice naproti bývalé
škole. Vypráví se, že v tìchto místech bývala kdysi
strž, kterou zavezli vrbovým paøezem a zasypali hlínou. Z paøezu vyrašil vrbový prut, který asi za 70 let
dorostl dnešních rozmìrù - obvodu 346 cm a výšky
17 m. Strom je napaden houbou, objevují se jejich
plodnice. Vìtve jsou proschlé a prolámané.
V Údražských chalupách je zajímavým stromem dub
rostoucí u domu p. Hronka. Podle rodinné tradice je
asi 130 let starý, obvod je 340 cm. Jeho vitální rùst byl
podpoøen blízkostí bývalého rybníka. Také v zahradách
domù è. 44 a è. 49 stojí zdravé silné duby. U silnice,
skryto za døevìným plotem u domu è. 62 stojí torzo
staré lípy, která byla døíve vedena jako Památný strom.
V bouøi, asi pøed 25 lety, se koruna rozlomila, znièila
budovy pod sebou a zùstal jen pahýl. Jeho obvod je
úctyhodných 470 cm. Ochrana stromu byla zrušena.
Lípa se však do dnešních dnù odìla do nové mladé
koruny z pruhu zdravého lýka. Koruna je však excentrická, náchylná k vylomení a nemá tak šanci dalšího
dlouhého života. Na hranici zahrady p. Starého u domu è. 55 je lípa o prùmìru 300 cm ve stáøí asi 200 let.
Nedaleko této lípy stávala její družka, která musela
ustoupit potøebám lidí. Na mìnící se generace rodiny
Kozákovy shlíží jasan u vstupu do dvora domu è. 41.
Text: Ing. Petr Dostál
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Pozvánka do knihovny

v úterý 3. dubna Noc s Andersenem

Milí ètenáøi, jste osobnì zváni do rozšíøených prostor obecní knihovny.
Jak víte, knihovna se v souèasné dobì nachází v 1.patøe vlevo v budovì obecního úøadu a má dvì velké místnosti. Velkou výhodou je pro
starší èi handicapované obèany výtah, který èasto využívají. Díky finanèní podpoøe Obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou byly do konce
roku 2017 zmodernizovány další její èásti. Truhláø – pan Veverka –
vyrobil nové police pro knihy, které jsou urèeny pro dìtské ètenáøe
a splòují veškeré technické parametry. Nyní je již knihovna ladìna do s
tejné barvy. Na stìnách v obou místnostech jsou zavìšeny na sítích
obrázky dìtí a žákù z místní Základní a Mateøské školy.
Pro malé i vìtší ètenáøe
je novì urèen
relaxaèní vak ve tvaru žraloka,
na kterého si mùže sednout
i dospìlý ètenáø, má nosnost 120 kg
a vìøte, že mnozí neodolali
a hned si posezení vyzkoušeli.

Já taky koèièko,
vždy budeme nocovat
s Andersenem!

Já se tak
tìším,
pejsku!

Co se bude dít? V úterý 3. dubna od 17:30 - 19:30
budou mít žáci v obecní knihovnì aktivity s dìtskými knihami,
hádanky, kvízy, èetbu. V základní škole pak spaní. Tématem
budou buï Rychlé Šípy (J. Foglar) nebo Povídání o pejskovi
a koèièce (K. Èapek).

Anièka Kaiferová zaètena
na novém relaxaèním vaku

DALŠÍM LÁKADLEM je koberec s hrou “Èlovìèe, nezlob se.”
Malí návštìvníci knihovny - sourozenci Alan Jakub Marshall
a Adam William Marshall

16. bøezna nás èekají
zajímavé besedy o knihách
s dìtmi ze školy i školky

Díky darùm ètenáøù se knihovna nadále zútulòuje, aby se
v ní každý cítil dobøe. Touto cestou dìkuji za všechny hraèky,
obrázky èi hodiny. Vìøím, že ti, kteøí dosud váhali, jsou alespoò
trochu zvìdavi a pøijdou se do knihovny podívat.

ZAPOJÍME SE DO AKCE
NOC S ANDERSENEM.

Text a foto: Dana Ryšlavá - knihovnice

Vltavínek na horách

... dìti, lyže, boby a jede se na hory

J

V první polovinì ledna jsme už po šesté vyrazili na hory. Zadov byla
jasná volba. Také osvìdèené zázemí V Dobré chatì, kde bylo nejen
výborné ubytování, ale i strava byla chutná a byl jí dostatek.
Tøebaže jsme se neboøili metr ve snìhu, naši "lyžníci" sjezdovky užili.
Také tým ne-lyžaøù využil bílé svahy a patøiènì se vyøádil. V denním
programu nechybìl ani odpoèinek. Veèerní program byl plný zábavy
a bavily se nejen dìti. Nejvíc se líbil Just Dance, kde se dìti i vedoucí
snažili co nejvìrohodnìji napodobit taneèní pohyby postav na obrazovce. Tato hra rozhodnì netrpìla nedostatkem smíchu. Zkrátka
nám nic nescházelo. Jen èas, který byl pro naší akci vymìøený, utekl
rychleji, než bychom si pøáli.
Náš spolek Vltavínek má pro rodièe a dìti na pøíští rok novinu.
Dva vedoucí úspìšnì absolvovali certifikovaný lyžaøský instruktorský kurz, který bude pøínosem pro výuku našich ne-lyžaøù. Pokud
budete mít zájem, abychom vaše dítì nauèili lyžovat, staèí pøíští rok
podat pøihlášku. Za fotografie z letošního øádìní s Vltavínkem patøí
dík Pavlu Hanzlíkovi (Foxovi).
Za Vltavínek H. Krippnerová
Najdete je na: albvltavinek.rajce.net

Vltavínek na horách

ŠIKOVNÉ
RUÈIÈKY
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od 21. ÚNORA každých 14 dnù v budovì ZŠ v Albrechticích nad Vltavou
výtvarný kroužek NEJEN pro dìti z naší školy a školky

Nový výbor a kontrolní komise
V nedìli 21. ledna 2018 se konala v restauraci Miláèek èlenská
schùze spolku zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt. I pøes nepøízeò poèasí
byla úèast dobrá.
Program èlenské schùze zahrnoval informace z jednotlivých schùzí výboru, zprávu o èinnosti a vyhodnocení akcí konaných v roce
2017, zprávu o hospodaøení spolku a zprávu kontrolní komise.
Shodli jsme se na tom, že všechny akce, které se v loòském roce
uskuteènily, byly úspìšné. Proto se zahrádkáøi pokusí je zopakovat i letos, minimálnì ve stejném rozsahu.
Protože již v závìru loòského roku oznámili výboru ZO ÈZS
p. Kurfûrst František a p. Kochrda Josef, že na vlastní žádost
odstupují z výboru, a z kontrolní komise p. Pavlíèek Jan, byla
dùležitým bodem volba nového výboru a kontrolní komise.
V úvodu diskuse byli pøítomní v krátkém pøíspìvku seznámeni
s aktivitami a s náplní práce jednotlivých, z výboru odcházejících
èlenù. A to za celé období jejich pùsobení ve spolku, a již se
jednalo o práci v naší organizaci, èi v Územním sdružení ÈZS
Písek. Byla rovnìž pøipomenuta jednotlivá vyznamenání, úspìchy
a ocenìní, která za tuto práci získali. Nakonec jim zástupci našeho
spolku pøedali malou pozornost a vyslovili podìkování za jejich
cenné rady. Protože zùstávají i nadále jako øadoví èlenové, budeme se tìšit na setkání s nimi a èerpat z jejich zkušeností.

Motivovat Vás bude
Jana Hochmalová a Jana Hošková.
Mùžete proto popustit uzdu
své fantazii a tvoøivosti!

Po odsouhlasení usnesení se podávalo obèerstvení.
A volná diskuse mezi pøítomnými pokraèovala ještì dlouho.
Novì zvolený výbor a kontrolní komise se na závìr sešly na své
první schùzi. Ve spolku zahrádkáøù je v souèasnosti organizováno
44 èlenù.
Za spolek zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt.
Ing. Škoda František

Mladý smrèek
Dobrý den,
v posledním (prosincovém) èísle Albrechtického
zpravodaje mì na stranì 4 zaujala Úvaha nad
zlomenými švestkami.
Dovoluji si popsat obdobný pøípad neuvìøitelného vandalství a lidské hlouposti.
Na cestì k Chøešovickému høbitovu na rozcestí
modrých turistických znaèek rostl mladý smrèek,
na kterém byla modrá turistická znaèka. Pøed
Štìdrým dnem tento smrèek nìkdo uøízl, pøesnì
v místì, kde byla turistická znaèka.
Doufám, že mu tento stromek s turistickou
znaèkou pøinesl ve vánoèním stojánku hodnì
radosti a štìstí v novém roce...
Lidská omezenost a bezohlednost je nekoneèná.
Petr Soukup, Chøešovice 69

Ahoj maminky s koèárky a batolícími se ratolestmi. Pokud se chcete
spoleènì dìlit o své strasti a slasti spojené s mateøstvím, neváhejte pøijít do Baby clubu.
každé úterý od 10:00 hodin
v budovì Obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou, I. patro (výtah :-) Kontakt: Kateøina Homolová, tel.: 777 410 155
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Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou od Brebty
reakce na èlánek “Mikulášská nadílka od Brebty”,
který vyšel v prosincovém Zpravodaji obce (2017)

zamyšlení nad èlánkem “Mikulášská nadílka od Brebty”
v prosincovém Zpravodaji obce (2017)

Rád bych reagoval na èlánek otištìný v našem zpravodaji
z prosince 2017. Mùj divadelní kolega zde píše o nešvaru, kdy
dva spolky poøádají skoro stejnou akci, jeden v sobotu a druhý
v nedìli. Za prvé bych chtìl upozornit, že Mikulášskou nadílku
na návsi pøed Brebtou poøádal spolek Ženy v akci od roku 2008.
A to z prostého dùvodu, Brebta v tu dobu ještì neexistoval.
Nejde mi o prvenství v poøádání akcí, ale je mi líto, že práce lidí
bývá díky tìmto nepravdivým tvrzením zapomínána. Zároveò si
myslím, že ani Ženy v akci nebyly zdaleka první. Nevìøím, že by
se zde v minulosti nepoøádaly v jiné formì Mikulášské zábavy
a nadílky. Poøádání Mikulášské nadílky v sobotu a první adventní
nedìli rozsvícení hasièské zbrojnice mì osobnì nepøipadá pøetahování si dìtí. Rodièe sami posoudí, na jakou akci se se svými
ratolestmi vydat. A jak se ukázalo podle návštìvníkù, dají se
stihnout obì dvì. Jestli si obec mùže dovolit poøádat tyto akce,
bych radìji nechal na posouzení zastupitelùm.
Dále mne zarazilo vyjádøení mého divadelního kolegy, že aè
nerad, je divadelní spolek ochoten tuto akci pøenechat hasièùm.
Divadelní spolek je spolek demokratický, a vìøím, že tento názor
všichni èlenové nezastávají. Ani se o nìm nemluvilo a myslím,
že si jako pitomci nepøipadáme. Jinak bych chtìl dodat, že si
Mòouka jako divadelního kolegy vážím, ale ne vždy souhlasím.
Toto je mùj osobní názor.
Jiøí Zach

Kultura v obci.......
aneb hasièi se nedají

Albrechtické kalendáøíky
a jejich sbìratelé
Napsal nám sbìratel František ze Slovenska
Komu: info-alb.n.vltavou@email.cz
Datum: 7. 1. 2018 7:53:34
Pøedmìt: kalendáriky
Dobrý deò,
úvodom Vás pozdravujem a zároveò Vám želám všetko
najlepšie v Novom roku 2018.
Som zberate¾om kartièkových kalendárikov a videl som
u jedného zberate¾a Vaše krásne kalendáriky, len bohužia¾
sa k nim neviem nejako dosta a tak by som Vás chcel
touto cestou poprosi, èi by ste mi vedeli v tejto veci nejako
pomôc, poprípade, èi by ste mi dali informáciu, že ako by
som sa k nim vedel dosta, mohli by by aj staršie, lebo
všetky sú krásne.
Za ochotu a láskavos vopred ïakujem.
S pozdravom zberate¾ František.
Moja adresa: František Belák, Školská 203
044 02 Turòa nad Bodvou, Slovensko.
Albrechtické kalendáøíky mají také svého sbìratele v naší
obci, je jím pan Martin Klement z Albrechtic, který sbírá tyto
kalendáøíky již od roku 2000 a chlubí se tím, že je jeho sbírka
úplná (2000 - 2018).
Zima v Albrechticích nad Vltavou. Autorkou je paní Ivana Škodová.
Dìkujeme za poskytnutí zajímavé fotografie.

S povìøením výboru Sboru dobrovolných hasièù v Albrechticích nad
Vltavou bych chtìl reagovat tímto zamyšlením na èlánek z prosincového Zpravodaje obce Mikulášská nadílka od Brebty, od pisatele
Petra Schánilce zvaného Mòouk. Pro zaèátek bych chtìl øíct, že si
již zmiòovaný pisatel, zøejmì plete pojmy s dojmy. Jelikož Mikulášská nadílka a oslava Adventu - první adventní nedìle jsou 2 úplnì
rozdílné akce. Ale i pøesto jsme byli oznaèeni organizací, která poøádá témìø stejnou akci. A jak to vlastnì vzniklo? Pøi jedné z porad
vedení našeho hasièského sboru pøišel jeden ze èlenù s nápadem
první adventní nedìli rozsvítit hasièskou zbrojnici. Vždy je dobrým
zvykem právì na zaèátku Adventu udìlat spoleèné rozsvícení a
už stromku, nebo jakéhokoliv jiného objektu s dìtmi a spoluobèany.
U hasièù padla volba právì na zbrojnici. Vždy to v naší obci dlouhá
léta chybìlo. A tak si projdìme tu naši akci, kterou jsme nazvali
Advent s hasièi – slavnostní rozsvícení hasièské zbrojnice s programem pro dìti. Nìkolik dní hasièi pracovali na výrobì a montáži
osvìtlení, aby byly dìti opravdu potìšeny a dílo se povedlo. A to
už pøišla první adventní nedìle a dìti se zaèaly scházet v hasièské
zbrojnici a nebylo jich zrovna málo. Uvnitø zbrojnice dìti ve spolupráci s hasièkami vytváøely adventní postavièky, rùzné symboly
Vánoc a svícny z ovoce, které hasièi dìtem zajistili.
Pro rodièe a prarodièe bylo pøipraveno obèerstvení ve venkovním
stánku, kde si pochutnávali na vánoèních nápojích a klobáskách,
kde nejeden ze spoluobèanù hasièùm kvalitu obèerstvení pochválil.
Ještì než se setmìlo dostaly dìti od Ježíška a od hasièù dárky
v podobì balíèku se sladkostmi a druhého hasièského dárku. Mezitím se nám setmìlo a všichni se shromáždili pøed hasièskou
zbrojnicí a za zpívání koled a pøeletu Ježíška nad hasièárnou se
nám krásnì vánoènì ozdobená rozsvítila. Ten úžasný úsmìv ve
tváøích dìtí, nìco nádherného, jen kdybyste to vidìli.....
Tak a hledáme jak hledáme, jedinou spoleènou vìcí z Mikulášské
nadílky a Adventu s hasièi bylo obdarování dìtí, na èemž není
vùbec nic špatného. A to prý se nám tady rozmáhá takový nešvar.....
Jestli si pisatel myslí, že nìkomu pøetahujeme dìti, tak si asi plete
v jaké žije zemi. Pokud vím, tak ve svobodné a tak dìti i rodièe
mohou chodit na akce jakékoliv organizace, kde se jim bude líbit.
A to nepovažujeme v žádném pøípadì za pøetahování dìtí. A ještì
co se týká toho poètu dìtí na Mikulášské nadílce v Klukách, tak
podle informací z obce Kluky je ten zmiòovaný údaj o poètu zùèastnìných, tak trochu nadnesený.
My, hasièi a hasièky poøádáme v prùbìhu roku dalších nìkolik akcí,
které navštìvuje spousta spokojených dìtí. A jak nám pisatel právì
tuto akci nabízí, dìkujeme a s díky nic pøenechat nechceme, vždy
za celý rok pøipravujeme akcí víc než dost.
Od roku 2017 jsme rozšíøili akce poøádané sborem o Drakiádu
a Advent s hasièi. A vidíte..... Ještì než vùbec probìhla Drakiáda
už obcí bìželo, proè ji poøádají zrovna hasièi? Malá nápovìda –
tøeba proto, že jiný spolek s tímto nápadem nepøišel, nebo, že by
to byla práce navíc? No a vidíte, po druhé nové akci jsme to schytali, alespoò až po jejím uspoøádání. Ale takovýchto pisatelù mùže
být klidnì plný Zpravodaj a albrechtické hasièe a hasièky to nikdy
neodradí od poøádání takto smysluplných a pìkných akcí pro dìti,
a už jsou z Albrechtic nad Vltavou nebo širokého okolí.
A ještì bychom se s Vámi chtìli podìlit milí spoluobèané
o jednu informaci, nebo snad úspìch, ale to jak si každý
pøevezme. Naši hasièskou zbrojnici jsme pøihlásili do soutìže
„O rozzáøenou vánoèní hasièskou zbrojnici " Èeské republiky,
která byla vyhlášena v prùbìhu adventního období.
A jak jsme dopadli?
Albrechtická rozzáøená vánoèní hasièská zbrojnice
obsadila 3. MÍSTO V ÈESKÉ REPUBLICE.
Což vùbec není špatné.
Ale pøedevším je to dùstojná reprezentace hasièského sboru a jeho
práce a zejména našich krásných Albrechtic nad Vltavou.
Za hasièský sbor: Petr Sidum - velitel

6

Vltavský pohár zakonèili hasièi slavnostnì

SDH Albrechtice n. Vlt.

Albrechtiètí hasièi bilancovali
Poslední lednová sobota patøila hasièùm. Již 128. let se schází
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 starosta okresního Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska v Písku ing. Jiøí Heinrich,
starosta obce Albrechtice nad Vltavou, vedoucí rady velitelù
pøi OSH Písek a zároveò starosta SDH Jehnìdno ing. Miroslav
Ušatý, øeditelka základní a mateøské školy v Albrechticích n. Vlt.
Mgr. Vìra Tichá, dále zástupci sborù z našeho okrsku, ale
i spøátelené sbory z Písecka a Èeskobudìjovicka.
Na zaèátku jednání jsme vzdali poctu minutou ticha zesnulým
èlenùm našeho sboru. Probìhlo pøedání ocenìní a podìkování
èlenùm za jejich dlouholetou èinnost a práci pro sbor. Tradièním
podìkováním našim ženám a nejen hasièkám bylo pøedání
pìkné kytièky.

Hasièská soutìž v požárním útoku Vltavský pohár má za sebou již
sedmý roèník. A právì slavnostní ukonèení a vyhlášení tohoto roèníku
se konalo u kolegù v Záhoøí v prostorách nového sálu Agro družstva.
Tato velice reprezentativní hasièská akce má již svoji tradici a nejen
proto se zde setkávají všechny hasièské sbory od Albrechtic nad
Vltavou až po Zvíkovské Podhradí. V roèníku 2017 Vltavského poháru
si albrechtiètí hasièi vybojovali krásné celkové druhé místo a hasièky
díky velké bodové tìsnosti, kde jim v posledním kole uteklo celkové
tøetí místo se musely spokojit s místem pátým.
Za tuto reprezentaci bych chtìl podìkovat všem albrechtickým hasièùm,
hasièkám a celému realizaènímu týmu.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Petr Hanzlík – èlen SDH Albrechtice nad Vltavou

Výroèní valná hromada se nesla v duchu hodnocení uplynulého
roku a plánování èinnosti na letošní rok, který bude opìt velmi
pestrý v naší neustále se rozvíjející èinnosti. V prùbìhu jednání
jsme mohli slyšet zprávu hospodáøe sboru, zprávu kontrolní
a revizní rady a zejména obsáhlou zprávu velitele o èinnosti
sboru a zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou, která
vyjadøovala naší celoroèní bohatou èinnost. Z hasièských soutìží jsou to zejména okrsková soutìž v požárním útoku, Vltavský
pohár, soutìže O pohár pivovaru Platan, Bukovská setkání
a soutìž O pohár starosty obce Paseky. A další hasièská klání,
ve kterých soutìžíme od jara do podzimu.
V naší obci poøádáme akce pøedevším pro dìti a to Pálení èarodìjnic s hasièi, Floriánský den, Dìtský den s hasièi, Hasièský den,
který poøádáme pøi výroèí otevøení hasièské zbrojnice. Mezi další
akce patøí Drakiáda a Advent s hasièi. Dále zajišujeme pravidelný svozový úklid obce spojený se svozem železného šrotu
a vysloužilých elektrospotøebièù v rámci akce Recyklujte s hasièi,
kde jak již víte, jsme se stali republikovými vítìzi. V prùbìhu roku
pracuje zásahová jednotka obce, která má za sebou pravidelnou
odbornou pøípravu, provìøovací cvièení s výjezdem k požáru
školy spojené s následnou evakuací a dalšími výjezdy nejen
k požárùm, vìtrným smrštím a dalším technickým zásahùm.
Po projednání všech schválených bodù dostali slovo naši hosté, kteøí pronesli velmi zajímavé zdravice a pøíspìvky. Po té následovalo
obèerstvení, za jehož pøípravu bych chtìl podìkovat pøedevším našim hasièkám. Celý hasièský veèer, který nám zpestøovala videoprojekce z pøedchozích akcí konaných v prùbìhu roku, jsme se všichni dobøe bavili a všem se u nás líbilo.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: Pavel Hanzlík – èlen SDH Albrechtice nad Vltavou

novì
V informaèním centru zakoupíte:
Èíslované Turistické známky
Èíslované Turistické nálepky
Turistické deníky
Fotomagnetky všech místních
èástí
Kniha Kaplièkový høbitov

v informaèním
centru
nyní k dostání:

publikace
Historická stezka
Albrechtickem
24 stran zajímavého ètení,
textù a fotografií o bohaté
historii všech místních èástí
naší obce

pøipravujeme

nové pohlednice všech místních èástí

Komu: info-alb.n.vltavou@email.cz
podìkování infocentru
Datum: 26. 1. 2018 11:09:31
Pøedmìt: PODÌKOVÁNÍ
Dobrý den, chtìl jsem Vám ještì jednou podìkovat za zajímavou
knihu o Vašem kaplièkovém høbitovì - mojí matce se velmi líbila.
Zároveò ještì jednou dìkuji za vlídné pøijetí ve vašem infocentru
a zajímavé zážitky z obecních památek.
Pøeji hezký den, s pozdravem
RNDr. Josef Holub
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Vítání nového roku 2018
Spolek Náš Újezd
Pìkné poèasí poslední den loòského roku vyzývalo k aktivní èinnosti, a již k práci, nebo jak je
v posledních letech zvykem, k výstupu na Vysoký Kamýk. Tam po celý den probíhalo setkání
s pøáteli a obèany z dalších obcí, se kterými jsme se tøeba delší dobu nevidìli. Byla to i pìkná
procházka pro ètyønohé pøátele (pejsky), kterých se zde schází rok od roku stále více.
Na silvestrovský veèer pak pøipravil spolek „Náš Újezd“ pro spoluobèany louèení se starým
rokem a vítání nového roku 2018 s ohòostrojem. Již po 22 hodinì se scházeli obèané v místní
klubovnì, kde byl na uvítání nového roku pøipraven slavnostní pøípitek s „rychlými špunty“
šampusu. Po vzájemném popøání všeho nejlepšího zaèal pìkný ohòostroj. Poté následovala
další zábava v klubovnì do pozdních noèních, lépe øeèeno èasných ranních hodin.
J. Procházka

Poslední veèer v roce na Hladné aneb jak to bylo
na Silvestra 2017 v naší malé osadì
Krásné setkání hladeòákù, jejich rodinných pøíslušníkù a pøátel z blízkého okolí se konalo
na Hladné na louce pøed Vorlíèkù è.p. 7 v posledních hodinách roku 2017. Byl Silvestr a i když poèasí zrovna dvakrát zimní nebylo,
o silvestrovskou náladu se postaralo veselé povídání, dobré jídlo a pití a dokonce i hudba zajištìná pojízdnou aparaturou – prostì
paráda… Sešlo se nás okolo tøiceti vèetnì asi deseti dìtí. Všichni jsme byli rádi, že poslední chvíle roku mùžeme strávit spoleènì
v sousedské pospolitosti, hodit starosti za hlavu a doufat, že následující rok pøinese všem zdraví, štìstní, pohodu a klid. Povìstnou
„tøešnièkou na dortu“ byl nádherný barevný ohòostroj s hudebním doprovodem, za který by se nemusel stydìt kdejaký ostøílený
„ohòostrojaø“ s letitou licencí, o který se postarali kluci Prùchù. Ti do ohòostroje vložili kromì nemalé finanèní èástky pøedevším velké
úsilí, um a spoustu èasu na pøípravu – a za to jim patøí veliký dík! Na tomto místì bychom chtìli podìkovat také obci Albrechntice n./Vlt.
za finanèní pøíspìvek, který jistì organizátorùm ohòostroje pomohl. Bylo to jednoduše pár pøíjemných chvil, na nìž se pak tak hezky
vzpomíná! Dùkazem toho jsou naše dìti, které tu a tam pøijdou a ptají se: „Kdy zase bude ten ohòostroj u Prùchù?“ a budou se na nìj
tìšit dalších 11 dlouhých mìsícù…
Text: Eva Svobodová

Køíže opravené v roce 2017
Jehnìdno
Køíž u Køižatek
Køíž u Èerveného køíže
Údraž Køíž u Husíkù
Køíž na Hladné
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Chøeštovice
Køíž pod sv. Annou
Køíž u Maøíkù
Køíž nad Mlýnským prùhonem
Køíž u Nováka

... a køíže na opravu èekající
Máme podanou žádost o dotaci na ministerstvu zemìdìlství
a také žádost o Dotaci Úcta k pøedkùm.
Chøešovice
Socha Ježíše Krista u kostela
Køíž na rozcestí u Turbáèka
Køíž u kaplièky u Maøíkù
Køíž u kaplièky nad Radášù
Køíž u cesty
Køíž na odboèce s textem: Na památku Josefu Žákovi z Chøešovic
padlému na srbském bojišti r. 1914 vìnují manželka a dcera
Køíž kamenný uprostøed høbitova
Køíž kamenný pøed høbitovem
Køíž nad Marešù Chøeštovice
Jehnìdno
Køíž u hajnice
Køíž u zastávky (U Jondára) - kamenný s plechovým Kristem
Køíž u mostu
Køíž u kaple
Údražské chalupy
Støíbrný køíž s textem: Na památku Jana Brùžka padlého ve svìtové
válce vìnuje matka Anna Brùžková z Údražských Chalup.
Údraž
U kaplièky na návsi - køíž rodiny Hanusovy. Na kulatém štítku
køíže je nápis: Tento pomník lidské spásy vìnují Josef a Marie
Hanusovi è. 28 v Údraži památce svého milovaného syna
Václava, vojína 8. pluku kyrysníkù, jenž v bitvì u Hradce Králové
3. èervence 1866 ve vìku 24 let život svùj za vlast dokonal.
ODPOÈÍVEJ V POKOJI – PO BOJI! Na podstavci je rok 1867.
Køíž u cesty do Rejzíkova
Køíž cestou k bývalé elektrárnì Nový Mlýn
Albrechtice nad Vltavou - Køíž pod høbitovem

100. výroèí ukonèení 1. svìtové války
Vzpomínka na mého strýce – legionáøe
a kapelníka vojenské hudby “1. pìšího pluku
Mistra Jana Husi“ kapitána Ferdinanda Bartoše.
Pøi mých návštìvách na OÚ v Albrechticích si
vždy se zájmem prohlížím pøekrásné historické
fotografie naší vesnièky, proèítám životopisy
rodákù a vždy odcházím s tím, že otevøu dvì
vojenské truhly na pùdì (pozùstatek po mém
strýci). A tak se koneènì stalo … prohrabal
a proèetl jsem a nyní si dovoluji Vás seznámit
s jeho životopisem. Mé vzpomínky na „strejdu
Ferdu“ se pojí na naše dlouhé zimní procházky,
kdy jsme s bráchou hltali strejdovo vyprávìní

Strejda Ferda

o legionáøském putování po Rusku, o hudbì,
které byl kapelníkem, o koníèkovi Olze, která
táhla velký buben, o tom, jak Rusové slíbili
odjezd našich legionáøù na vlak, a pak v jedné soutìzce byly pøipraveny ruské kulomety,
na vlak byla zahájena palba a strejdovi, když
vstával, prolétla pod tìlem kulometná dávka..
Tak to jsou mé vzpomínky z dìtství.
A teï životopis z truhly - nastudoval jsem
a uveøejòuji pro kamarády, kteøí mi od mládí
radí, abych zpíval pouze v sebeobranì.
Chci upozornit na to, z jaké muzikantské
rodiny pocházím - já Pavel Kolda.

Ferdinand Bartoš se narodil 26.7.1884 v Albrechticích
Syn obuvníka, jehož velkou radostí byl zpìv. Jeho 4 synové byli hudebníky. Dobroslav se
uèil na housle, trubku a køídlovku a stal se dirigentem vlastního dechového a smyècového
orchestru ve Vídni. Rudolf hrál na housle a klarinet a pozdìji pùsobil jako muzikant (více
než 50 let) v Americe. Václavovým nástrojem byly housle a baskøídlovka a hrál u vojenské
hudby v maïarském Szegedu. Ferdinand se uèil høe na housle a helikón F u kapelníka
Nìmeèka v Pasekách a dva roky soukromnì u Otakara Bradáèe v Praze.
1895 Ferdinand Bartoš se svými bratry založil kapelu, která hrávala v okolí Allbrechtic.
1903 dobrovolnì nastoupil vojenskou službu a stal se èlenem vojenské hudby pìšího pluku
v Jaroslavi. Hrál na housle, trombon, bicí i Fbas.
Do 1. sv. války odjel s pìším plukem è. 4 C, ale již 29.11.1914 byl tento pluk i s hudbou u vsi
Hubice v Halièi znièen a strejda nemocen úplavicí, padl do ruského zajetí.
20.2.1916 se pøihlásil do ès. vojska, kde založil orchestr.
Osudy pluku – vítìzná bitva u Zborova, odtud pluk putoval Halièí na východ, kde u Tarnopole
svedl potyèky s pøedvoji nìmecké armády.
V srpnu 1917 pøehlídka pluku v Bereznì, kterou provedl T. G. Masaryk - pøedseda Ès. Národní
rady. Na jeho poèest plukovní hudba s kapelníkem F. Bartošem hraje pøedehru k opeøe Libuše.
„Pak si mì T.G.M. zavolal a pravil - Tož dobøe jste to sehráli. Kdo by pomyslel, že v tìchto
místech zazní Smetanova Libuše!!”
Po zimì 1917-18 prožité na Ukrajinì, nastoupil pluk pochod pøes Kyjev za øeku Dnìpr, na
východ, na dalekou cestu k Tichému oceánu, boje se sovìtskými vojsky, Penza, Samara,
Buzuluk, Simbirsk, Kazaò, Zlatouš.
25. 5. 1918 odjíždí pluk na Ural, odjezd do Èeljabinsku, vlak v hluboké soutìzce pøepaden.
Cituji ze zápiskù mého strýce: „Balšáni byli rozloženi po obou stranách a majíce pøesný
zástøel, støíleli z pušek a kulometù jako posedlí. Legionáøi vyskákali z vlaku a èet. Barborka
postøehl, že jeden kulomet nestøílí, mrštil kamenem a zneškodnil støelce. Kulomet opravil,
obrátil a pražil do bolšánù vesele. Postupnì jsme zneškodnili všechna kulometná hnízda.
Druhého dne pøišel bolševický komisaø – parlamentáø. Jeho drzost vedla tak daleko, že nás
oznaèil za pùvodce celé tragédie, že jsme mu pobili 70 jeho nejlepších vojákù. Byl by zasluhoval odpravit, nebo jak jsme se pozdìji dozvìdìli od bratøí vrátivších ze zajetí, byl to on,
kdo našeho ranìného praporèíka Zanášku na nádraží umuèil, usekav mu zmírajícímu ruce
a nakonec jej ubil.”
Po odražení útokù, pluk nastoupil cestu pìšky pøes Ural na povolžskou frontu, Èeljabinsk,
Petropavlovsk, Irkutsk, Vladivostok - místa, kde pluk bojoval k ochranì Sibiøské magistrály.
18.12.1919 pluk se nalodil na loï Traz-oz-Montez se zastávkami - Šanghai, Singapur, Džibuti,
Port Saidu, Terstu a odtud do vlasti. 31.1.1920 Horní Dvoøištì.
V následujících dnech, slavnostní pochod po Václavském námìstí i s hudbou, uvítání
na Staromìstském námìstí, ubytování v Èernických kasárnách.
Pavel Kolda, 1970
V lednu 1921 pluk pøeložen do Èeských Budìjovic.
v uniformì strýce Ferdinanda Bartoše
Strejda se ještì jednou setkal s prezidentem T. G. Masarykem 7.3.1921, když hudba hrála
na nádvoøí Pražského hradu. Cituji strýce: „Pøi audienci s námi rozmlouval a mì si divnì
Mùj strýc Ferdinand odpoèívá na albrechprohlížel se slovy: „Na Vás si pamatuju. Vy jste mi už nìkde hrál. Ano pane ... Pan president
tickém høbitovì v hrobce rodiny Bartošù,
mì pøerušil - poèkal, slabikoval pomalu, Vy jste mi hrál nìkdy v roce … sedmnáctém, pøi
Koldù. A po Tobì, strejdo, mi zùstala jako
návštìvì, tuším v Bereznì na Ukrajinì. Ano pane presidente. No vidíte. Mám dobrou pamì
upomínka - taktovka a slavnostní šavle
– usmál se pan prezident.”
jako dar dùstojníkù pluku.
V roce 1924, se zasloužil strýc o vybudování hudebního pavilonu na Krumlovských álejích
v Èes. Budìjovicích. Poøádal koncerty, jejichž výnosy plynuly ve prospìch zmínìného úèelu.
Krumlovské aleje se staly dostaveníèkem veøejnosti. Hudba znìla jako ve chrámu, øíká strýc
Ferdinand Bartoš. Obdržel jménem mìstské rady, èestný dar, taktovku z ebenového
døeva, støíbrem vykládanou s vìnováním „V upomínku na otevøení hudebního pavilonu
dne 26. záøí 1925 - mìstská rada.

JEHO VYZNAMENÁNÍ:
14.3.1920 - èsl. váleèný køíž
(rozkaz pluku è.1712)
23.3.1920 - èsl. Revoluèní medaile
(rozkaz pluku è. 1719)
Poté, když 86letý „jura“ pøijel do Sušice mì navštívit, kde jsem sloužil na vojnì, uvìdomil 21.4.1920 - rozkazem ZVV è. 41 jmenován
kapelníkem 5. posádkové hudby v Praze
jsem si, jak je pyšný „na jeho Pavlíka“ - v uniformì kaprála.
27.4.1921 - povýšen na kapitána,
Dne 10. záøí 1971, jsem se s ním naposledy rozlouèil v èeskobudìjovickém krematoriu.
kapelníka 1. pìšího pluku M. J. Husi
Obøadu se zúèastnili vojáci 1. pluku Mistra Jana Husi a na strejdovu poèest byly vypáleny
2.7.1947 - Zborovská pamìtní medaile,
smuteèní salvy.
za úèast v bitvì u Zborova
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Èarovìníky
Co to je? Zní to tak tajuplnì, má to nìco spoleèného s èarováním? Kdepak, jde o útvar
v korunách stromù, který jste už urèitì vidìli. Jen jste nevìdìli, zda jde o hnízdo ptáka
nebo „rakovinu“ stromu. Jistou podobnost s rakovinou lidí to má. V obou pøípadech se
zaènou buòky nepøirozenì množit, což u stromù vede k nahlouèení krátkých, deformovaných vìtvièek. Postihovány jsou jak listnaté, tak vìtšinou jehliènaté stromy. Pøíèinou
odlišného chování bunìk je buï poškození houbovou nákazou nebo jsou výsledkem
pupenové mutace. Zkrátka, v nìkterém pupenu dojde ke zmìnì v genetickém klíèi bunìk
a ty se zaèínají chovat odlišnì. Výhony se zkracují, vyrùstá množství vedlejších výhonù
a po nìkolika letech se normální vìtev v místì nákazy mìní na kulovitý, kompaktní útvar.
Jeho rozmìr mùže být až nìkolik metrù. Každý èarovìník je jiný. Protože jde o zmìnu
v dìdièném uspoøádání bunìk, je tento stav trvalý. Potomci z jednoho èarovìníku mají
navždy své charakteristiky shodné. Barvu jehlic, jejich velikost, tvar narùstajícího útvaru.
Lze odebrat rouby a naroubovat je na semenáèky. A tak jeden typ èarovìníkù neustále
množit. Zahradníci – specialisté – proto vyhledávají stromy s èarovìníky, odebírají rouby
a tak rozšiøují svou sbírku rùzných typù èarovìníkù.
Zahradnické produkty jsou pohledné, pomalu rostoucí a v široké škále dobøe prodejné.
Velkou sbírku naroubovaných èarovìníkù lze vidìt v zahradì pana Malíka v Pøedèicích
u Týna n. Vlt. a v Èeských Budìjovicích. Èarovìníky v pøírodì je možno spatøit ve velkém
množství v rezervaci Èervené blato na Tøeboòsku. Nám nejbližší strom s obrovským
Text: Ing. Petr Dostál
èarovìníkem roste v lese nedaleko Nové Vsi u Protivína.

Dìkujeme za zaslání fotografií souèasných i historických
Královna lip v Údraži si nasadila bílou korunu.
Tato fotografie krásnì vystihuje letošní zimu:
napùl zima, napùl jaro. Vybrat si mùže každý.
Podìkování za velmi pìkný snímek patøí paní
Jiøince Kiriánové z Údraže.

Redakce Zpravodaje dìkuje
p. Josefu Zemanovi z Bechynì
za zaslání historických fotografií
z archivu rodiny Zelenkù.
Zelenkovi - rok 1917
Údražské chalupy, è.p.52

1
Dobrý den,

Josef Zelenka, 1915

posílám Vám fotografie z období 1. svìtové
války, je tam mùj pradìda Josef Zelenka 1
z Údražských chalup è.p. 52, pøesnì nevím,
kde sloužil, ale nebyl pøímo na frontì, sloužil
u hasièského sboru ve válce. Také posílám
fotografii, kterou mu poslala moje prababièka
Josefa Zelenková s dìtmi 2 a tuto fotografii
pøivezl zpìt, když se vrátil z války živ a zdráv.
Na této fotografii je vlevo Anna Zelenková,
Josefa Zelenková a Josef Zelenka.
Myslím si, že se na naše pøedky
nemá zapomínat.
2
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S pozdravem J. Zeman, Bechynì

TURNAJ V DÁMÌ

Pøedstavujeme èinnost žákovské rady

16.1.2018
MODRÝ DEN

Støípky ze školy

V prosinci pøipravila žákovská rada TURNAJ V DÁMÌ. Nejdøíve se žákùm
do hry nechtìlo, ale nakonec se zúèastnili žáci ze všech tøíd. Peèlivì jsme
zapisovali body, sèítali a poté byl v každém roèníku vyhlášen vítìz. Odmìnou všem byl zážitek ze hry, dáreèek pro vítìze a cena útìchy pro ostatní
hráèe. Soutìž se bude ke konci školního roku opakovat.
V lednu žákovská rada uspoøádala MODRÝ DEN. Do školy pøišlo co nejvíce žákù v modrém obleèení. Téma modré barvy se objevilo i ve vyuèování.
Modrá je planeta Zemì, sníh, led, voda, stavby z modrých kostek v matematice, ale i modrá ve výtvarné výchovì. Soutìže se zúèastnili také všichni
uèitelé. Rozhodèí zaznamenali poèty modrých kusù obleèení jednotlivých
žákù ve tøídách a poté vyhlásili vítìznou tøídu a jednotlivce.
V únoru, mìsíci karnevalù chystá žákovská rada BLÁZNIVÝ DEN :-)
TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Zaèátek nového roku jsme zahájili turnajem malotøídek ve vybíjené. V úterý
9. ledna pøijely do naší školy desetièlenné týmy ze ZŠ Neznašov, Temelín
a Kluky. Po slavnostním zahájení a taneèním vystoupení zaèala první klání.
Celé dopoledne spolu zápolilo sedm soutìžních týmù. Sportovní duch
a touha zvítìzit vydržela našim sportovcùm až do konce. Všechny týmy
bylyodmìnìny. Tìšíme se na další spoleèná sportovní zápolení!
O H L É D N U T Í Z A U P LY N U L Ý M P O L O L E T Í M
Letošní školní rok jsme nastartovali se zmìnami ve výuce. Od 1.tøídy uèíme
matematiku metodou prof. Hejného. Vedeme žáky k zodpovìdnosti za své
chování a vzdìlávání, na pravidelných týdenních setkáních se uèíme sebehodnocení i plánování vlastní práce. Do výuky zaøazujeme projektové aktivity, pøi kterých žáci získávají znalosti a dovednosti z více pøedmìtù.
Mimo vyuèování se vìnujeme žákùm se specifickými vzdìlávacími potøebami i pøípravì žákù ke zkouškám. Uèíme se nebát se dìlat chyby, uèíme
se z nich. Školní družina nabízí dìtem pestré zájmové i odpoèinkové èinnosti. Na škole probíhají zájmové kroužky: rybáøský, myslivecký, sportovní,
anglického jazyka, informatiky, kreativních výtvarných èinností. V pozdìjších
odpoledních hodinách mohou jak rodièe, tak dìti (i z jiných škol) pracovat
v kroužku Šikovné ruèièky a od února také v kroužku Taekwondo. Spolupracujeme s dobrovolnými hasièi z Albrechtic i s profesionály v Písku, také
se svazem albrechtických zahrádkáøù. Výzdobu chodeb obecního úøadu
a program na Vítání obèánkù již tradiènì zajišuje školní družina. V uplynulém pololetí jsme s rodièi na spoleèných akcích strávili nìkolik pøíjemných
odpoledních setkání. Naším cílem jsou pøátelské a vlídné vztahy mezi žáky,
uèiteli a rodièi navzájem. Oèekáváme úzkou spolupráci školy, rodiny a také
ostatních organizací.
VIZE BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
V dubnu probìhnou ZÁPISY do základní školy. Letos mají možnost
zápisu do ZŠ v Albrechticích nad Vltavou nejen dìti do 1. roèníku,
ale i žáci do 6. roèníku. Cílem je postupnì otevøít v každém dalším školním
roce další tøídy až do naplnìní všech roèníkù 2. stupnì. Nabízíme alternativu
velkých mìstských škol, rodinné prostøedí, vzhledem k nižšímu poètu žákù
ve tøídì individuální pøístup, moderní formy výuky i používání moderních
výukových technologií. Od pøíštího školního roku vyuèujeme anglický jazyk
od 1. roèníku. Výuka bude probíhat pøirozenou hravou formou. Koncepce
školy je zamìøena na polytechnické a enviromentální vzdìlávání, propojení
teoretických znalostí a praktických dovedností.
V souèasné dobì probíhá úprava prostor v budovì druhého stupnì.
Pøipravují se tøídy pro výuku. Uèebna školních dílen je pøipravena na výuku.
Naši ètvráci a pááci se už tìší na jarní pracovní èinnosti, kdy zde budou
poprvé tvoøit vlastní výrobky z rùzných materiálù. Také se pøipravuje do
provozu i školní cvièná kuchyòka. Snad se nám podaøí ještì v letošním
školním roce zde nìco dobrého vykouzlit.
O letních prázdninách budou pro školní dìti probíhat pøímìstské tábory
s pestrou nabídkou zájmových èinností. Pøipravuje se svozová doprava
žákù do školy. Rodièùm odpadnou starosti s dopravou žákù z okolních vsí.
V pøípadì zájmu o podrobné informace nebo prohlídku upravovaných
prostor se obracejte na vedení školy.
MÙŽETE NÁS KONTAKTOVAT NA E-MAILU: zsalbre@seznam.cz
NEBO NA TEL.: 721 914 418.
TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU.

Za pøíspìvek na nákup vánoèních dárkù ve školním roce 2017 - 2018
pro dìti ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou

DÌKUJEME SPONZORÙM:
OÚ Albrechtice nad Vltavou, OÚ Tálín, Jambor Uhelné sklady, Tábor
Rivetec s.r.o., Písek, SDH Albrechtice nad Vltavou, ÈZS Albrechtice nad Vltavou
Jednota Albrechtice nad Vltavou, OÚ Paseky, OÚ Žïár,
Jiøí Vachta, Albrechtice nad Vltavou, Efes spol.,s.r.o., Albrechtice nad Vltavou
Krejèovství, Zdeòka Schánilcová, S+B Maso, s.r.o. Albrechtice nad Vltavou
Jiøí Jaroš, Albrechtice nad Vltavou, Ing. Václav Hùlka - MVKS spol. s.r.o.
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SDH Chøešovice

Valná hromada SDH Chøešovice

V sobotu 13.1. se poprvé v novì zrekonstruovaném sále budovy bývalé
školy konala Valná hromada chøešovického sboru. Mimo chøešovických
hasièù pøijali pozvání na schùzi také zástupci z jiných spolkù èi sborù. Za
SDH Kluky pøijali pozvání pan J. Košatka, pan J. Kvìch, za SDH Albrechtice n. Vlt. pan P. Sidum, pan F. Štípek, za myslivecký spolek Jehnìdno
pan L. Kostohryz, pan J. Kozelka a za obecní úøad Albrechtice n. Vltavou
starosta ing. M. Ušatý.
V úvodu starosta hasièu Miloslav Mareš zhodnotil práci hasièu v loòském
roce a podìkoval všem za práci, kterou pro sbor vykonali. Také seznámil
pøítomné s návrhem akcí na tento rok.
N a p l á n o v á n y j s o u t y t o a k c e:
MAŠKARNÍ BÁL . SVÁTEK MDŽ . SBÌR ŽELEZNÉHO ODPADU
STAVÌNÍ MÁJE . ÚÈAST V OKRSKOVÉ SOUTÌŽI
ÚÈAST VE VLTAVSKÉM POHÁRU . ÚÈAST V JINÝCH SOUTÌŽÍCH
NOÈNÍ SOUTÌŽ V CHØEŠOVICÍCH . DÌTSKÝ DEN A VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
POUOVÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA . LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
ZÁJEZD . DRAKIÁDA
ÚÈAST NA MYSLIVECKÝCH NAHÁÒKÁCH
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

K hasièským soutìžím se vyjádøil pøedevším velitel Vít Kothánek a velitelka Martina Kuželková. Oba se shodli na tom, že je unavující neustále
hasièe pøemlouvat k soutìžím. Mùj názor je, že je možná tìch soutìží
moc, lidé jsou vytíženi a atraktivita tohoto sportu pro diváky také upadá.
Možná by se nad tím mìl hasièský svaz zamyslet? Malé vesnice nedisponují tolika hasièi, aby se mohli prostøídat jako tøeba ve mìstech. Dalším
problémem jsou stále se nezapojující hasièi a mládež, která o hasièský
sbor natož o práci vùbec neprojevuje zájem.
Dalšího slova se chopil vedoucí malých hasièu Jiøí Hanuš mladší. Své
svìøence pochválil za jejich pomìrnì úspìšnou reprezentaci a popøál jim,
aby u hasièského sboru vydrželi.
Zpráva hospodáøe byla pozitivní, protože konstatoval fakt, že aktivitou
chøešovických hasièù a také díky sponzorským darùm se pøíjmy do hasièské pokladny rok od roku zvyšují.
Hosté podìkovali chøešovickým hasièùm za spolupráci
Jednatel sboru Václav Lid pøipomnìl výroèí clenství nìkterých hasièu.
a požádali o vzájemné rozvíjení našich vztahù v dalším roce.
Již 50 let u hasièù je p. Miloslav Klas, 50 let p. František Stropnický st., Nakonec starosta hasièù ještì jednou podìkoval aktivním
50 let p. Josef Bican, 40 let p. Václav Mareš a 20 let p. Jiøí Hanuš ml. hasièùm za práci i za organizaci této Valné hromady a poté
schùzi ukonèil.
Gratulujeme!
Následovalo obèerstvení v podobì guláše a øízkù z divoèáka.
Slovo si také vzal starosta obce Miroslav Ušatý. Ten poukázal na naše Veèer ještì zpøíjemnil hrou na harmoniku pan Rùžièka ze
pøedchùdce, kteøí pøed více než sto lety hasièské sbory zakládali a chtìli Záhoøí se svým kolegou.
pomáhat tam, kde to bylo potøeba. Nám by mìlo být ctí v této jejich
Tak hasièi z Chøešovic vytrvejte
myšlence pokraèovat a snažit se o udržení sboru a správnì to takzvanì
Text a foto: R.L.
a ani v roce 2018 to nevzdávejte!!!
táhnout dál.

Chøešovice jsou velmi bohaté co se týèe historie i památek. Bohužel nìkteré
z nich jsou ve velmi zuboženém stavu, ale to by bylo na jiné téma.
Já bych ráda pøipomenula jinou vzácnost, která ještì asi pøed šedesáti, možná
i padesáti lety sloužila místním obèanùm. Tím je samozøejmì, jak napovìdìl
název tohoto èlánku, pohøební koèár. Zøejmì dnes již nikdo netuší, zdali to byl
pozùstatek po Schwarzenbercích nebo patøil øímskokatolické církvi. Koèár mìl
prosklené strany a zadní dvíøka, kterými se vkládala rakev s nebožtíkem. Okna
na bocích koèáru byla trojdílná, malovaná ve smuteèním duchu a ve støedu
nejvìtšího okna byl namalován køíž. Nad støechou se vypínal menší køížek,
okraje celé støechy byly bohatì zdobeny rùznými ornamenty. Na bocích koèáru
pøed kozlíkem byly umístìny malé lucerny.
Podle získaných informací se pøi poslední jízdì koèáru splašili konì a koèár
byl hodnì poškozen. V tomto poškozeném stavu byl koèár uschován na nìkolik let do malého pøístìnku na zahradì Chøešovického zámku. Jako malé
dìti jsme se s velkou zvìdavostí chodívali na nìj dívat malou dírou ve vratech.
Zøejmì nìkdy po Sametové revoluci 1989 se koèár dostal do rukou nìkoho
jiného. Nìjaké verze o osudu chøešovického koèáru existují, ale k nìmu mì
zatím ještì nedovedly.
Místní starousedlíci èi jejich potomci by ještì nìjakou fotku s koèárem mohli
ve svém rodinném archivu objevit a pokud ano, byla bych jim vdìèná za její
zapùjèení.
Snímky, které máme k dispozici patøí do rodinného archivu rodiny Bicanù
a Havlátkù z Chøešovic. Za jejich ochotu a zapùjèení snímkù jim také velice
dìkuji! Doufám, že takových ochotných obèanù pøi dohledávání chøešovické
historie ještì pøibude, aby mìly ty další generace naè vzpomínat!
Text: R.Lacinová
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Louèení s øekou

Rybáøští veteráni

Ahoj kamarádi a kamarádky, veškerých vodních tokù, øek, potokù,
jezer, rybníkù, stok, žump a septikù. Ale pøevážnì té naší Vltavy.
Jako každým rokem, jináè už by to asi nešlo, jsme se opìt sešli
na Hladné, v zátoce. Stalo se tak hned po svátcích Vánoèních,
27. prosince. Skoro vždy ve stejném složení. Pár pøátel pøišlo
poprvé, nìkteøí pro nemoc chybìli. Byli však øádnì omluveni,
takže k žádným následným sankcím, èi dokonce pøísným trestùm,
nedošlo. Poèasí nám opìt pøálo. Tradiènì jsme rozdìlali oheò
a jali se vaøení námoønického èuèa. Jako vždy se povedlo. Ono je
stejnì zajímavé, že i když tam každý rok nalijeme a nasypeme
nìco jiného, pokaždé je to vynikající. Dle mého soudu, je to lidmi
a øekou. Všichni dodržovali pitný režim, a tak po pár hodinách
družného hovoru a vzpomínání, bylo po èuèu. To nás ale nemohlo
nìják rozhodit, neb další program byl na snadì. Nìkdo pomalu,
nìkdo trapem, jsme se pøesunuli do šmajchlovny Honzy Lidù.
Co jiného jsme mohli dìlat? Bylo to v dobì naprostého temna,
které Albrechtice pamatují jen po tøicetileté válce. Nebyla zde
žádná nálevna, hostinec, ni ten ubohý kiosek. Brrr, ještì nyní mi
bìhá mráz po zádech.
Hladový a žíznivý Slovan, natož Èech si vždy poradí. A tak v azylu
u Vanta, se pokraèovalo dál. Zatím, co jsme byli u vody, zanechali
jsme zde záložní jednotku, která se postarala o proviant. Pøivítala
nás polévka Prdelaèka, ovárek a jatérka na cibulce a slaninì. Piva
a jiných doprovodných tekutin bylo dost. Co k tomu tedy dodat?

Myslím, že je zbyteèné pokraèovat. A si každý, dle své pøedstavivosti, domyslí, jak to mohlo dopadnout. My sami hodnotíme tuto
akci dle stupnice jako A+. A nás øeka provází celým rokem, hlavnì
v klidu a a nevymýšlí žádné lumpárny. Znáte ji.
I když za to, jak nám nìkdy ,,zatápí'', si mùžeme stejnì sami.
Mìjte se a ahoj za rybáøské veterány Mòouk.

Na Rybáøském candrbálu
V sobotu 13. ledna, jsme se po nìkolika letech, pøesunuli, s naším
candrbálem, do hospody “U Sudù” (zatím poøád Miláèek, a potom,
kdo ví jak). Mìli jsme z toho trochu obavy. U Králù, jsme to pøeci
jenom mìli zajeté a už jsme vìdìli, co a jak. Veškeré tyto obavy,
byly zbyteèné. Vylepšili jsme i z tohoto dùvodu tombolu a pøidali
více cen, nìkteré ouplnì poprvé.
Hosté, kamarádi a známí pøišli ve velkém poètu. Jsem pøesvìdèen,
že se bavili dobøe. Koneènì, že tu máme ve vsi takovéto zaøízení,
kde se tato setkání mohou uskuteènit.
O hudbu se postaral Jirka Vojík se svým orchestrem. A jako vždy,
po rozpaèitých zaèátcích a ostychu, jít èi nejít na taneèní dlažbu,
nastoupil na ni Jarda Sládkù s ženou Blankou, a pøedvedli všem,
jak se to dìlat má. Za nìjaký èas nebylo na dlažbì k hnutí.

Po pùlnoèní tombole, se nám èasto stává, že vìtšina zúèastnìných,
pøedevším tìch, co nemìli ten veèer štìstí, zklamanì opouští lokál.
To se tentokrát nedìlo, všichni se bavili, tanèilo a køepèilo se až do
dlouhých noèních hodin. Kdyby nás muzikanti neopustili, tak jsme
tam žili a byli ještì dnes. Chtìl bych Vám podìkovat za pìkný veèer,
tìm co vyhráli nìjákou baštu, doufám, že si pošmákli. A tìm druhým
pøeji a vìøím, že to vyjde pøíštì.
Díky Vaškovi Sudovi a jeho rodinì za kvalitní obsluhu a dùstojné
zajištìní akce. Našim kamarádkám a ženám dìkujeme za pomoc
s tombolou.
Doufám, že za rok se opìt sejdem a zase bude dobøe. K tomu nám
dopomáhej vodník, kapr, plotice a pulcové.
Za rybáøské veterány Mòouk.

Vítìz

Historická stezka - podìkování
Chtìla bych podìkovat za pomoc s pøípravou podkladù pro
historické infopanely: v Újezdì panu Josefu Procházkovi,
na Hladné paní Evì Svobodové a paní Anièce Husové
a v Chøešovicích paní Radce Lacinové.
V. Petružálková

Prodáváme chovatelské potreby a krmení pro domácí
i hospodárská zvírata vcetne vitamínových doplnku a antiparazitik.
Každý ctvrtek rozvoz okolí Týna - do 15 km za 40 Kc.
Objednávky na prodejne nebo tel. 775 966 221
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V Chøešovicích se pøedávaly ceny

SDH Chøešovice
V sobotu 17.2. se v Chøešovicích uskuteènilo slavnostní vyhlášení
výsledkù soutìže Vltavský pohár v dìtské kategorii.
Všechna dìtská družstva se opravdu snažila, nìkterým to vyšlo
lépe, nìkterým zase o nìco hùøe. Jisté je, že se všichni snažili
o co nejlepší reprezentaci svého sboru. Tentokrát zcela zaslouženì zvítìzily dìti z Jehnìdna a o druhé i tøetí místo se podìlily dìti
ze Záhoøí. Po pøedání cen mìly dìti nachystané obèerstvení a pak
trochu zábavy. Mìly tøeba možnost nechat si namalovat nìco
pìkného na oblièej, nebo si nechaly vytetovat zajímavé motivy,

které si samy vybraly. Na pøání si také nechaly vyrobit z balonkù
všelijaké vìci - zvíøátka, kytièky, srdíèka nebo zvláš pro chlapce
šavle. Všem dìtem i jejich vedoucím patøí za jejich vydané úsilí
veliké podìkování. Vìøíme tomu, že tyto dìti jsou a budou velkou
nadìjí pro budoucnost dobrovolných hasièských sborù. Podìkování si zaslouží i chøešoviètí hasièi, kteøí celou akci pøipravili.
Výsledky: 1. Jehnìdno, 2. Záhoøí B, 3. Záhoøí A, 4. Novosedly,
5. Chøešovice B, 6. Kluky B, 7. Kluky A, 8. Chøešovice A.

SDH Chøešovice pro Vás poøádá

SDH Chøešovice Vás srdeènì zve na

MAŠKARNÍ KARNEVAL

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

akce se bude konat

akce se bude konat

v sobotu 3.3.2018 v KD v Chøešovicích
(v bývalé škole)

od 15:00
PRO DÌTI
pøipraveny hry
a soutìž o nejlepší masku

od 20:00
PRO DOSPÌLÉ

.

K poslechu a tanci hraje JOHNY BAND
Bohatá tombola Obèerstvení zajištìno

Výsadba v hliníku

Text a foto: R.L.

v sobotu 10.3.2018
Na programu je vystoupení dìtí, poté volná zábava.
Pro ženy je pøipravený malý dárek a pro všechny obèerstvení.
K poslechu a k tanci hraje
Písecká ètyøka Pepy Nováka.

Všichni jsou zváni.
Tìšíme se na hojnou úèast.

MS Jehnìdno

aneb “co se do minulého èísla zpravodaje už nevešlo”
V polovinì øíjna si èlenové Mysliveckého spolku v Jehnìdnì udìlali
pracovní sobotu. Aby zvýšili úroveò životního prostøedí pro plazy
a obojživelníky a rozšíøili možnosti úkrytu nejen drobné a spárkaté
zvìøe, ale i ptactva, zaèali s výsadbou lesních a ovocných døevin
v èásti již vytìženého ložiska lupku. Výsadbu dubù, jabloní, tøešní
a hrušní doplnili i výsadbou keøù šípkové rùže a hlohù.
Chránìná pøírodní památka v Jehnìdnì, která navazuje na ještì
tìžené èásti, uchovává pro obojživelníky, plazy a hmyz dobré životní
prostøedí s loužemi, bažinatými místy a naopak vysychavými, písèitými plochami, které je nutno dvakrát do roka kosit.
Predmetem ochrany prírodní památky Jehnìdno je ekosystém
trvalých i periodických vodních ploch a podmácených ploch, kde se

vyskytují významné a chránìné druhy živoèichù a rostlin. Zejména pak ochrana populace silnì ohrožených druhù:
kuòka obecná, èolek obecný, skokan krátkonohý, skokan zelený,
rosnièka zelená, ropucha zelená, blatnice skvrnitá, ropucha obecná,
ještìrka obecná a užovka obojková, vèetnì jejich biotopù.
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V Pchjongèchangu mají chladnìji
Zatímco na olympiádì v Koreji si sportovci berou o dvì vrstvy obleèení
víc, tejpují si oblièeje, mažou se leckde rùznými speciálními krémy a možná nìkteøí i pijí fridex, aby nezamrzli pøi bojích o cenné kovy, tak u nás
fotbalisti absolvují zimní pøípravu témìø v letním odìvu.
S nároènou fyzickou pøípravou jsme zaèali o trochu døíve, než zaplál oheò
pod pìti kruhy a už máme za sebou kromì nìkolika tréninkù i dva pøípravné zápasy. V tom prvním se nám podaøilo na umìlce v Písku porazit tým
mladíkù FC Písek složený z U18 a U19 divokým výsledkem 5:4 po poloèase 1:3. Další zápas jsme sehráli na umìlce v Milevsku proti Kolodìjím
nad Lužnicí s výsledkem 2:2. Od støedy 14. 2. 2018 do nedìle 18. 2. 2018
jsme na soustøedìní u èeského moøe. Tady je na programu pouze fyzická
pøíprava a na další pøípravný zápas si budou muset vìrní pøíznivci poèkat
až do soboty 24. 2. 2018, kdy od 18:00 hrajeme na umìlce v Milevsku
proti mužstvu Øepeè-Opaøany. Dále pak hrajeme 3. 3. 2018 od 16:00
s Týnem, nebo Temelínem a 11. 3. 2018 od 16:00 s Bostonem Kluky, vše
v Milevsku. Poslední pøípravný zápas a zároveò generálka na SK Oslov,
už pak bude na høišti v Albrechticích týden pøed startem jarní poloviny
soutìží a bude to utkání našeho Áèka s Béèkem. V Oslovì ostøe zahájíme
jaro 24. 3. 2018 v 15:00. Béèko odstartuje jaro 8. 4. 2018 také v 15:00
v Sepekovì. První jarní utkání ve Vltava Arénì bude TJ Albrechtice
nad Vltavou vs. TJ Sokol Krè 31.3.2018 od 16:00 seè.
Na tradièní sportovní ples jsme si tuto zimu také chvilku našli a 3. 2. 2018
veèer jsme se sešli v Údraži. Zahrála nám dobøe známá sestava JV Duo
Band a pobavili jsme se jako obvykle dobøe. Za pomoc s pøípravou, a to
hlavnì za poskytnutí nábytku do sálu dìkujeme obci. O tematickou výzdobu
a zakrytí „drobných“ kosmetických vad v sále už jsme se pak postarali sami.

na soustøedìní 14.-18.2.

Ti, co na náš ples nepøišli, mohou jen litovat, tiše závidìt
výhercùm v tombole a na jejich nejèastìjší otázku:
„A kolik bylo lidí?“ asi takto: „Škoda, že to je z Albrechce do
Oudraž tak daleko a za zábavou s námi dorazila jen hrstka
vìrných. Naštìstí z Tálína, Písku, Mirotic ... to mají lidé asi
blíž a byla i díky nim úèast vcelku obstojná.“
Dìkujeme všem, co pøišli a také všem sponzorùm za
ceny vìnované do tomboly.
Jako vždy ještì krátce „pouze pro vìrné fanoušky“
Zvýhodnìné permanentky na domácí zápasy - jaro 2018
objednávejte na fotbal.albrechtice@seznam.cz
nebo na 792 588 366.
Text: Dušan Hronek

Jak jsme po 34té „ dobìhli ” Kamýk

VÝSLEDKY

„No, abych neblafoval. Jediný, kdo absolvoval všechny roèníky, je
pouze Petr Pizís. Ten má ale kliku, protože kdybychom ho v r. 1999
nevzbudili, start by zaspal.” Letos bylo na startu 89 lidièek. Opìt se
vloudila malá chybièka, startovací pistoli jsem øádnì neprovìøil
a svìøil ji dlouholetému kamarádovi, který pøed výstøelem spustil:
„Dovolte mi, abych slavnostnì odstartoval 34. roèník bìhu Velké
Albrechtické“. Dvakrát cvak a rána žádná - otoèil se na mì se slovy,
která postrádala ráz jeho slavnostního úvodu... (jen pro zajímavost
- selhal i Láïa v r. 2003).
Díky Jirkovi a Zdenì, bylo na Kamýku vše zaøízeno. Nezvládli jsme
urychlit vyhlášení a než jsme urèili, kdo pùjde na bednu, z Kamýku
dost lidí odešlo. V tom „fofru“ jsme se málem zapomnìli vyfotit pøed
rozhlednou. Popøáli jsme si: zdravíèko, úspìšný rok - pan starosta,
vtipnì koktal Láïa Voneš, Dana popøála více lásky mezi lidmi, Pavel
opìt odcitoval slova faráøe Švehly: „Kdyby Vás nebylo, tak by tìžko
byla i Velká Albrechtická.”
Dìkujeme sponzorùm: Jirkovi Kaštánkovi a Jirkovi Vachtovi.
MUŽI
èas v min.
1. Klimeš Martin
16:00
2. Fouèek Petr
16:24
3. Vovesný Prokop
17:00

DÌVÈATA do 12 let:
èas v min.
1. Jirasová Kaèka
22:28
a Schánilcová Verunka 22:28
2. Svatoòová Terezka
28:15
3. Kolaøíková Anièka
28:45

ŽENY
1. Svatoòová Lucka
2. Jarošová Simona
3. Hodaèová Dita

23:00
26:00
26:10

CHLAPCI do 12 let:
1. Vojta Milota
2. Kaifer David
3. Schánilec Matìj

DÌVÈATA do 6 let:
1. Koldová Karolínka
2. Volfíková Beáta
3. Šatrová Anežka

26:45
29:55
29:58

CHLAPCI do 6 let:
1. Fridrich Jan
2. Fridrich Jakub

43:17

NEJmladší úèastníci: Šatrová Anièka a Volfíková Beáta
NEJvzdálenìjší: Jeff Gill - Jižní Afrika
NEJstarší úèastník bìhu: Kolda Pavel
NEJlepší bìžecký styl: Míša, Linda, Lukáš Pizingerovi
NEJlepší umìlecký dojem: rodina Fridrichova
NEJstarším návštìvníkem byl Jirka Vojík z Protivína 78 let.
Rekord stále drží pan faráø Švehla 86 let.
Ocenili jsme i maminky s koèárky.
Moc zdravíèka a na shledanou na 35. roèníku Velké Albrechtické
se tìší poøadatelé: Zdena, Jirka, Dana, Bobo, Naïa a Pavel.
Text: zakladatel Velké Albrechtické Pavel Kolda, foto: Vladimír Dìrda
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Milota Václav, Albrechtice n. Vlt.
Milota Milan, Albrechtice n. Vlt.
Frycová Anna, Albrechtice n. Vlt.
Mareš Miloslav, Chøešovice
Švehlová Libuše, Albrechtice n. Vlt.
Øeháèková Rùžena, Chøešovice
Kaifer Miroslav, Albrechtice n. Vlt.
Bartuška Miroslav, Albrechtice n. Vlt.
Šabatková Libuše, Hladná
Škodová Zdeòka, Albrechtice n. Vlt.
Votruba Jiøí, Chøešovice
Soukupová Alexandra, Hladná

55
65
65
50
75

Slepièková Vladislava, Albrechtice n. Vlt.
Mareš František, Albrechtice n. Vlt.
Kolmanová Alena, Chøešovice
Domín Petr, Chøešovice
Jirochová Marie, Jehnìdno

55
60
70
60
50

Mikolášková Hana, Albrechtice n. Vlt.
Øeøábková Marie, Jehnìdno
Stojan Oldøich, Albrechtice n. Vlt.
Kozák Jindøich, Jehnìdno
Polák Marcel, Albrechtice n. Vlt.

15.12.2017 Václav Kochrda, Údraž
Rodièe: Ivana Koláøová a Václav Kochrda

Nejkrásnìjší ze všech dárkù,
vkládá život do koèárkù.
V jednom z nich teï sladce dýchá
Vaše štìstí, Vaše pýcha.

14.1.2018 Dominik Klimeš, Albrechtice n. Vlt.
Rodièe: Nikola Urbánková a Lukáš Klimeš

V sobotu 10. bøezna 2018 v 9:00 bude v obøadní síní obecního úøadu pøivítáno a zapsáno do Pamìtní knihy 6 nových obèánkù.

Splnìné pøání - Taekwondo

Spoléhejme sami na sebe

aneb jak jedno moudré pøísloví øíká: "Pomocnou ruku hledej na
konci svého ramene". I když ve vztahu k vlastnímu zdraví je spíš
pravdivìjší "Je to jen v naší hlavì!". Teprve pak následuje fyzická
nemoc. Pro ty, kteøí si vlastního zdraví cení, to platí násobnì. Stále
ještì máme jedno z nejlepších zdravotnictví na planetì. Mnozí
z nás si ale všímají signálù, které znamenají pro pacienty zdvižený
prst (kvalita zdravotnických služeb, nemocnièního stravování, jednání lékaøského personálu, digitalizace a shromažïování intimních
dat kdovíkde, chaos v tzv. "lékové politice” ...
Prioritou už není zdraví pacienta, ale ekonomika – zejména v privátním sektoru. Nebo si myslíte, že prioritou ambulance s.r.o. èi
nemocnice s.r.o. èi Penta Hospitals èi kliniky Agrofert Holding je
zdraví obèanù? Myslíte si, že nìkdo z podnikatelù se zaène angažovat napø. v nákladné a exponované onkologii? Ano, ale pokud to
jemu bude pøinášet profit jakéhokoli druhu. Nejen administrativa
a prùmysl uvažují o další masivní digitalizaci a robotizaci. Už jste
si položili otázku: "K èemu by mìl být zdravý, dlouho žijící èlovìk?”
Odborníci, více èi ménì ochotnì, pøipouštìjí, že podle okolností
90 % i více pøíèin nemocí je v našich hlavách, nebo pozitivní
myšlenky prokazatelnì posilují naši imunitu a zdraví. Negativní
myšlenky a emoce nám vitalitu a zdraví po kousíècích ukusují.
A za pár mìsícù ... let tu máme ... ani nechci konktretizavat jaké
potíže.
Pamatujte, mìli bychom udìlat maximum pro to, aby se rodily
zdravé dìti a dlouho jim i nám to zdraví vydrželo. Záleží to na
nás všech a nikdo jiný za nás naše zdraví hájit z èistého nadšení
nebude. Pokud èlovìk zaène vèas, je vždy nadìje a cesta.
Milena Soudná
Dovolme svému tìlu, aby se uzdravilo.
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ALBRECHTICKÝ BREBTA ZVE VŠECHNA DÍTKA
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V øíjnu loòského roku probìhla exkurze žákù místní základní školy
na obecním úøadì, kde dìti mìly na srdci dvì pøání. Jedno z nich
se splnilo. A teï už záleží na nich, zda kroužek korejského bojového umìní sebeobrany bude mít v Albrechticích svou budoucnost.
Zaèátkem února odstartoval nový kroužek Taekwondo, kterému
škola poskytla odpovídající prostory. Za podpory øeditelky školy
Mgr. Vìry Tiché probìhla v tìlocviènì pøedvádìcí ukázka tohoto
bojového umìní. Po úspìšnì pøedvedené akci se na první trénink
sešly dìti z Albrechtic, Chøešovic, Údraže a Pasek. O tento nový
kroužek projevilo zájem šestnáct dìtí a další tøi pozorovaly trénink
z povzdálí. Dìti odcházely nadšené a zaslouží si pochvalu, nebo
po celou dobu vzornì naslouchaly a cvièily základy Taekwonda,
které jim pøedvedl M. Plundrich (zástupce trenéra). Kroužek je pro
všechny vìkové kategorie bez ohledu na pohlaví a místo bydlištì.
Další zájemci jsou vítáni. Pro bližší informace se obrate na
albrechtické infocentrum, tel.: 721 941 229.
Hana Krippnerová

- zamyšlení -

S DISKOTÉKOU
A SOUTÌŽEMI O CENY

17.bøezna / 14:00
v bufetu Miláèek v Albrechticích

MÍSTNÍ I PØESPOLNÍ, Z BLÍZKÉHO I DALEKÉHO OKOLÍ

V sobotu 17. 3. od 14.00 v restauraèním zaøízení
v Albrechticích poøádáme maškarní karneval pro dìti.
Prosíme rodièe, aby dìti do 3 let vìku
nepouštìli samotné. Snad ani ty starší ne.
Udìlejte jim doprovod, vemte sebou též babièky,
dìdoušky a ostatní èleny rodiny. Tím nemyslím
domácí mazlíèky, jako tøeba anakondy, vepøe domácí,
labutì nebo nìkteré chobotnatce.
Dìti, a samozøejmì i ostatní, a pøijdou v jakýchkoli maskách
a pøevlecích. Ti NEJlepší, NEJkrásnìjší a NEJvtipnìjší budou
vyhodnoceni a získají zajímavé dárky.
Pro všechny dìti budou též pøipraveny hry a soutìže o ceny.
Vše doprovodí známí umìlci divadelního souboru v kostýmech a za zvukového
doprovodu dìtské diskotéky.
Vìrím, že spolu strávíme hezké a družné odpoledne. Tìšíme se na Vás!
Následuje volná zábava, muži mohou slavit pøíchod jara, slunce a zvyšování hladiny
Za divadelní spolek Mòouk
testosteronu a ženy tøeba prošvihlé MDŽ, nebo obojí.
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