
Vážení spoluobèané,

pøed ètyømi roky, když jsem byla zvolena poprvé do zastupitelstva, 
jsem si nedokázala pøedstavit, co vše je zastupitel schopen udìlat pro 
blaho obce a své spoluobèany. Dnes už vím, že pokud zastupitel chce 
a má chu� nìco dìlat, tak dokáže hodnì. Proto jsem ráda, že se do 
nového zastupitelstva dostaly nové tváøe, na kterých je vidìt, že chu� 
do práce mají, a vìøím, že pøinesou nové nápady a podnìty, jak obec 
zvelebit a zpøíjemnit spoluobèanùm život v naší obci.

Dùležitým èlánkem pro naši obec je místní základní a mateøská 
Byla bych ráda, kdyby se podaøilo dokonèit kompletní obnovení 
2. stupnì, aby se zase chodbami míhalo více dìtí, jako když jsem tuto 
školu navštìvovala já. Malou pomocí, která by mìla být ku prospìchu 
školy, je založení Spolku rodièù a pøátel školy pøi ZŠ a MŠ Albrechtice 
nad Vltavou, jehož èlenové by mìli být škole nápomocni v rùzných 
oblastech. Proto bych touto cestou ráda oslovila všechny, kteøí chcete 
být jakkoliv škole nápomocni a chcete se stát èlenem tohoto spolku, 
mùžete kontaktovat mne nebo Hanku Krippnerovou. Budeme rádi za 
každou pomocnou ruku.

škola. 

Z pohledu pøedsedy finanèního výboru doufám, že se finanèní 
bude vyvíjet podobnì jako v posledních ètyøech letech, abychom mohli 
kladnì hodnotit nárùst jak majetku obce, tak i finanèních prostøedkù 
na úètech.

situace 

Ráda bych všem spoluobèanùm popøála 
hodnì zdraví a úspìšný rok 2019.

Hana Jaèková





Pro dìti bude pøipraven plnohodnotný výukový program 
s možností rozšíøené výuky jazykù. Tímto krokem se 
naše škola mùže vyrovnat specializovaným školám na 
jazykovou výuku a mùže i pøedbìhnout školy ostatní, 
které takovou nabídku neposkytují. Vedle toho je zde 
samozøejmì i výhoda nižšího poètu žákù ve tøídì v po-
rovnání s pøeplnìnými tøídami v mìstských školách. 
Urèitì mùže být pøístup pedagogù k žákùm v naší ško-
le témìø individuální. Samozøejmostí je také nabídka 
volnoèasových aktivit, které poskytuje škola dìtem 
vìtšinou zdarma (ve mìstech se za tuto èinnost musí 
platit). I to je jeden z argumentù, proè by rodièe mìli 
zapsat dìti k nám do školy. Rodièe žákù pøed tím, než 
zapíší dítì na jinou školu, by si  mìli uvìdomit jednu 
dùležitou vìc. Tou je spotøeba èasu na dojíždìní dìtí. 
Není to jen èas, který dítì stráví samotnou jízdou, ale 
i èas, který stráví èekáním na dopravu. A ten by dìti 
mìly trávit jinak, než zevlováním po ulicích.
Rozšíøení školy o II. stupeò se netýká pouze dìtí a je-
jich rodièù. Musíme si uvìdomit, že každým rokem 
doplácí obec na to, abychom udrželi školu, více než 
1 milion korun ze svého. Za tìch tøináct let nás škola 
stála více než 15 milionù. To pøedstavuje srovnatelnou 
hodnotu, za kterou obec postavila stavební parcely  
nebo bychom jinak mohli postavit èistírnu odpadních 
vod. Aby tomu tak nebylo, tak je potøeba zajistit pro 
naší školu dostateèný poèet žákù.  Abychom mìli vy-
rovnanou finanèní  bilanci, tak podle stávajících kritérií 
potøebujeme, aby na naší škole a školce bylo zapsáno 
130 dìtí. A to je v pøípadì naplnìní II. stupnì reálné.  
Tak si navzájem budeme držet palce a škole popøejme 
hodnì úspìchù. 

Po tøinácti letech bude na naší základní škole od 
nového školního roku otevøen II. stupeò. Bude se 
jednat zatím o 6. tøídu a postupnì každým rokem bude 
otevírán další roèník. Proè až v letošním roce? V páté 
tøídì naší školy je nyní 14 dìtí a dále se nám podaøilo 
navázat spolupráci se školou v Neznašovì a v novém 
školním roce budou neznašovské dìti navštìvovat 
naší školu. 

nové webové stránky. Dosud obèané získávali informace 
o kulturním dìní hlavnì prostøednictvím rozhlasu, Zpravo-
daje, výlepních ploch a se souhlasem i zasíláním emailu. 
Se spuštìním nových webových stránek by se hlavním 
komunikaèním nástrojem mìly stát právì ony. Tyto stránky 
budou pravidelnì doplòovány a aktualizovány o nové èin-
nosti. Zpøehlednili jsme procházení webem a pøipravili vše 
potøebné na pár kliknutí. Èekají vás uživatelsky pøívìtivé 
a intuitivní stránky, které zvládne ovládat úplnì každý. Ne-
zapomnìli jsme ani na dùležitou responzivitu - design se 
pøizpùsobí jakémukoliv zaøízení.

Obec Albrechtice nad Vltavou spustila v polovinì února 

chází na správním území obce Albrechtice nad Vltavou, se 
mohou prezentovat na tìchto stránkách. Pro poskytnutí 
údajù zašlete: jméno, pøedmìt podnikání, e-mail, kontakt... 

Na novém webu obce je uveden seznam podnikatelských 
subjektù s kontakty. Podnikatelské subjekty, které se na-

na email: info-alb.n.vltavou@email.cz

že se stanou hlavním zdrojem informací nejen v oblasti 
kultury pro vìtšinu obèanù.                        Hana Krippnerová 

Vìrím, že si nové webové stránky najdou své pøíznivce, 

které služby a øemesla jsou jim k dispozici pøímo v místì.
Pokud by obèané mìli podnìty na další zlepšení našeho 
webu, mohou je zasílat pøímo na e-mail, který se nachází 
na webových stránkách obce.

Motivem je, aby obyvatelé na jednom místì mohli zjistit, 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.12.2018 poøízení zmìny územního 
plánu. O zmìnu územního plánu mùže zažádat jak fyzická, tak právnická 
osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbì 
na území obce.

Do této zmìny mohou podat i obèané žádosti, v pøípadì že chtìjí, 
aby došlo ke zmìnì užívání jejich pozemku.
Napø. Chcete si na vlastní zahradì vybudovat garáž nebo chcete pole 
pøemìnit na stavební pozemky….

Žádosti budou pøijímány na OÚ Albrechtice nad Vltavou do termínu 
11.3.2019. Pro bližší informace a pomoc se sepsáním žádosti se obèané 
mohou obrátit na pracovnice OÚ Albrechtice nad Vltavou.
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Také letos bude v každém Zpravodaji vycházet kalendáø akcí. Mnohé akce budou ještì
doplnìny nebo aktualizovány. Podrobnosti o blížících se akcích naleznete ve správný èas 
na plakátech.
Zdá se, že nabídka kulturního, spoleèenského a sportovního vyžití je opìt široká a pestrá,
a tak se obèané rozhodnì nudit nebudou a sami si vyberou, kam vyrazí za zábavou.

Za infocentrum Hana Krippnerová
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Ke konci roku 29.12. se nás asi dvacítka lidièek za doprovodu psù, 
koèárkù a odrážedla sešla ve 14 hodin u benzínové pumpy k pro-
cházce na Hladnou. V plánu bylo peèení špekáèkù a pouštìní vodních 
lampionù se svým tajným pøáním. Poèasí nám pøálo, dìtem po cestì 
k zábavì postaèily ke hraní balíky slámy a vysoké stráòky okolo pøí-
kopù ke klouzání. Dospìlí si vystaèili s voòavými teplými nápoji. Po 
cestì jsme nikoho neztratili, zato k nám pøibylo pár dalších nadšencù. 
V hojném poètu jsme se dostavili k ohýnku, který nám obìtavì pøi-
pravili Matýsek, Jiøík, Vlastík a Vítek Husù, a opekli si špekáèky, klo-
básky, kuøecí nožièky, prostì co kdo na zádech unesl.
Navzájem si pochválili svaøáèky a koøalky a jali jsme se pouštìt vodní 
lampionky. Každý si vybral barvièku, napsal pøáníèko, zapálil svíèièku 
a… zaèal foukat vítr, velice neobvyklé pro tuto roèní dobu. Vynalézaví 
rodièe si však poradili a za podpory rùzných klacíkù dostrkali lampionky 
na malou chvilku do proudu, aby je unášel a my vidìli alespoò na malý 
okamžik ty jiskøièky nadšení v oèích našich dítek, ovšem než zafoukal 
protivítr. Celá flotila lampionkù se nám potopila.
Avšak nadšení dìtí trvalo, nebo� je to motivovalo ke stavbì hráze pøes 
potùèek. Tato èinnost jim vydržela až do setmìní, kdy jsme se rozhodli, 
že jsme již dosti provonìní kouøem z ohýnku a dìti nám nejspíš doma 
po vyklepání kapes a bot založí další pískovištì. S pøíslibem znovu 
pouštìní lampionù pøíští rok jsme nakonec dìti pøesvìdèili k odchodu 
domù.
A protože sliby se mají plnit, tak Vás už dnes zveme na další pouštìní 
lampionù štìstí, opìt na konci prosince. 
My tam pùjdeme a co Vy? Pøidáte se?                                                                                                         

Za SRPŠ pøi MŠ a ZŠ Albrechtice nad Vltavou Petra Kaštánková

podporuje a rozvíjí spolupráci, vztahy a komunikaci mezi žáky, 
jejich zákonnými zástupci a zástupci školy, 

pøispívá škole dobrovolnou pomocí svých èlenù a poskytuje 
ze svého rozpoètu materiální a finanèní prostøedky škole
a v odùvodnìných výjimeèných pøípadech i jednotlivým žákùm 
školy, a to vždy tak, aby to pøispìlo k rozvoji školních i mimo-
školních aktivit žákù školy, modernizaci výuky, popø. zlepšení 
vybavenosti školy, 
organizuje dobrovolnou výpomoc v rámci èinnosti školy, 
podílí se na organizaci mimoškolní zájmové èinnosti, 
poøádá spoleèenské, kulturní, sportovní a osvìtové akce 
pro dìti a žáky,
informuje své èleny a ostatní zákonné zástupce o konkrétních 

na veøejnosti.
aktivitách Spolku a prezentuje výsledky práce Spolku a školy 

V Chøeš�ovicích byl založen nový spolek, který se bude snažit pomá-
hat nejen místním památkám, ale též se bude snažit ochraòovat
okolní pøírodu. První ustanovující èlenská schùze probìhla už v loò-
ském roce 23. listopadu. Toho dne se do spolku pøihlásilo 15 èlenù, 
kteøí pøijali usnesení o schválení stanov spolku a usnesení o volbì
èlenù výkonného výboru spolku. Dne 29. ledna 2019 byl spolek
koneènì zapsán do spolkového rejstøíku v Èeských Budìjovicích. 
Spolek bude také úzce spolupracovat s ostatními spolky, pøedevším 
s místními hasièi a též s obcí Albrechtice nad Vltavou èi vlastníky 
památek. 

Na konci roku 2018 už probìhla spolupráce 
adventního koncertu v kostele sv. Jana Køtitele. Spolek památky
Chøeš�ovicka pøed tímto koncertem za malé vánoèní obèerstvení 
vybral od návštìvníkù koncertu dobrovolný pøíspìvek na obnovu
vybavení kostela pìkných 5.553,00 Kè. Všem, kteøí pøispìli, moc 
dìkujeme a obci Albrechtice nad Vltavou dìkujeme za uspoøá-
dání tohoto koncertu i za spolupráci.                      Text a foto: R.L.

s obcí pøi poøádání 

seznamuje vedení školy s námìty a pøipomínkami rodièù
a podílí se na jejich vyøizování, 

Spolek rodièù a pøátel školy pøi ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou 
je spolkem obèanù, zejména rodièù a jiných zákonných zástupcù 
žákù školy a dále pøátel školy sdružených na základì dobrovol-
nosti a spoleèného zájmu podle zákona è. 89/2012 Sb., obèan-
ského zákoníku. Úèelem Spolku je podpora školní a mimoškolní 
èinnosti dìtí a žákù Základní školy a Mateøské školy v Albrechti-
cích nad Vltavou a podpora èinnosti této školy nad rámec, který
jí poskytuje zøizovatel a stát, popularizovat výsledky práce školy 
na veøejnosti.
Hlavní èinnost Spolku smìøuje k naplnìní výše uvedeného úèelu 
zejména formou podpory konkrétních programù a akcí školy 
a realizací vlastních projektù, které podporují a obohacují aktivity 
školy a jejích dìtí a žákù



Milí pohádkoví pøátelé, tìšíme se na setkání s vámi všemi pøi pohádkové 
noci v ZŠ Albrechtice nad Vltavou. Již 3. roèník "Noci s Andersenem" se 
v naší škole uskuteèní v pátek 29. 3.2019.  Ve spolupráci s paní knihovnicí  
místní knihovny Danou Ryšlavou pøipravujeme další pohádkové nocování. 
Sejdeme se v žákovské knihovnì ve škole, budeme plnit literární úkoly, 
navštívíme obecní knihovnu, kde nás budou èekat zajímavé úkoly a ètení 
pohádky. Pøipravíme si pohádkovou veèeøi, nebude chybìt oblíbená stezka 
odvahy, možná si i chvilku pospíme a ráno po spoleèné snídani se rozejde-
me do svých domovù. 

Ve støedu 27. 2. 2019 nás èeká karnevalový rej masek. 
Od 9.30 hodin, budeme v tìlocviènì školy tanèit, soutìžit a hrát si. Èeká 
nás pøehlídka masek, tanec s bramborou, živá hudba a mnoho dalšího. 
Rodièe èi prarodièe, máte-li èas, pøijïte si s námi zahrát! 

Letos naši školu navštíví skupina vysokoškolských studentù 
z rùzných zemí svìta v dobì od 24.2. do 3.3.2019. 

Cílem projektu, podporovaného MŠMT, je zprostøedkovat a pøiblížit kulturu 
a tradice jiných zemí a posílit motivaci žákù ke zlepšování konverzaèních 
dovedností v anglickém jazyku. Pøímo v hodinách mají studenti prezentace 
o své zemi, vedou rozhovory se žáky na rùzná témata, hrají hry.

Zaè?tek nového roku jsme, stejnì jako v loòském roce, zahájili turnajem 
málotøídek ve vybíjené.  Ve støedu 9. ledna 2019 pøijely do naší školy 
desetièlenné týmy tentokrát ze základních škol Èížová, Temelín a Kluky. 
Po slavnostním zahájení a taneèním vystoupení našich žákyò zaèala první 
klání. 

SOUTÌŽE SE ZÚÈASTNILO CELKEM ŠEST TÝMÙ 
A NÁŠ TÝM ZÍSKAL V SOUTÌŽI PÌKNÉ 3. MÍSTO.



K vydaøeným akcím v Údraži na konci minulého 
roku patøil výlov místní hasièské nádrže dne 27.10. 
Pøes deštivé poèasí se sešlo pomìrnì velká sku-
pina obyvatel, jak od nás, tak z okolních vesnic. 
O vynikající obèerstvení se postaral místní hos-
podský. Souèasnì dìkujeme za luxusní gulášovku
od "polévkového mistra" Tomáše Dvoøáka. Veèer
jsme v hojném poètu zaplnili zdejší pohostinství 
(výèep i sál). Hudební doprovod v podání har-
moniky a bujarého zpìvu "sprostonárodních písní" 
zajistil pan Sysel. 
V prùbìhu veèera došlo k velkému pøekvapení, 
hudební doprovod doplnil a k pobavení všech zá-
bavu velmi oživil starosta obce Ing. Ušatý svou 
hrou na saxofon.
Do budoucna doufáme, že každá pøíští spoleèen-
ská akce bude minimálnì takto úspìšná jak do 
poètu návštìvníkù tak kvalitní zábavy.
Lenka Hronkù



V pøedchozím vánoèním období mìly Albrechtice veliký vánoèní 
strom plný hezkých ozdob a pìkného osvìtlení, které záøilo už na 
dálku a bylo vidìt již pøi pøíjezdu do naší obce. Po skonèení nej-
krásnìjších svátkù v roce, kdy pøišel èas odstrojování vánoèních 
stromkù ve všech našich obcích, došlo i na ten albrechtický, i když 
zejména dìti by ho zde chtìly mít po celý rok.
Pøi demontáži ozdob a osvìtlení elektro firmou, která toto pro obec 
provádí již spoustu let bylo zjištìno, že èást osvìtlovacích øetìzù 
byla nenechavou rukou vandala poškozena a pøeøezána. Nejen, 
že tento èlovìk poškodil obecní majetek, ale pøedevším krásnou 
a symbolickou vìc, která patøí k tak lidskému období v roce. 
Ale to mu asi nic neøíká.
A pokud to mìlo být urèité vyjádøení názoru tímto hanebným èinem, 
tak to už je úplná ubohost. Nebo se tím snad nìkdo pouze pobavil? 
Vždy� pro tento stromek poøídila obec novou výzdobu za 25.000 Kè.

Bohužel, je škoda, že i v tak malé obci jako jsou naše krásné 
Albrechtice nad Vltavou se nìco takového dìje.

Petr Sidum – pracovník obce a obèan Albrechtic nad Vltavou

29. 12. 2018 jsme se s dìtmi rozhodli, že se pøipojíme k malému setkání na Hladné u øeky Vltavy, kde se opékaly buøty a pouštìly 
lampiónky, což si naše dìti nechtìly nechat ujít a moc se na to tìšily. Lampiónky nakonec moc plavat nechtìly, ale i tak to bylo hezké 
a symbolické rozlouèení s témìø uplynulým rokem. Aspoò jsme se provìtrali a sešli se s pøíjemnými lidmi, což není nikdy k zahození.
Naše Hladná je prostì klidné a pøíjemné místo, lidé z okolí to vìdí a mají ji pøesnì takhle rádi.  :-)                                  Eva Svobodová



V diskusi se jednotlivci k tomuto plánu, k uvedeným zprávám  
a k èinnosti spolku vyjádøili. A výsledkem byly nápady a námìty, co 
by se ještì do budoucnosti mìlo vylepšit a uspoøádat. Po odsou-
hlasení usnesení se podávalo obèerstvení. A volná diskuse mezi 
pøítomnými  pokraèovala ještì dlouho. 
Ve spolku zahrádkáøù máme v souèasné dobì organizováno 
45 èlenù. 

V nedìli 27. ledna 2019 se konala v restauraci Miláèek èlenská 
schùze spolku zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt. se 78%  úèastí. Pro-
gram èlenské schùze zahrnoval informace z jednotlivých schùzí 
výboru, zprávu o èinnosti a vyhodnocení akcí konaných v roce 
2018, zprávu o hospodaøení spolku a zprávu kontrolní komise. 
Akce, které se uskuteènily v loòském roce, byly úspìšné, a proto
je zahrádkáøi zahrnuli i do plánu pro letošní rok.  Za ZO ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František

V lednu opustil naše øady ve vìku 81 let pøítel František Kurfûrst, 
dlouholetý pøedseda spolku zahrádkáøù v Albrechticích nad Vltavou 
Èlenem naší organizace byl od roku 1983. Ve funkci pøedsedy 
pùsobil 27 let, od roku 1990. Od r. 1992 vykonával rovnìž rùzné 
funkce v Územní radì (ÚR), pozdìji Územním sdružení ÈZS Písek. 
V roce 1995 obdržel od ÚR ÈZS Písek Èestné uznání, v roce 1997 
mu bylo udìleno Republikovou radou Vyznamenání III. stupnì. Od 
roku 1999 po dobu 8-mi let absolvoval oblastní školení v Èeských 
Budìjovicích.



Mezi další akce patøí také Drakiáda a Advent s hasièi – slavnostní 
rozsvícení hasièské zbrojnice.
Dále zajiš�ujeme pravidelný svozový úklid obce spojený se svozem 
železného šrotu a vysloužilých elektrospotøebièù v rámci celore-
publikové akce Recyklujte s hasièi.
V prùbìhu roku pracuje zásahová jednotka obce, která má za se-
bou pravidelnou odbornou pøípravu, rùzná cvièení, ukázky zásaho-
vé techniky a besedy o požární ochranì. Ze zásahù jsou to výjezdy 
k požárùm, dopravním nehodám, vìtrným smrštím, pátracím akcím 
a dalším technickým zásahùm.
Po projednání všech bodù valné hromady dostali slovo naši hosté, 
kteøí pronesli velmi zajímavé zdravice a pøíspìvky. Po té následo-
valo obèerstvení, za jehož pøípravu bych chtìl podìkovat pøedevším 
našim hasièkám. Prùbìh hasièského veèera nám zpestøovaly pro-
hlídky fotodokumentací z jednotlivých akcí, které jsme v pøechozím 
roce poøádali, nebo se jich zùèastnili. 
Všichni se dobøe bavili a zejména hostùm ze vzdálených obcí se 
ani nechtìlo domù.

Text : Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù
Foto : Jiøí Šajben

V tomto díle se budu vìnovat alejím, lépe øeèeno stromoøadím. 
Již egyptští faraoni si nechali lemovat cestu k jejich poslednímu 
pøíbytku pravidelnou øadou napø. sfing. Všimli si, že v pravidelnosti 
a opakování motivu je znaèná estetická hodnota. 
Také øímští vládci si nechali paláce zdobit pravidelným sloupoøa-
dím. Vojáci øímských legií pochodovali ve stínu stromù, vysázených 
podél cest. 
První zmínky o stromoøadích u nás pocházejí z doby Karla IV. 
Rozkvìt vysazování stromoøadí nastal za vlády Marie Terezie, kte-
rá v roce 1752 ukládala povinnost výsadby stromoøadí souèasnì 
s výstavbou císaøských cest. 
Dnes dokonce existuje definice stromoøadí v úøední vyhlášce z ro-
ku 2013. Je to tedy souvislá øada nejménì 10ti stromù s pravidel-
nými rozestupy kolem silnic, vodních tokù, mezí, hranic pozemkù 
a pod. Netýká se to ovocných školek, plantáží a sadù.  
Stromoøadí je nejen estetickým prvkem v krajinì, ale umožòuje 
i orientaci v krajinì, odpaøováním zadržené vody ochlazuje vzduch, 
váže zneèiš�ující látky, jsou útoèištìm pro hmyz, faunu a floru. Má 
výraznou protierozní a protihlukovou funkci. V dobì koòských po-
vozù a pìšího putování byla cesta stromoøadím výhodná, dnes pøi 
rychlosti automobilù se stávají aleje smrtelnì nebezpeèné.  

I když stromy nezabíjejí, zabíjejí se o nì øidièi sami.

V našem blízkém okolí je známá tøíøadá platanová alej v Protivínì 
o 57 stromech, vedoucích k pivovaru, kterému dala jméno. 
Vysázena byla v r. 1835.

Zajímavou historii má i stromoøadí u cesty z Údraže do Rejzíkova.  
Vzniklo v sedmdesátých letech jako soukromá iniciativa pana 
Hanuse , který kolem cesty vysadil lípy, duby a kaštany. O stromy 
se poctivì staral, ošetøoval, dosazoval  a zavlažoval. Prý, aby po 
nìm nìco trvalého zùstalo. Pan Hanus již skonal, ale údražští 
chodí na Rejzíkov vzrostlou, krásnou Hanusovou alejí.

Ale i v jiném okolí Chøeš�ovic se kolem silnice zachovaly zbytky 
starých alejí. Jsou to ojedinìlé staré duby, vrby, osiky, lípy a javory. 

Na území obce Albrechtice nad Vltavou máme, správnìji mìli 
jsme, jednu kuriozitu – alej, na jejíž výsadbì se podíleli novoman-
želé. Ano, jde o svatební alej v Chøeš�ovicích u silnice smìr Kluky. 
Pøed zhruba 250 lety byl na chøeš�ovickém panství zaveden oby-
èej, že každý poddaný, pokud se chtìl oženit èi vdát, musel vysa-
dit u cesty do Kluk jednu lípu. Hochùm byla vyèlenìna jedna stra-
na cesty, dívky pak sázely naproti. Vznikla tak alej, pod kterou se 
urèitì scházeli novì zamilovaní a plánovali, jak a kam lípy zasadí, 
aby vrchnost byla jejich žádosti o povolení sòatku naklonìna. 
Stromy rostly a v prùbìhu vìkù se jejich zdravotní stav natolik 
zhoršil, že byl nebezpeèný pro souèasný provoz na silnici. Proto 
byla v roce 2004 celá alej pokácena. Nové lípy již nesázeli lidé 
jako dùkaz vzájemné lásky, ale z lásky ke mzdì pracovníci Správy 
silnic. Škoda, že dnes už není potøebou mladých zamilovaných 
pomìøovat stálost a velikost své lásky s rùstem a prosperitou 
„jejich“ stromu. Nebo se mýlím?

Poslední lednová sobota patøila hasièùm. Již 129 let se schází Sbor 
dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou na své výroèní 
valné hromadì. Tentokrát se tato slavnostní akce konala v salonku
bufetu Miláèek. Mezi albrechtické hasièe pøijali pozvání starosta 
obce ing. Miroslav Ušatý, který zde byl zároveò jako zástupce
okresního sdružení hasièù v Písku. 
Dalšími hosty byli zástupci sborù z našeho okrsku a spøátelené 
sbory z Písecka a Èeskobudìjovicka.
Na zaèátku jednání jsme vzdali poctu minutou ticha za zesnulé èle-
ny našeho sboru. Probìhlo pøedání ocenìní a pamìtních medailí 
èlenùm za jejich dlouholetou aktivní èinnost a práci pro sbor. Tradiè-
ním podìkováním našim hasièkám bylo pøedání pìkných kytièek.
Výroèní valná hromada se nesla v duchu hodnocení uplynulého 
roku a plánování èinností na letošní rok, který bude velmi pestrý 
v naší neustále se rozvíjející èinnosti. Zejména obsáhlá byla zprá-
va o èinnosti sboru a zásahové jednotky obce, která vyjadøovala 
naši celoroèní bohatou èinnost.
Z hasièských soutìží jsou to zejména okrsková soutìž v požárním 
útoku, Vltavský pohár, soutìž 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 Palení èaro-
dìjnic s hasiši, Floriánský den, Dìtský den s hasièi, Hasièský den, 
který poøádáme pøi výroèí otevøení hasièské zbrojnice.



A jak je to s alejemi novými? Jsou?  Samozøejmì že ano, poslední 
ètyøi roky jsou vysazovány velice intenzivnì.  Ale zaèalo se již za 
minulého vedení obce výsadbou aleje na Hladnou s délkou 1200 m 
a 118 vysazenými stromy – javory, lipami, tøešnìmi, duby a jeøáby. 
Stejnì tak stromoøadí od silnice k Èervenému køíži a hájovnì u Jeh-
nìdna je dlouhé skoro kilometr a bylo zde vysázeno 83 stromù – lip, 
javorù a dubù. 

Poslední 4 roky se do stromoøadí zaèaly prosazovat ovocné stromy, 
u kterých oèekáváme i užitek kulináøský. Pøíkladem mùže být výsad-
ba 34 hrušek u cesty do Krajiny v Albrechticích, nebo alej 75 švestek, 
38 hrušek a 4 tøešní v Jehnìdnì.  V Chøeš�ovicích je u polní cesty 
k hornímu konci Velkého rybníka vysazena tøešòovka z 43 ks tøešní.
Menší tøešòovky vznikly napø. v Jehnìdnì v Úvozku a u cesty od 
stolaøské dílny k Èervenému køíži. V Újezdì je vysazeno 12 oøešákù.  
Neobvyklé je použití 10 jinanù na Výrovì v Albrechticích. 
O výsadbu okolo cesty na Kouty se stará rodina Soukupova.
V letošním roce byly dosazovány uschlé stromy ve stávající výsadbì, 
dosazovala se  Údražská alej. Další rozšiøování výsadby je již ome-
zeno majetkoprávními pomìry, šíøkou polních cest pro prùjezd stále 
vìtší mechanizace apod.
Pozitivním jevem je, že na výsadbì se znaènou mírou podílejí obèa-
né a spolky . Napø. cestu do Krajiny osazovali místní myslivci s diva-
delníky, v Údraži  a v Chøeš�ovicích se na výsadbì podíleli hasièi. 
Ojedinìlá akce na jaøe 2018 nabídla zájemcùm v Albrechticích vysa-
dit si svùj vlastní strom - javor mléè - u silnice na Všeteè, jako náhra-
du za vykácenou pøestárlou alej topolù. Zùèastnilo se asi 70 lidí a bylo 
vysazeno 33 ks javorù.

Celkem v obci bylo vysazeno 806 ks stromkù a délka alejí je  7 km. 
Cena pro obec nebyla vysoká, protože velká vìtšina výsadeb alejí 
byla dotována z Nadace ÈEZ nebo dotaèních titulù státu. 

Na obèanech obce je ochrana mladých výsadeb pøed poškozením 
lidmi, zvìøí nebo zemìdìlskou technikou a odmìnou pak pohled na 
kvetoucí a vonící aleje, v mnoha pøípadech dávajících sladké ovoce.

Ing. Petr Dostál



V sobotu 12. ledna poøádali 
z Jehnìdna první spole ný ples. Hned od za átku se sál rychle 
zaplnil. Ani to dlouho netrvalo a byl pl ný i taneèní parket. Pro 
radost všem zvesela vyhrávala Malá kapela Pavla Havlíka, 
která si v Chøeš�ovicích už zahrála. 

hasièi z Chøeš�ovic a myslivci 
è è

Pro pøítomné byla též nachystaná bohatá zvìrinová tombola 
a spousta jiných zajímavých cen. 

Hlavní cenou byla vynikající desetikilová uzená kýta. Pøi vyhlašování 
této ceny byli pøítomní dlouho napínáni, kdopak že se stane jejím 
š�astným majitelem? 
Že se první spoleèný ples vydaøil, svìdèí též vysoká úèast asi 150 lidí. 
Všichni se bájeènì veselili celý veèer a tancovali až do brzkého rána. 
Tak budeme vìøit, že tento první spoleèný ples nebude ani ten poslední. 
Podìkování patøí všem, kteøí se na organizaci podíleli.    Text a foto: R.L.

V sobotu 15.12. se po roce sešli chøeš�oviètí hasièi na Valné 
hromadì, aby zhodnotili letošní èinnost sboru a naplánovali akce 
na další rok. 
Hned na zaèátek lze konstatovat, že poøádání kulturních akcí 
i úèast hasièù na soutìžích je v Chøeš�ovicích na dobré úrovni. 
V souèasné dobì má sbor 71 èlenù vèetnì dìtí, což se zdá 
být hodnì. Pravdou však je, že na èinnosti sboru se podílí pouze 
nìkolik èlenù a jsou pomìrnì èasovì vytíženi. Také s otevøením 
obnovených kulturních prostor v bývalé škole, pøibyla i øada jiných 
akcí, které místní hasièi nepoøádají, ale starají se o obslužnost 
akce i úklid. V tomto roce se v Chøeš�ovicích ještì událo i nìkolik 
krizových situací, u kterých hasièi zasahovali (požár skladu slámy 
u kravína, utonutí osoby ve Velkém rybníce, vìtrné polomy v Ko-
zínì apod.). Pøesto si znovu naložili a naplánovali mnoho akcí 
i na rok 2019. Starosta SDH Miloslav Mareš také ocenil práci 
hasièù Vladimíra Radáše a Jaroslava Havlátka st. za pøíkladnou 
práci pro sbor. Medailí za zásluhy ke 100 letùm republiky byli 
ocenìni Miloslav Mareš ml., Petr Lacina, František Stropnický 
a Vít Kothánek.

Èlenùm starším 60 let byl k letošním narozeninám 
balíèek s blahopøáním všeho dobrého. 

pøedán dárkový 

Na schùzi také pøijali pozvání hosté z okolních sborù ci spolkù.
Zastoupení 
ho Bukovska, myslivci z Jehn dna a též starosta obce Albrechtice 
nad Vltavou. 

mìli hasièi z Albrechtic nad Vltavou, Jehnìdna, Dolní-
ì

Vesmìs se všichni ve svých krátkých proslovech 
spolupráce s chøeš�ovickými hasièi se neustále zlepšuje a popøáli 
jim, aby mìli stále tak pevnou vùli pokraèovat dál. 

shodli na tom, že 

Po ukonèení schùze se podávalo tradièní obèerstvení. 

Plánované akce v roce 2019: 

12.1. Myslivecko - hasièský ples  /  23.2. Máškarní bál  /  9.3. MDŽ
27.4. sbìr kovového šrotu  /  30.4. Májka  /  25.5. Okrsková soutìž
15.6. Noèní soutìž  /  29.6. Vítání prázdnin  /  13.7. Rodáci 
27.7. Pou�ová zábava  /  31.8. Louèení s prázdninami  /  úèast na 
soutìžích   /  Vltavského poháru  /  Drakiáda úèast na mysliveckých 
naháòkách  /    /  7.12. Mikulášská nadílka jiné menší aktivivity 

Text a foto R.L.



Rok se s rokem sešel a tak jsme my, èlenové Mysliveckého spolku 
Údraž, uspoøádali zaèátkem prosince tradièní Poslední leè s veèer-
ním posezením v prostorách místní hospody. Jsme velice rádi, že 
se podaøilo tento objekt vedení obce v pravý èas pronajmout a že 
bylo kde tuto akci uspoøádat. S novým panem vedoucím jsme se 
pøedem na všem dobøe domluvili. Ochotnì s námi spolupracoval 
a o naši žízeò a servírování jídla se dobøe postaral.
Jako již tradiènì byli na naháòku pozváni èlenové okolních mysli-
veckých spolkù a další hosté z blízkého i vzdálenìjšího okolí. Po 
ranním obèerstvení v hospodì následovalo oficiálním zahájení 
naháòky na èernou zvìø. První leè probìhla za krásného slunného 
poèasí. Poté následovala pøestávka pod pergolou na plácku za 
hospodou, kde myslivci posvaèili, doplnili tekutiny a pohovoøili 
o svých mysliveckých zážitcích. Následovala druhá leè, kterou jsme 
ukonèili v odpoledních hodinách. Lovecká èást byla dle myslivec-
kých tradic zakonèena výøadem. I když se v posledních letech 
stavy èerné zvìøe podstatnì snížily, lze hodnotit výsledek naháòky 
pozitivnì. Bylo uloveno nìkolik kusù divokých prasat a tak byla 
k naší spokojenosti zúroèena celoroèní zodpovìdná práce èlenù 
našeho spolku.
Poté jsme se všichni pøesunuli do vytopeného sálu, kde následo-
vala vlastní Poslední leè. Ve veèerních hodinách pøišli další hosté, 
obèané ze všech místních èástí obce Albrechtice, kteøí jsou každo-
roènì srdeènì zváni. Pro všechny pøítomné bylo pøipraveno zvìøi-
nové obèerstvení a bohatá myslivecká tombola. K poslechu a tanci 
nám hrála do pozdních ranních hodin oblíbená kapela V+J DUO 
BAND, která musela tancechtivým úèastníkùm opakovanì pøidávat. 
Ke zdaru celé akce nemalou mìrou pøispìli: Lukáš Dvoøák, který 
uvaøil výbornou polévku, paní vedoucí z bufetu Miláèek, která nám 
ochotnì domluvila uvaøení chutného hlavního chodu, kuchaøem 

panem Stanislavem Papouškem a rodinní pøíslušníci myslivcù, kteøí 
pomohli s organizací akce, nebo upekli nìco k zakousnutí. Proto 
bychom chtìli všem tìmto lidem podìkovat. 
Podle ohlasù pøítomných se Poslední leè velice vydaøila, hosté 
byli spokojeni, jídla, pití bylo dostatek a tak jsme dùstojnì ukonèili 
spoleèné lovecké akce. Závìrem je dùležité též podìkovat všem 
vlastníkùm honebních pozemkù, kteøí nám umožòují vykonávat 
právo myslivosti a tím i poøádání tìchto spoleèenských akcí. 

Myslivosti zdar.   M.P. 



OHLÉDNUTÍ za loòskou sezonou zahájíme ve Španìlsku, kde se Dominik 
zúèastnil 9.2. závodù K1 série A v Guadalajaøe. Postupem do tøetího kola 
potvrdil dobrou formu a kvalitní zimní pøípravu.
Hned za týden cestoval do Dubaje na závody K1 Premier league. Na 
tìchto závodech mohou startovat pouze závodníci umístìní v první 
stovce celosvìtového žebøíèku. Dominik jako jediný z ÈR v kategorii 
kata tuto podmínku splòuje. V obrovské konkurenci patøí mezi nej-
mladší závodníky a sbírá velmi cenné zkušenosti. 
2. bøezna jsme jeli na další závody K1 série A do Salzburgu. V prvním kole 
Dominik porazil domácího závodníka 5-0. Ve druhém prohrál s Japoncem. 
Ti jsou o tøídu jinde než zbytek svìta. Mají nesrovnatelné podmínky. S jejich 
týmem cestují trenéøi, kondièní trenéøi, maséøi i kuchaø. 
No zpìt na zem.
9. bøezna probìhlo GP Bratislava. Dominik vybojoval pìkné 5.místo a už za 
dva dny závodil na Národním poháru v Èeském Krumlovì, v U21 skonèil 
3. a kategorii mužù vyhrál. 
Tímto výsledkem získal nominaci na ME , které se konalo 10.5. v Srbsku. 
Tady prohrál ve druhém kole se závodníkem ze Španìlska.

Na závodech druhého a tøetího kola Národních pohárù 
Dominik získal celkem 4 medaile. Tøi støíbrné a jednu 
bronzovou.
8.6. cestoval na další závody K1 Premier League do 
Istanbulu získávat další zkušenosti.
O prázdninách absolvoval celkem ètyøi soustøedìní. 
První probìhlo v Chorvatsku pod vedením nìkolika 
mistrù svìta ( Valdesi, Diaz, Horuna, Brose ). Trénink 
s tìmito legendami je velký zážitek. Druhé bylo oddílo-
vé a konalo se na Nové Louce. Tøetí reprezentaèní se 
uskuteènilo na Jizerce. Toto je velmi nároèné na fyzic-
kou kondici. Ètvrté se konalo na Slovensku ve Zvolenu. 
Je to mezinárodní akce zamìøená na techniku a sílu.
Po prázdninách jsme vyrazili 8.9. do Budapešti. Závody 
byly úspìšné. 3. a 5. místo potvrdilo rostoucí formu.
5.10. byly závody v Polsku v Bielsko Bialé. V kategoriích 
U21 i muži Dominik vybojoval dvì tøetí místa.
13.10.  se konalo Euro Grand Prix Plzeò. I tady cinkala 
medaile za tøetí místo. Toto jsou nejvìtší mezinárodní 
závody v ÈR a každá medaile se cení.

A to nejlepší na konec.
8.12.  se konalo Mistrovství Èeské republiky v Jindøichovì Hradci. Dominik se nominoval v kategoriích U21 a muži. V obou 
kategoriích nenašel soupeøe a vyhrál. Super zakonèení roku. 
Na závìr bychom rádi podìkovali obci za podporu. D OMIN IK J E D VOJ N Á SOB N Ý MISTR È R



Zimní fyzická pøíprava odstartovala koncem ledna a už jsme 
stihli odehrát i první pøípravné utkání na umìlce v Milevsku. 
K pomìøení sil si nás tentokrát pozvalo mužstvo Chráš�an 
hrající Budìjovický okres a v zápase padlo celkem 6 branek. 
Výsledek není zas tak dùležitý, ale každá výhra potìší. 
V zápase jsme vyzkoušeli potenciální jarní posily a budeme 
jednat o jejich pùsobení v Albrechticích. Kádr Áèka bude po-
tøeba trochu doplnit. Na jaro už nemùžeme poèítat s Mí�ou 
Zachem, protože ho pøemluvili v Protivínì, aby jim pomohl 
zachránit krajský pøebor. Uvidíme, jak to tam dopadne, a dou-
fáme, že se do Albrechtic zase brzo vrátí. Z pracovních dù-
vodù je také nejisté pùsobení Jakuba Šmitmajera a Davida 
Klimeše. Nìkolik hráèù stále trápí zranìní a nìkteøí už se po 
zranìní zase pomalu vracejí do zápøahu.

Pro odlehèení každoroènì zaøazujeme do zimní pøípravy 
sportovní ples. Dìjištìm letošní kulturní vložky je opìt obecní 

kulturní zaøízení v Údraži. Zahraje nám pro zmìnu témìø 
neznámá sestava JV Duo Band. Poèítáme samozøejmì s 

bohatou tombolou a dobrou zábavou. Termín byl po dlouhém 
bádání demokraticky a jednohlasnì stanoven na 16. 2. 2019. 

Pøedem dìkujeme všem úèastníkùm a také obci a všem 
sponzorùm za ceny vìnované do tomboly.

Necelé dva týdny po plese následuje soustøedìní, které máme 
naplánované na pøelom února a bøezna stejnì jako minulou 
zimu v Pøední Výtoni. Prostøedí známe, tak víme, do èeho 
jdeme. Ještì pøed odjezdem je domluveno na 24. 2. 2019 
pøípravné utkání v Milevsku proti Miroticím.

Generálka pøed prvním mistrákem bude 16. 3. 2019 od 19:00 s Bostonem 
Kluky nejspíš v Milevsku. V pøípadì pøíznivého poèasí není vylouèena 
možnost sehrání utkání v Albrechticích èi Klukách. 

PRVNÍ MISTRÁK hrajeme 24. 3. 2019 v Záhoøí. 
Béèko zaèíná 7. 4. 2019 proti béèku Kestøan. 

Tradiènì ještì krátce „pouze pro vìrné fanoušky“: 
Zvýhodnìné permanentky na domácí zápasy jara 2019 
objednávejte na: fotbal.albrechtice@seznam.cz
nebo na 792 588 366

Za TJ Albrechtice Dušan Hronek



Takový pokrok za dva dny je prý málo kdy k vidìní. Po obìdì jak už to 
bývá nastal èas pøíprav k odjezdu domù. Vùbec se nám nechtìlo, poèasí bylo 
nádherné, nejlepší od letošní sezóny. 

tak 

Úkol daný generálním štábem v pátek byl splnìn na 99%. Vrátili jsme 
všichni až na jedny lyžaøské boty, které na nás, dle slibu majitele penzionu, 
poèkají do pøíštího roku. 

se 

Chtìl bych podìkovat všem vedoucím, jmenovitì Báøe, Pavlovi, 
Hance, Sisi, Jirkovi, Mírovi a Laïce kteøí se zasloužili o pìkný víkend pro 24 
dìtí. Na pøíští rok jsme se pøedbìžnì domluvili s paní øeditelkou Vìrou Tichou 
na spolupráci se školou v Albrechticích nad Vltavou. 

Pepínovi, 

Rádi bychom uspoøádali lyžaøský kurz, tentokrát na 4 dny 
a to v termínu od 23.1.2020 do 26.1.2020. Tak snad to klapne. 

A CO JE PØED NÁMI? NO PØECE AHÓÓJ V ÈERVNU NA RAFTECH.                                                                                                                                          
text: Pantátazach, foto: Fox

V pátek 18.1.2019 jsme vyrazili již po sedmé na hory za snìhem na lyže a bo-
by. Tentokrát to nebylo na Dobrou chatu na Zadovì, ale vzali jsme útokem 
penzion Diana v Železné Rudì. Dva naši vedoucí Jirka a Hanka úspìšnì složili 
výcvik lyžaøského instruktora a tak jsme potøebovali být co nejblíže sjezdovek. 
Penzion je totiž umístìn pøímo v lyžaøském støedisku „Za nádražím". Navíc 
kuchynì výborná, obsluha vzorná, prostøedí pøíjemné. V podobné, témìø do-
mácí atmosféøe, jsme rozmazlováni již 10 let na Nové louce paní Andìlou 
Øeøichovou a jejím bájeèným personálem. 
Po pøíjezdu na místo urèení, vyproštìní autobusu a výborné veèeøi, byla na 
programu váleèná porada generálního štábu. Dìti byly rozdìleny do tøí druž-
stev, lyžaøi, bobaøi a úèastníci kursu lyžaøského. Rozkaz znìl jasnì, ztráty na 
životech u dìtí 0%, u dospìlých byla povolena tolerance 15%. V sobotu ráno 
posilnìni vydatnou snídaní formou švédského stolu, jsme vyrazili do akce. 
Bobaøi na sáòkaøskou dráhu, lyžaøi vybavení reflexními vestami, takže vypa-
daly jako dìti zamìstnancù Mìstských služeb Písek, na sjezdovku a úèastníci 
školièky do výcvikového prostoru. Podmínky na sjezdovce byly perfektní, 
dráha pro bobaøe také, náš fotograf Fox byl na místì a tak mohl zaèít i náš 
historicky první lyžaøský kurz. Dìti nasadily lyže a pak se zaèaly dít vìci 
nevídané. Následoval hromadný pád a zamotání do lyží bylo tak dokonalé, že 
vyndat ježka z klece, byl oproti vysvobození a postavení dìtí zpìt na nohy, 
úkol pro absolventa zvláštní školy. Ale naši malí kurzisté byli šikovní a jak èas 
ubíhal, vše se zaèalo v dobré obracet. 
Po obìdì už naši instruktoøi zaèali sklízet plody své práce. Bobaøi nepøišli ani 
o jedno ze svých vozidel, lyžaøi ani o jednu ze svých lyží a dìti ze školièky 
ani o jednu ze svých konèetin. Veèer v malé klubovnì jsem vznesl nevinný 
dotaz, zda by se dìtem nechtìlo zalyžovat si ještì v nedìli dopoledne. Všichni 
tento nápad jednohlasnì a s nadšením uvítali. Tím ovšem nastal úkol pro ve-
doucí Laïuši, která musela obtelefonovat rodièe, zdali svým dítkùm zaplatí 
o nedìlní permanentku na víc. A svìte div se ale platilo to i pro naše úèastníky 
kurzu a s tím jsme ani ve snu nepoèítali. V areálu funguje profesionální lyžaø-
ská školièka, vedle které naši instruktoøi uèili naše ratolesti. Když profíci vidìli 
naše oranžové vesty na vleku, jak si zkušenì poèínali i na sjezdovce, sklidili 
velký obdiv.

Viditelnì se prodlužuje svìtlá èást dne a podle nákupù semen už zej-
ména zahrádkáøi "vìtøí" jaro. Jenže do opravdového jara a ledových 
mužù je opravdu daleko. Pøíroda ještì prakticky spí i když tušení 
probouzení se je již ve vzduchu. A co my? 
Kdybychom žili pøed mnoha desítkami let, vìnovali bychom ještì 
velkou èást dne spánku a nìjaké formì odpoèinku. Ale umìlé svìtlo 
nám nastavilo životy do jiného rytmu a doba nás žene neuvìøitelnou 
rychlostí do výkonu (nejen pracovního). Nìkteøí cítí a vìda již doká-
zala, že se tomuto tempu zdravì pøizpùsobit nedá. Opravdu nejsme 
perpetum mobile. Mìli bychom poslouchat pøedevším sami sebe. 
Pokud se hlásí problém na tìle èi na duši, mìli bychom si dopøát 
zastavit se, odpoèinout a hluboce se zamyslet, co je tøeba v životì 
zmìnit. Tìlo nám to bohatì vrátí. Nìkdy staèí jen rozumné korekce. 
Lepší èasy nikdy netrvají dlouho a je tøeba dìlat si rezervy. 
Stárnutí se nevyhne nikdo z nás. Prodlužují se nám sice životy, ale 
výraznì se prodlužuje i èást prožitá v nemoci. Civilizaèní choroby si 
na nás brousí zuby. Jsou signály, že to zdravotnictví nemùže utáhnout 
a že nás èeká mnoho výzev. Jak se na nì pøipravit? Peèujte o sebe ve 
všech smìrech a  øešte problémy, jakmile se objeví. Malé problémy 
lze øešit lépe než ty pøerostlé. I detaily mohou nìkdy výraznì pomoci. 
Kdybych mìla tu moc, dopøála bych nám všem “oèkování pozitivního 
myšlení". 
Dostatek odpoèinku a krásné pøedjaøí bez jarní únavy 
pøeje M. Soudná
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