Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 2

ročník 1

Informace z jednání obecní rady
Usnesení ze 7. zasedání ze dne 15. 6. 2011
- Rada obce (RO) projednala se zástupci TJ (p. Hronkem
a p. Píchou) situaci vzniklou naší neúčastí na fotbalovém turnaji „O štít Albrechtic“ a navrhla:
* Zpracovat vysvětlující dopis s omluvou a zaslat stálému organizačnímu výboru turnaje
* Zajistit účast našeho mužstva na turnaji v roce 2012,
pohlídat termíny místních akcí
* Zajistit reprezentativní účast vedení obce po celou
dobu turnaje
* Pro zlepšení komunikace byl p. Hronek pověřen zastupováním TJ při jednáních s obcí
- RO schvaluje hospodaření obce k 31. 5. 2011 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej podílových
listů prostřednictvím KB včetně rozhodnutí, kde budou
získané finanční prostředky uloženy
- RO souhlasí s navrhovanými termíny jednání rady
a zastupitelstva obce na II. pololetí 2011
- RO bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury
o poskytnutí příspěvku na výmalbu kaplí ve výši 300
tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení provedení rozpočtové změny
- RO schvaluje nabídku firmy Š+H Bohunice na úpravu
a oplocení hřiště v Údraži a doporučuje zastupitelstvu navýšit plánované finanční prostředky (50 tis. Kč)
o 37 390,- Kč
- RO neschvaluje zhotovení hasičského znaku na budovu
hasičské zbrojnice v Albrechticích
- RO schvaluje nenárokovou složku platu ředitelce ZŠ
a MŠ z prostředků KÚ Jčk a z prostředků státního
rozpočtu
- RO vzala na vědomí výsledky kontroly hospodaření ZŠ
a MŠ s prostředky ze státního rozpočtu přidělenými
na rok 2010. Kontrola – bez závad
- Na základě znaleckého posudku RO doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků firmě TOPTRANS
EU, a.s. Praha v RS Chřešťovice za cenu:
* 155,35 Kč pozemky pod stavbou
* 62,14 Kč pozemky mimo stavbu
- RO schvaluje poskytnutí daru Záchranné stanici živočichů Makov ve výši 1 tis. Kč
- RO navrhuje zastupitelstvu ke schválení pověřit radu
k provádění rozpočtových opatření
- RO souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích v k. ú. Jehnědno pro zřízení, provozování a údržbu
podzemního komunikačního vedení a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
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plexní obnovy zeleně v území obce v maximální výši
826 336,- Kč včetně DPH
Usnesení z 9. zasedání ze dne 13. 7. 2011
- RO souhlasí se změnou žádosti o poskytnutí dotace
v rámci POV, a to pouze na montáž žaluzií v ZŠ a MŠ
- RO nesouhlasí s prodejem parcely č. 425/4 lesní pozemek v k. ú. Chřešťovice
- Po uzavření termínu podání nabídek na provedení
odvodnění hasičské zbrojnice v Jehnědně RO vybrala
firmu STAREKO CZ Písek s.r.o.
- RO souhlasí s proplacením 2 tis. Kč za krytinu na prádelní sušáky u domu čp. 156 v Albrechticích nad Vlt.
- RO pověřuje pí. J. Lipčákovou a pí. M. Švehlovou provedením kontroly v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou dle
zákona č. 320/2001 Sb.

Informace z jednání obecního
zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání ze dne 29. 7. 2011
- Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje zprávu o činnosti
rady obce
- ZO schvaluje prodej podílových listů vedených u KB,
a.s. a navrhuje uložení získaných finančních prostředků
u České spořitelny, a.s. na běžný účet
- ZO schvaluje cenu za prodej pozemků v k. ú. Chřešťovice firmě TOPTRANS EU, a.s. Praha. Firma nechá na své
náklady zpracovat geometrický plán s vyznačením věcných břemen vedení vodovodního potrubí k chatám,
na hřbitov a studny
- ZO schvaluje prodej stavební parcely č. 133 v k. ú.
Chřešťovice majitelům chaty
- ZO pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření, a to v příjmech neomezeně a ve výdajích do 500
tis. Kč pro jedno rozpočtové opatření
- ZO schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu v k. ú.
Jehnědno pro Telefonicu Czech Republic, a.s. Praha
- ZO schvaluje spolufinancování projektu na komplexní
obnovu zeleně ve správním území obce Albrechtice
nad Vltavou ve výši 661 069,- Kč, kde došlo ke snížení
podílu obce na financování projektu.
- ZO nesouhlasí s prodejem parcely č. 425/4 lesní pozemek v k. ú. Chřešťovice
- ZO souhlasí se změnou žádosti o poskytnutí dotace
v rámci POV, a to pouze na montáž žaluzií v ZŠ a MŠ
- ZO souhlasí s navýšením provozního příspěvku ZŠ a MŠ
Albrechtice nad Vltavou na zakoupení nového SW pro
vedení účetnictví kompatibilního s krajovou a státní
úrovní
- ZO souhlasí se zveřejněním záměru k pronájmu budovy
Usnesení z 8. zasedání ze dne 22. 6. 2011
bývalé školy v Údraži
- RO souhlasí se spolufinancováním programu kom- - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011

Informace o stavebních akcích a dotacích
Kapličky na hřbitově
v Albrechticích
nad Vltavou
V letních měsících se
mohli návštěvníci hřbitova
v Albrechticích nad Vltavou
přesvědčit o postupu prací
na obnově výmalby devíti
kapliček a nápisu nad branou. Termín dokončení
této části je polovina září.
Po jednáních na Ministerstvu kultury ČR za účasti
zástupců odboru kultury
MěstÚ Písek obdržela obec
dotaci 300 tis. Kč určenou
na tyto práce. Zvláštností
této dotace je účelová
vázanost financí pouze
na rekonstrukci prokazatelných zbytků původních
maleb. Z těchto důvodů
byly vybrány kapličky splňující stanovená kritéria.
V letošním roce se účastníme projektu „Vaše volba“
organizovaného společností
ČEZ, a.s. V této souvislosti si
vás dovoluji požádat o pod-

poru akce „Výmalba kapliček“ na webových stránkách http://soutez.cezregionum.cz...t-napad.html a dát
hlas tomuto projektu (vše
na stránkách www.albrechticenadvltavou.cz).

sko-geologický a hydrogeologický průzkum v trase
komunikací a inženýrských
sítí. Tento průzkum mohl být
proveden až po odtání sněhové pokrývky a nastolení
vhodného relativně suchého
prostředí. Ve spodní části
zóny, pod částí plánované
komunikace byly nalezeny
jíly, které vyžadovaly zvláštní
projektové řešení. Současně
byla s Policií ČR – službou
dopravní policie řešena
konečná úprava nájezdů
a výjezdů z této zóny.
Vzhledem k počtu účastníků řízení (územního a stavebního řízení) a složitosti
celého projektu, byl po konzultacích se stavebním úřadem MěstÚ Písek zvolen
postup tohoto řízení veřejnou vyhláškou.

Obytná zóna Albrechtice nad Vltavou – ZTV
pro 20 rodinných
domů
Pro vlastní žádost na
územní řízení a následně
stavební povolení bylo
nutné zpracovat projektovou dokumentaci na vodovodní a kanalizační přípojky,
veřejné osvětlení a komunikace včetně chodníků.
Samostatným projektem je
připojení ZTV na elektrickou energii, které řeší firma
E.on, s níž byla začátkem
srpna podepsána smlouva
Ostatní stavební akce
na vybudování přípojek k 20
parcelám. Skluz v projek- V současné době bylo
tové dokumentaci v jarních dokončeno oplocení a umísměsících způsobil inženýr- tění branek na hřišti v Údraži.

Ocenění spolupráce
mezi myslivci a sokolníky

Probíhá odvodnění a oprava
elektroinstalace v hasičské
zbrojnici Jehnědno. Do tříd
ZŠ byly instalovány žaluzie
a v srpnu bude opravena
střecha. V Albrechticích byl
instalován požární hydrant.
V Chřešťovicích byl opraven
plot u hřiště, zbývá opravit
dláždění potoka, které je
plánováno na srpen. Proběhly opravy komunikací
ve všech místních částech
katastru obce.

Dotace
V polovině července byly
podány žádosti o dotace
na Státní fond životního prostředí na projekty „Komplexní obnova
zeleně ve správním území
obce Albrechtice nad Vltavou“ a „Snížení energetické náročnosti objektu
Základní školy v Albrechticích nad Vltavou“.
Ing. Václav Kaifer
starosta

zúčastňuje i p. Viktor Čabaj, známý jako cvičitel filmových
zvířat (např. seriály Arabela a Rumburak). Sokolníci se svými
opeřenými svěřenci na oplátku vystupují a předvádějí své
umění při oslavách dne dětí a jiných příležitostech.

Dechovky počtvrté
První červencová sobota je v Jehnědně tradičně věnovaná dechovkám. Nebylo tomu jinak ani letos. Příznivé
počasí přilákalo více než čtyři stovky milovníků českých
a moravských dechovek. Celý festival zahajovali loňští
finalisté, dechová hudba Libkovanka následovaná tradičními Babouky. Poprvé v Jehnědně vystupovala Netolička.
Moravskou dechovku reprezentovala letos Straňanka,
mistr Evropy a držitel titulu Zlatá křídlovka. Finále v letošním roce patřilo bechyňské Keramičce, která po skončení festivalu vyhrávala na návsi až do pozdních nočních
hodin při taneční zábavě. Účastníky akce byl letošní ročník hodnocen jako nejlepší v historii festivalů.

Oslavy 110. výročí založení
Mysliveckému sdružení Jehnědno a Mysliveckému SDH Jehnědno

sdružení Údraž, která hospodaří na honitbách Jehnědno,
Chřešťovice a Údraž, se 11. června letošního roku dostalo
cti převzít u příležitosti Celostátní myslivecké slavnosti
na zámku Ohrada Hluboká vyznamenání III. stupně Za
zásluhy o myslivost. Na návrh Klubu sokolníků, sokolnického střediska v Písku toto ocenění převzali z rukou představitelů Českomoravské myslivecké jednoty ČR za Myslivecké sdružení Jehnědno hospodář p. Josef Kozelka a za
Myslivecké sdružení Údraž hospodář p. Josef Vitoušek.
Tímto byla oceněna dlouholetá spolupráce mezi myslivci
z Jehnědna a Údraže a Sokolnickým střediskem Písek.
Ve výše uvedených honitbách jsou každoročně pořádány sokolnické dny, kterých se zúčastňuje široká veřejnost. Účastníci mohou vidět, jakým způsobem loví např.
sokol stěhovavý nebo orel mořský. Pravidelně se lovů

11. června vyvrcholily v Jehnědně oslavy 110. výročí
založení místního sboru dobrovolných hasičů. A program byl pestrý. Byla provedena ukázka historické techniky. V dobových uniformách předvedli hasiči z Novosedel a Všemyslic zásah trkačem a ručními stříkačkami
taženými koňmi. Na druhé straně si návštěvníci mohli
prohlédnout moderní techniku zařazenou v integrovaném záchranném systému. Největším zážitkem bylo
předvádění vyprošťovacího tanku, který zároveň i svezl
všechny zájemce. Součástí oslav bylo uskutečnění prvního kola soutěže v požárním sportu „O putovní pohár
hasičů okresu Písek“. O výsledcích informujeme na
jiném místě. Na své si přišly i děti, pro které byl připraven koutek her a soutěží. K tanci a poslechu celé odpoledne a večer vyhrávala skupina Jihočeští rodáci.

Vítání léta v Albrechticích nad Vltavou
V sobotu 25. června se všichni příznivci dobré nálady sešli na malém
i velkém fotbalovém hřišti, aby společně přivítali jedno z nejhezčích ročních období.
Celé kulturní a sportovní odpoledne
bylo zahájeno fotbalovým utkáním
Ženy v akci versus JA-FA Protivín. Za
velké podpory roztleskávaček a místních fandících diváků hra byla pojata
jako zábavný „match“ a konečný
výsledek 6:6 uspokojil každou stranu.
Pouze očekávaná výměna dresů po
zápase se nekonala. To již na scénu
přišli muži, tentokrát proti sobě hrálo
mužstvo Hospodská 12 z Albrechtic
kontra Muži Všeteč. Fotbaloví nadšenci si přišli na své.

Počasí přálo a nálada byla výborná.
Zanedlouho se každý soustředil na
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Albrechtice,
kde všichni předvedli hezky nazkoušené pásmo složené z písniček, pohádek a recitací. Jejich místo vystřídal
soubor Z.I.P. Taneční centrum Písek
s několika skladbami. Úspěch sklidila
především ukázka Tučňáci. Pro širokou veřejnost, zejména však dámskou část, byla určena ukázka výuky
zumby. Čas plynul a to se již na pódiu
hlásila ke slovu místní rocková skupina Zlý ovce, která musela pro velký
úspěch i skladbu přidávat. Podle programu nastala výměna hudebních
žánrů a skupinu Zlý ovce vystřídala
country skupina Los Bambulos, která
zahrála písničky k poslechu, ale i společnému zpěvu.
Jako „zlatý hřeb“ večera byla očekávaná pohádková operetka s názvem
Budulínek. Naši ochotníci divadelního
spolku Albrechtický brebta nezklamali a pohádku zahráli s velkou profesionalitou i přes drobné potíže
s výpadkem elektrického proudu.
Po dlouhém potlesku na pořadu
večera byla opět hudba – blues rock
Sedlice s kapelou Rusty Strings, kterou vystřídali členové spolku Albrechtický brebta, kteří s doprovodem heligonky pana M. Lidinského zazpívali
Mysliveckou mini směs.
Samý závěr patřil písecké kapele
Banket, která až do pozdních hodin
bavila posluchače a tanečníky.
Program Vítání léta v průběhu
odpoledne nabídl i další akce, a to
zejména dětem. Pro zpestření se
na louce mohly děti projet na koni
a ponících. Další akce byla určena

Z činnosti údražských hasičů
Mladí členové SDH Údraž nezahálí. Z vlastních zdrojů
v letošním roce renovovali sušák na hadice u hasičské
zbrojnice. Jako každoročně byl proveden sběr železného
šrotu a z jeho výtěžku byly dofinancovány další akce

převážně malým a větším. Na velkém
hřišti byl pro ně určen dětský desetiboj, kde si po splnění každé disciplíny děti odnášely drobné dárky
a sladkosti.
Během odpoledne mohli zájemci
navštívit charitativní stánky a koupí
výrobků zhotovených dětmi ZŠ a MŠ
Albrechtice přispět mj. na útulek
Sirius pro postižená zvířata v Záhoří.
Závěrem lze říci, že celá akce se
vydařila a přinesla hezké zážitky
dětem i dospělým. Poděkování patří
především organizátorům akce v čele
s paní T. Zachovou, dále všem účinkujícím a v neposlední řadě sponzorům akce, kterými byly Jaderná elektrárna Temelín a Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou.

sboru. Velice úspěšný byl v režii členů SDH Dětský den
pořádaný 4. června, kterého se zúčastnilo cca 60 dětí
a dalších návštěvníků. Dětem byla určena i další akce,
a sice Rybářská soutěž, která se konala 5. 7. a které se
zúčastnilo i přes nepřízeň počasí 40 dětí. Šikovnýma
rukama p. Štěpkovice žijícího v Údraži byla vytvořena
velká dřevěná plastika vodníka, která poutá pozornost
malých i velkých a která bude po nezbytných úpravách
v brzké době umístěna na údražskou vodní nádrž.

TJ Albrechtice nad Vltavou
Fotbalisté TJ Albrechtice nad Vltavou zahájili přípravu na nový ročník soutěže. Třikrát týdně se schází
a pod vedením nového trenéra p. F. Hrdličky nabírají
fyzičku a připravují herní varianty na novou sezónu.
Kádr mužstva není definitivně uzavřen, probíhají jednání o možném příchodu hráčů na hostování. V rámci
přípravy byla sehrána přípravná utkání. S Boston Kluky
hraném 31. 7. utkání skončilo výsledkem 5:4 a na turnaji v Milenovicích skončili naši borci třetí. První mistrovské utkání hraje A mužstvo 20.8. v Táboře, první
domácí zápas se hraje 27.8. v 17.00 hod. s Březnicí.
Více na webových stránkách TJ.

Obvodní oddělení Protivín Policie ČR radí Albrechtickým a jehnědským hasičům
se letos v okresním poháru daří
Vážení spoluobčané,

v tomto čísle zpravodaje bych vás rád upozornil na
legislativní změnu zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na
pozemních komunikacích, když tato novelizace vstoupila v účinnost dne 1.8.2011. Protože vozidlo řídí většina z vás a každý z nás je účastníkem silničního provozu,
dovolím si upozornit na několik zásadních změn:
• je povinností řidiče mít na sobě reflexní vestu při nouzovém stání vozidla mimo obec
• v případě výzvy policejního orgánu je povinností
řidiče motorového vozidla zajet k zařízení technické
kontroly
• je povinností řidiče mít na vozidle zimní pneumatiky
v období od 1.11. do 31.3.
• policista je oprávněn zakázat vjezd nebo další jízdu
vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu
komunikace
• policista je oprávněn při ilegálních závodech zajistit
vůz až na 48 hodin
• měření rychlosti vozidla strážníky městské policie opět
bez označení dopravními značkami
• při žádosti o vrácení řidičského průkazu po dosažení
12 trestných bodů je povinností žadatele absolvovat
dopravně psychologické vyšetření
• změny v bodovém systému – snížení bodovaných přestupků ze 43 na 27 a zrušení 1 bodových a 6 bodových
přestupků

Soutěží o pohár hasičů okresu Písek se v letošním ročníku
zúčastňují ze sborů v rámci obce muži i ženy z Albrechtic
a Jehnědna. Úvodní kolo se uskutečnilo v Jehnědně, kde
družstvo mužů z Jehnědna skončilo šesté a Albrechtičtí
obsadili 11. místo. Družstva žen obou sborů předvedla
neplatné pokusy. Další kolo se uskutečnilo v Dražící. Ženy
z Jehnědna obsadily 6. místo, ženy z Albrechtic se nezúčastnily. U mužů se více dařilo jehnědským (7. místo),
Albrechtice obsadily 20. místo. Třetí kolo se konalo
v Tálíně. Tam se více dařilo albrechtickým týmům. Ženy
obsadily 9. a muži historicky jedno z nejlepších umístění
(5.). Jehnědské ženy byly 16. a muži 9. Zatím poslední
kolo a jednoznačně nejúspěšnější bylo v Milenovicích.
Muži z Jehnědna byli pátí a albrechtičtí jedenáctí. U žen
bylo pořadí obrácené. V celkovém hodnocení po čtyřech kolech jsou muži z Jehnědna na celkovém pátém
místě, albrechtičtí jsou desátí z třiceti klasifikovaných
týmů. Ženy z Jehnědna jsou celkově třinácté a z Albrechtic sedmnácté z dvaceti klasifikovaných.

Pozvánky
Okresní myslivecký spolek v Písku a Myslivecké
sdružení Jehnědno pořádají
v sobotu 20. srpna 2011

zkoušky loveckých psů ze

Albrechtičtí hasiči v akci
O tom, že albrechtičtí hasiči jsou v případě potřeby připraveni účinně zasáhnout, svědčí i následující dva případy.
Zásahová jednotka obce vyjela k dopravní nehodě, která se
stala 24. června na centrální křižovatce v Albrechticích nad
Vltavou, kde se střetl osobní automobil s motocyklem. Na
místě zásahu hasiči provedli zajištění místa nehody, usměrnění dopravy a úklid komunikace. Ve druhém případě se
jednalo o likvidaci stromů padlých vlivem silného větru,
který se přehnal přes území ČR 13. 7. a napáchal značné
škody. Zásahová jednotka na opakované výzvy občanů
a dispečinku HZS během noci několikrát vyjela a uvolňovala komunikace v okolí Albrechtic nad. Vltavou.
O předposledním červencovém víkendu se v Albrechticích
konal Hasičský den u příležitosti 35. výročí otevření hasičské zbrojnice. Součástí oslav byl nástup hasičů, požehnání
hasičské zbrojnice farářem Donnerstagem a pestré odpoledne pro děti. Akce se konala v rámci Oranžového roku
v obci za podpory Jaderné elektrárny Temelín.

Speciální vodní práce
Místo: Velký chřešťovický rybník
Začátek: v 8.30 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce
myslivecké kynologie a přátele přírody
Ženy (a muži) v akci a hasiči
Albrechtice nad Vltavou pořádají
10. 9. - 11. 9. 2011

Mini táborový víkend
na Nové louce pro děti do 12 let

Místo srazu: u benzínové pumpy v 10.00 hod.
Cena: 150,- Kč/1 dítě
Ubytování: v chatkách na Nové louce, které jako
sponzorský dar poskytne paní Ing. A. Řeřichová
Přihlášky: možno vyzvednout v Jednotě Albrechtice
nebo v hostinci U čarodějnice
pozor nejpozději do 5. 9. 2011
Více informací: tel. 602 942 097, 721 133 880
pantatazach@gmail.com

Slovo redakční rady
Vážení spoluobčané,
redakční rada uvítá vaše
příspěvky, informace o plánovaných akcích, fotografie
dokumentující život v obci,
jakož i připomínky k naší
práci a návrhy na zlepšení
zpravodaje.
Materiály, prosím, zasílejte
na některou z níže uvedených mailových adres.
Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 15. 8. 2011

Redakční rada:

Marie Řeřábková
Mgr. Dana Ryšlavá
Ing. Miroslav Vlk

Vzhledem k omezenému
prostoru našeho listu prosíme o stručnost příspěvků,
popř. redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit.
Předem děkujeme.
Uzávěrka pro zasílání příspěvků do příštího čísla zpravodaje je 6. října 2011.

m.rerabkova@seznam.cz
danusalb@seznam.cz
miroslav.vlk@post.cz

