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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do domácností další číslo 

Zpravodaje obce Albrechtice nad Vltavou, ve 
kterém bych Vás chtěl informovat o zásad-
ních investičních akcích obce v roce 2012.

V době, kdy vychází toto číslo Zpravodaje, 
probíhají již intenzivní práce na výstavbě 
základní technické vybavenosti pro 20 rodin-
ných domků v Albrechticích. V první části 
výstavby byla provedena skrývka ornice 
a pokračuje se s budováním kanalizace, 
vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací 
včetně chodníků. Projektování a výstavbu 
energetických sítí řeší dodavatel elektrické 
energie samostatně v následné spolupráci 
s dodavatelem zemních prací. Bylo tak zavr-
šeno několikaleté úsilí o vybudování nové 
zóny bydlení v Albrechticích, které je dle 
mého názoru pro další rozvoj obce nezbytné 
a rozhodující. Již při výkupu pozemků pro 
tuto akci bylo jasné, že je to běh na dlouhou 
trať se všemi souvisejícími problémy.

Po skoro dvouletém vyjednávání s vlastníky 
pozemků byla zpracována studie budoucí 
zástavby a začaly přípravy podkladů pro 
územní rozhodnutí o umístění stavby. V té 
době již probíhaly práce na vlastní projek-
tové přípravě pro žádost o stavební povo-
lení, kdy je nutné si uvědomit, že na tuto 
akci jsou vydána samostatná stavební povo-

lení – komunikace a chodníky, kanalizace 
a vodovod, veřejné osvětlení a energetické 
sítě. Nejsložitější a nejdelší jednání probíhaly 
s Policií ČR – dopravním inspektorátem Písek 
týkající se komunikace v této zóně a připo-
jení této komunikace na silnice směr Všeteč 
a směr Týn nad Vltavou. Územním plánem 
z  r. 2000 je uprostřed tohoto zástavbového 
území trochu nešťastně navržen park, který 
svým tvarem určeným ÚP plánem neumož-
ňoval reálný přístup k jednotlivým budou-
cím stavebním parcelám. Projektanti tento 
navržený park museli v projektové doku-
mentaci zachovat a současně zajistit dle 
platných norem a vyhlášek obslužnost samo-
statných parcel za souhlasu Policie a odboru 
dopravy MÚ Písek. Zde je nutné si připome-
nout, že nejvyšší položkou v rámci výstavby 
tohoto ZTV je komunikace spolu s chodníky. 
Současné normy a vyhlášky týkající se komu-
nikací a chodníků jsou dosti přísné a každý 
„ušetřený“ m2 komunikace či chodníku ve 
výsledku snižuje celkovou cenu projektu 
a současně nesnižuje výměru budoucích sta-
vebních parcel.

Věřím, že touto budovanou částí Albrech-
tic vytvoříme novou část obce typickou pro 
venkovskou zástavbu, neboť velikost par-
cel v rozpětí 800 až cca 1100 m2 pro toto 
vytváří předpoklady.

Další z akcí je realizace projektu zateplení, 
výměna oken a výměna kotlů v Základní 
škole Albrechtice, která by měla probí-
hat v létě a na podzim letošního roku. 
Obec získala na tuto akci dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí, proběhly 
všechny nezbytné administrativní úkony, 
včetně výběrového řízení na dodavatele 
díla a v současné době čekáme na jedno 
z dalších nezbytných vyjádření SFŽP před 
realizací této akce.

V únoru letošního roku nás potěšila zpráva 
o zařazení akce Revitalizace historického 
hřbitova v Albrechticích nad Vltavou do 
financování z prostředků ROP Jihozápad. 
Bylo tak úspěšně završeno mnohaleté úsilí 
o získání dotace na tuto akci, první žádost 
jsme podávali již v roce 2009 do následně 
mediálně velmi známé 5. výzvy ROP Jihozá-
pad. Přes všechny problémy okolo tohoto 
dotačního programu podařilo se nám pro-
pracovat z náhradních projektů až k akci 
určené k financování, kdy podíl dotace činí 
92,5% nákladů. V současné době se za spo-
lupráce Národního památkového ústavu 
Č.B., oddělení památkové péče MÚ Písek 
a dodavatele díla připravují historické pod-
klady k vlastní realizaci výmalby, která pro-
běhne letos a v příštím roce.

Ing. Václav Kaifer, starosta obce

Informace z jednání obecní rady
Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdů-
ležitější záležitosti na schůzích Rady obce Albrechtice nad Vltavou.
Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11. 4. 2012
*  Rada obce (RO) souhlasila s podpisem Smlouvy o podmínkách 

poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na 
Revitalizaci historického hřbitova v Albrechticích nad Vltavou.

*  RO projednala a schválila Směrnici k přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání v ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou.

*  RO schválila rozpočtové opatření č. 3/2012.
* RO neschválila nákup nové vycházkové uniformy pro SDH 

Jehnědno.
* RO schválila Dohody o finančním vyrovnání s Honebním spo-

lečenstvem Jehnědno, Honebním společenstvem Chřešťovice 
a Honebním společenstvem Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení ze 7. zasedání ze dne 9. 5. 2012
*  RO schválila postup pro výběr dodavatele na zpracování nového 

územního plánu obce.
*  Na základě výsledků výběrového řízení za účelem stanovení 

dodavatele stavby ZTV pro 20 rodinných domů v k.ú. Albrech-
tice nad Vltavou RO uložila starostovi uzavřít s vítěznou firmou 
Š+H Bohunice, s. r. o. smlouvu o dílo.

*  Na základě výsledků výběrového řízení na výmalbu hřbitov-
ních kapliček RO uložila starostovi uzavřít s paní J. Musilovou 
smlouvu o dílo.

*  RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2012.
*  RO souhlasila se zněním Směrnice k aplikaci reálné hodnoty 

u majetku určeného k prodeji a doporučila zastupitelstvu ke 
schválení.

*  RO doporučila zastupitelstvu ke schválení darování podílu 

41/280 na stavební parcele č. 1/2 v k.ú. Údraž paní M. Kafkové 
a panu V. Romovi.

*  RO schválila pronájem bytu č. 10 v č.p. 156 v Albrechticích nad 
Vltavou. Nájemce řádně plnil své povinnosti, a proto nová roční 
smlouva byla uzavřena za stejných podmínek.

*  RO revokovala své usnesení č. 8/2012-RO a schválila podání 
žaloby na vyklizení bytu č. 8 v č.p. 156 v Albrechticích nad Vlta-
vou a podání exekuce na zaplacení dlužných částek.

*  RO souhlasila s podáním výpovědi z nájmu sálu v č.p. 189 
v Albrechticích nad Vltavou a podáním návrhu na vyklizení 
nemovitosti.

Usnesení z 8. mimořádného zasedání ze dne 15. 5. 
2012
*  RO schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby 

„Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrech-
ticích nad Vltavou“. Dle zadaných kritérií byla jako vítěz zadáva-
cího řízení vybrána společnost Š+H Bohunice, s. r. o. 

Usnesení z 9. zasedání ze dne 6. 6. 2012
*  RO projednala organizační otázky související s fotbalovým tur-

najem Štít Albrechtic 2012.
*  RO souhlasila s dokončením oprav vodoinstalace ve staré části ZŠ.
*  RO nesouhlasila s nákupem nových vycházkových uniforem pro 

SDH Albrechtice nad Vltavou.
*  RO souhlasila se zřízením věcného břemene na p.č. 653 v k.

ú. Jehnědno pro umístění kabelového vedení NN a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení.

*  RO schválila provedení oprav zahradního domku, branky 
a zábradlí v zahradě MŠ.

*  RO schválila Dodatek č. 2 ke Směrnici o účetnictví s nabytím 
platnosti od 27.4.2012.

*  RO projednala finanční zajištění návštěvy občanů partnerské 
obce Siselen a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení.



Akce „Zasaď si svůj strom“

V sobotu 7. dubna 2012 v dopoledních hodinách se sešli občané 
a přátelé obce Jehnědna, aby vysadili kolem cesty od bývalého kra-
vína (dnes truhlářství Vaněček) směrem k Červenému kříži dubovou 
alej. Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno zajistil vykopání děr pro 
stromky, aby sázení bylo pro starší i mladší občany a přátele obce 
jednodušší. Pro ty, kteří v prvním termínu nenašli čas, byl zorgani-
zován ještě druhý termín, a to sobota dopoledne 14. dubna 2012. 
Během obou termínů se vysázelo celkem 86 dubových stromků 
a zbylých 14 stromů bylo vysázeno mysliveckým sdružením na 
cestě k hajnici. Zápis, kdo který stromek zasadil, je možné si pře-
číst u kronikářky sboru dobrovolných hasičů Jehnědno Kateřiny 
Kozákové. Díky všem, kteří tuto akci přišli podpořit a zasadili si 
strom, je příroda bohatší o zeleň, která zachovává původní cestu 
mezi poli a která zároveň pomáhá zvířatům přežít.

text: Hana Kozáková, foto: Kateřina Kozáková

U rybníka v Chřešťovicích chyběl vodník
 V sobotu 7.4. tak trochu „velikonoční maškarní“ uspořádali 

v hospůdce U rybníka chřešťovičtí hasiči. Kdy naposled se maškarní 
v Chřešťovicích konalo, si snad už málokdo pamatuje. Možná to 
byl i jeden z důvodů, protože v hostinci bylo plno již od začátku. 
Masek bylo nepřeberné množství: od čertů, víl, klaunů, indiánů až 
po fotbalisty či jiná podivná stvoření. Za hudebního doprovodu 
pana Jiřího Bláhy se děti náramně pobavily a i zasoutěžily. A jak 
už to tak v Chřešťovicích bývá, s blížícím se večerem na dětskou 
zábavu volně navazovala zábava pro jejich rodiče a jiné dospěláky. 
Pak se postupně začaly objevovat další a další maškary. Jediný, kdo 
se neukázal, byl vodník, i když to měl do hospůdky nejblíž. Ale 
jeho škoda, protože přišel o skvělou zábavu.

text: Radka Lacinová, foto: Martina Kuželková

Tradičně, i v tomto roce se 
dobrovolní hasiči z Albrech-
tic nad Vltavou ujali příprav 
stavby májky a následného 
pálení čarodějnic. Okolo 6. 
hodiny večer se místní obyva-
telé s dětmi začali scházet na 
návsi, někteří i v čarodějnických 
převlecích, aby byli přítomni 
nejen slavnostnímu zdobení 
májky, ale i jejímu vyzdvižení. Už 
je to snad „prokletí“, ale kdyko-
liv se chystají děti s dospělými 
na lampiónový průvod a pálení 
čarodějnic, již několik let po 
sobě se počasí pokazí. Do té 
doby krásné a slunečné nebe se 
zatáhne, hřmí hromy a spustí se 

déšť. Ovšem nikdo se nenechal 
odradit. Po několikeré přeháňce 
nastala vlastní akce. Všichni se 
společnými silami pustili do 
díla. Na májku, která tentokrát 
měřila obdivuhodných 27 m, 
bylo na samotnou špičku při-
pevněno světýlko, které tvoří 
třetí osvětlený bod nad albrech-
tickou návsí vedle dvou kos-
telních věží. Zdobilo se barev-
nými fábory a ozdobnými stu-
hami z krepového papíru. Když 
bylo vše připraveno, na pomoc 
s vyzdvižením přijel i traktor, 
který celé dílo dokončil. 

Chvilku před osmou se všichni 
zúčastnění seřadili na návsi za 

postavami čarodějnice a čaro-
děje a vyrazili s rozsvícenými 
lampióny průvodem obcí na 
vrch Výrov.Tam již čekala zapá-
lená vatra. O bezpečnost se sta-
rala hasičská zásahová jednotka 
SDH Albrechtice nad Vltavou. Po 
vhození čarodějnice do ohně se 
děti s hasiči na památku vyfotili. 
Pak už na řadu přišlo opékání 
špekáčků a čarodějnické dová-
dění dětí. Nálada byla výborná, 
zvláště, když ji na samý závěr 
umocnil pěkný ohňostroj. Podě-
kování patří nejen hasičům, ale 
i všem dobrovolníkům, kteří 
chtějí občanům zpříjemnit 
chvíle běžného života.

Text a foto: Dana Ryšlavá 
- kronikářka obce

Petr Sidum - velitel SDH 
Albrechtice nad Vltavou

Pálení čarodějnic s hasiči v Albrechticích



Stavění máje 
a prvomájový průvod 
s alegorickými vozy 
v Jehnědně

Jako každý rok, tak i letos se na hřišti 
v Jehnědně stavěla májka a pálily čaroděj-
nice. Tentokrát vše vyšlo na pondělní pod-
večer a příroda nás opět překvapila vlahým 
deštěm, který bránil jehnědským mužům 
postavit krásně ozdobený máj. Kolem osmé 
hodiny se příroda přece jenom umoudřila 
a povolila mužům máj postavit a zapá-
lit oheň i s čarodějnicemi. Oheň byl pří-
liš veliký, proto se pro děti rozdělal malý 
oheň, aby si mohly opékat vuřty. Dohled 
nad ohněm si vzali na starost místní dob-
rovolní hasiči a hasičky. Když odešly děti na 
kutě, dospělí až do rána hlídali májku, aby 
ji někdo nepodřezal. První květnové dopo-
ledne pak Jehnědnem projížděly alego-

rické vozy a motocykly s vlajkami, pentlemi 
a nápisy jako např. „Dnes máme hezký 
den.“ nebo „Ať žije 1. máj!“ Tyto vozy i se 
svými posádkami pak zamířily i do okolních 

vesnic, kde vytrubovaly a zdravily všechny, 
kteří je 1. května vítali.

text: Jana Hošková, 
foto: Kateřina Kozáková

Myslivci v akci
Začátkem května se členové Myslivecké společnosti Údraž zúčast-

nili brigády. Úkol zněl jasně, v rámci spolupráce se ZOD Kluky 
sebrat kámen na polích v katastrálním území Údraž. Na uvedeném 
snímku je zřejmé, že tohoto náročného úkolu se museli zúčastnit 
všichni členové myslivecké společnosti, a to bez ohledu na stáří 
a nemoci, neboť bylo nutno tento náročný úkol splnit na 180 ha 
orné půdy. Všichni členové si dobře uvědomují, že současná mys-
livost není jenom odlov zvěře, ale i další činnosti jako je zajišťo-
vání a přikrmování zvěře, kontrola honitby, výroba a údržba mys-
liveckých zařízení, pořádání kulturně společenských akcí, a proto 
i na této brigádě byla 100 procentní účast. Závěrem bychom chtěli 
požádat všechny majitelé psů, aby alespoň v tomto období kladení 
a odrůstání mláďat dodržovali při procházkách honitbou zákonné 

normy a neplašili zvěř. Dnešní nízké stavy zvěře jsou již v současné 
době stresovány i mnoha dalším faktory, jako je jízda motorkářů, 
čtyřkolek, cyklistů, koní, chováním neukázněných rybářů a cha-
tařů. Děkujeme za pochopení a šetrnější přístup ke zvěři.

Text a foto: Ing. Milan Pizinger

Železná sobota 
v Albrechticích nad Vltavou

I v tomto roce se dobrovolní hasiči v Albrechticích nad Vltavou roz-
hodli uspořádat akci s názvem „Železná sobota“. Ve svém volném 
čase, v sobotu 5. května, se parta nadšenců dala do úklidu nepo-
třebného železného šrotu a elektroodpadu. Na traktoru s vlekem 
objížděli nejen samotnou obec Albrechtice nad Vltavou, ale i její 
přidružené části - tj. Újezd a Hladnou. Během dopoledních hodin 
se  náklad pěkně vršil. Mohli jsme spatřit vyřazené ledničky,pračky, 
ale i roury, plechy, pletivo a dokonce i starý automobil.

 Je dobře, že hasiči pamatují na ochranu životního prostředí. Stačí 
se porozhlédnout kolem sebe a hned je lépe, máme-li ves uklize-

Petangue cup v Jehnědně
 V sobotu 5. května 2012 se v Jehnědně na hřišti konal již IV. roč-

ník turnaje dvojic ve hře petanque. Díky rannímu slunci se sešel 
rekordní počet družstev, kterých bylo celkem dvacetsedm. Nej-
mladším účastníkem byla Kateřina Malkusová, která hrála ve dvo-
jici se svojí maminkou Michaelou Kousalovou – bohužel jim však 
štěstí nepřálo a nepostoupily ze základní skupiny. Nejstarší tým 
– Lijatým – na tom byl o něco lépe, ale ani on se do finálových 

kol neposunul. Týmy, které 
se turnaje zúčastnily, byly 
jak domácí, tak i přes-
polní (např. z Tábora, Čes-
kých Budějovic, Kluk). 
I přes nepřízeň počasí, 
která postihla účastníky 
v době, kdy se hrálo semi-
finálové kolo, se turnaj 
dokončil a vítězství opět 
zůstalo v rukou jehněd-
ských obyvatel - a to kon-
krétně v týmu Robohoblík, 
který tvořil Zdeněk Ušatý 
a Zdeněk Ušatý ml. Loňští 
vítězové své prvenství opět 
neobhájili - už se to při tur-
naji v této hře stává tradicí.

text: Petra Kozáková, 
foto: Veronika Ušatá, 

Libor Kousal

nou, bez odpadu a nepotřebného materiálu. Mělo by se začít s tří-
děním recyklovaného odpadu nejen u malých dětí a mládeže, ale 
u nás všech, bez rozdílu věku.

 Text a foto: 
Dana Ryšlavá - kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou, 

Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou



Hasičské jaro začalo pro 
albrechtické hasiče nejen ve zna-
mení brigád, přípravy na sou-
těžní sezónu, odborné přípravy 
zásahové jednotky, cvičení, ale 
také několika akcí pořádaných 
pro děti.

Zásahová jednotka naší obce, 
což jsou vybraní členové SDH 
Albrechtice nad Vltavou absol-
vuje každoročně několik odbor-
ných příprav a školení. Jedna 
z nich se konala v albrechtické 
hasičské zbrojnici za účasti 
zástupce Hasičského záchran-
ného sboru územního odboru 
Písek.

V polovině měsíce dubna, kdy 
nám ještě počasí přálo, jsme 
vyrazili do polí a prováděli 
sběr kamene. V těchto dnech 
se zakládající velitelce ženského 
hasičského družstva narodil syn 
Filip, kterému přejeme pevné 
zdraví a hodně štěstí do života.

Blížila se Filipojakubská noc 
a albrechtičtí hasiči připravili 
pro děti Pálení čarodějnic s lam-
piónovým průvodem na Výrov, 
vatrou a ohňostrojem (podrob-
něji o akci informujeme v jiném 
článku Zpravodaje).

O prvním květnovém víkendu 
se hasiči soustředili na úklid 
obce, proběhla tzv. Železná 
sobota na svoz železného šrotu, 
elektroodpadu a jiného nepo-
třebného materiálu. V tomto 
období již byla příprava všech 
soutěžních družstev v plném 
proudu. O následujícím víkendu 
jsme se zúčastnili oslav 105.
výročí založení SDH Všeteč, kde 
jsme obdrželi čestnou stuhu 
k našemu slavnostnímu pra-
poru sboru.

První akcí letošní soutěžní 

sezóny byla soutěž ve Žďáru 
„O pohár Stříkej“, kde naše 
hasičky nenašly přemožitelky 
a pohár za první místo putoval 
do Albrechtic  a muži skončili ve 
své kategorii pátí.

V závěru měsíce května pro-
běhlo v Jehnědně námětové 
cvičení jednotek všech sborů 
okrsku. Vyjížděli jsme s oběma 
zásahovýmí vozidly a prováděli 
dálkovou dopravu vody do cis-
terny k místu požáru, simulova-
ného u objektu truhlárny Jiřího 
Vaněčka. A ještě než víkend 
skončil, vyjížděla zásahová jed-

notka s vozidlem CAS 16 MAN 
k požáru náletových dřevin 
a trávy do Újezda.

V těchto dnech vrcholily pří-
pravy expozice v písecké Sla-
dovně, kde právě probíhá 
výstava o dobrovolných hasičích 
a jejich sborech na Písecku. Kde 
se mimo jiných sborů z našeho 
okrsku prezentuje i ten náš 
albrechtický.

S přicházejícím červnem a svát-
kem dětí připravili albrechtičtí 
hasiči již očekávaný Dětský den 
s hasiči, o kterém informujeme 
v samostatném článku. O násle-

dujících víkendech se rozběhne 
Vltavský pohár 2012 na který 
bych Vás chtěl pozvat, zejména 
na domácí třetí kolo, které pro-
běhne v Albrechticích nad Vlta-
vou 23.června od 12 hodin ve 
sportovním areálu v rámci akce 
Vítání léta v Albrechticích.

Hasičům a hasičkám bych 
chtěl popřát, alespoň tak úspěš-
nou soutěžní sezónu jakou byla 
ta předchozí.

Petr  Sidum 
- velitel SDH 

Albrechtice nad Vltavou

Obec Albrechtice nad 
Vltavou a fotbalový oddíl 

Vás srdečně zvou na 

39. ročník fotbalového 
turnaje 

„O štít Albrechtic“, 
který se koná 30.6.2012 
v Lesních Albrechticích. 

Letošní ročník je kromě 
fotbalového turnaje rozšířen 

o soutěž hasičů a pořada-
telé slibují bohatý spor-
tovně-kulturní program.

Autobus pro účastníky 
bude přistaven 29.6.2012 
na návsi v Albrechticích 

nad Vltavou s plánovaným 
odjezdem ve 12.00 hodin. 

Zájemci se mohou 
nahlašovat 

na obecním úřadu, nebo 
ve fotbalovém oddíle.

Dobrovolní hasiči z Jehnědna 
nejezdí pouze po soutěžích či 
nepořádají kulturní a sportovní 
akce, ale také dělají něco pro 

svou obec. V pátek 11. května 
2012 svou činnost zaměřili na 
znovuobnovení prostoru okolo 
„Švehlovy lípy“, což je místo, 

kde se před několika dese-
tiletími scházeli zamilovaní. 
Hlavní slovo při úklidu (hrabání 
a odvoz listí, vyčištění prostoru 
od kořenů a nepořádku) si vzal 
pan Š. Kaněra, který tento pro-
stor začal s panem J. Karlíčkem 
upravovat již během zimního 
období. Dle představ by měla 
být u Švehlovy lípy lavička, kde 
by si lidé mohli posedět, popo-
vídat a zavzpomínat na dří-
vější léta, a obrázek, který by 
připomínal podobu prostoru 
u „Švehlovy lípy“ před desítkami 
let. Této brigády, která zase tro-
chu zkrášlí obec Jehnědno, se 
zúčastnili hasiči, hasičky i mladí 
jehnědští hasiči.

Tímto bychom chtěli požádat 
pamětníky, kteří z tohoto místa 
mají fotografii (jak to vypadalo 
dříve), aby ji zapůjčili panu Kaně-
rovi. Děkujeme. SDH Jehnědno.

text: František Hošek, 
foto: Jana Hošková

Z činnosti albrechtických hasičů

Hasiči z Jehnědna se sešli u Švehlovy lípy



Školní rok 2011/2012 se překu-
lil do svého posledního měsíce 
a my se můžeme pomalu ohléd-
nout, jaký vlastně byl. Lze říci, že 
úspěšný, bez velkých problémů.

Do školy chodilo 24 dětí a 33 
žáků. Účastnili jsme se mnoha 
kulturních akcí (divadla, cir-
kus), některá vystoupení jsme 
sami připravili (ke Dni matek, 
u příležitosti vítání občánků, 
pro důchodce v Tálíně). Ve 
čtvrtek 31.5. jsme celá škola 

a školka vyšli na Novou louku, 
cestou jsme plnili různé úkoly 
a na konci nás čekal poklad 
a příjemné dopoledne plné her 
a sportu v areálu Nová louka. 
Tak jsme oslavili MDD.

Do konce školního roku nás 
ještě čeká výlet – MŠ pojede 
spolu s MŠ Kluky do ZOO Vět-
rovy u Tábora a ZŠ také do 
ZOO Větrovy, ale navíc se ještě 
zúčastní husitských táborských 
slavností. V samém závěru škol-

ního roku vystoupí škola i školka 
se svým programem na kulturní 
akci „Vítání léta.“

V letošním školním roce jsme 
zakoupili a vyměnili všechny 
židle ve školní jídelně, vyměnili 
vodovodní baterie, pořídili nové 
lednice do školní kuchyně.

V létě nás čeká malování něk-
terých místností, příprava tříd 
na instalaci interaktivních tabulí 
umožňujících moderní výuku, ale 
hlavně počátek realizace projektu 

Snížení energetické náročnosti 
ZŠ Albrechtice nad Vltavou.

Provoz o prázdninách
Provoz ZŠ:
 do 29. 6.
 2. 7 – 28. 8. dovolená
Provoz MŠ:
 do 4. 7.
 9. 7. – 28. 8. dovolená
Provoz ŠJ:
 23. 7 – 10. 8. dovolená
Školní rok 2012 / 2013 začíná 

3. 9. 2012.

Jako každý rok, i ten letošní, 
byla oslava ke Dni dětí zcela 
v režii

 SDH  Albrechtice nad Vltavou. 
Hasiči spolu s hasičkami v pro-
storu na louce na konci obce 
směrem na Újezd připravili 
v sobotu 2. června nejen našim 
nejmladším hezké odpoledne.

 Počasí bylo „jako na objed-
návku“. Sešlo se hodně dětí se 
svými rodiči, prarodiči a zná-
mými. Děti si mohly samy vybí-
rat ze spousty disciplín, kde 
soutěžily o spoustu zajímavých 
sladostí a drobností pro radost. 
A co bylo možné spatřit? Ve 
vymezeném prostoru na par-
kovišti u čerpací stanice se malí 

malíři mohli dosyta vydovádět 
a nakreslit svá umělecká dílka 
křídami na asfalt. Opravdu bylo 
velice těžké vyhodnotit nejlepší 
práce. Dále si každý zahrál na 
opravdového hasiče a pomocí 
džberové stříkačky shazoval na-
skládané plechovky. Zájem vzbu-
dil i hod nejen do basketbalo-
vého koše, ale i do zábavného 
klauna. Následovala střelba ze 
vzduchovky, skákání v pytli, 
zkouška zdatnosti s balancová-
ním při běhu s míčkem na lžíci, 
nafukování balónků, hod hasič-
skou proudnicí na cíl či vsunutí 
tužky na provázku do láhve, 
což při občasném větru nebylo 
vůbec jednoduché.

 A to nebylo zdaleka vše! Sou-
těžilo se například v přetahování 
lanem, proti sobě stáli hasiči 
a na druhé straně děti, dále se 
milovníci sladkostí prokousá-
vali koláči, které upekly hasičky 
a kde měly uprostřed zapeče-
nou minci. Zajímavou a velice 
poutavou disciplínou byly živé 
šnečí závody, které se zauje-
tím sledovali všechny generace 
návštěvníků.

 Svůj stánek zde rozprostřeli 
i myslivci, zájemci mohli pozná-
vat naši flóru a faunu. Pro dob-
rou náladu hrála reproduko-
vaná hudba. Též občerstvení 
bylo zajištěno, nikdo netrpěl 
žízní. Jako obvykle bylo možné 

si prohlédnout hasičská zása-
hová vozidla a vidět výjezd 
albrechtické zásahové jednotky 
k požáru skládky, která vznikla 
rukou „neposlušného“ spolu-
občana a vzňala se.

 Na samý závěr se opékaly špe-
káčky a k večeru se všichni s dob-
rou náladou rozešli do svých 
domovů. Tato kulturní a spole-
čenská akce byla uskutečněna 
v rámci Oranžového roku 2012 
v obci, za podpory JE Temelín 
a nadšení všech dobrovolníků.

text: Dana Ryšlavá 
– kronikářka obce, 

foto: Ladislav Šabatka 
a Pavel Hanzlík

Námětové cvičení 
v Jehnědně

 V pátek 28. května 2012 byl nahlášen 
požár ve firmě Truhlářství Vaněček v Jeh-
nědně. Tento požár nebyl skutečný. Šlo 
o cvičení sborů okrsku Kluky, jehož cílem 
byla dálková doprava vody k požáru. Při 
tomto cvičení se zjišťovala spolupráce mezi 
sbory a prověřovala se svěřená technika 
a vybavení všech sborů.

Velitelem zásahu byl Zdeněk Ušatý, který 
korigoval sbory na správná místa. Námě-
tovému cvičení přihlíželi starostka obce 
Kluky paní J. Hrdinová, místostarosta obce 
Albrechtice nad Vltavou Ing. M. Vlk a sta-
rosta hasičů okrsku Kluky pan J. Košatka. 
Cvičení bylo zhodnoceno vesměs kladně, 
neboť hlavní úkol doplnění cisteren a uha-
šení ohně byl splněn.

 Plán pro tuto akci připravil nprap. Libor 
Kousal z HZS Písek (SDH Jehnědno). Dle 
dohody představitelů všech sborů proběhne 

toto námětové cvičení postupně každý rok 
ve všech zbylých obcích okrsku.

text: Kateřina Kozáková, foto: Libor 

Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou

Dětský den s hasiči v Albrechticích nad Vltavou
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

Vás srdečně zve na

VLTAVSKÝ POHÁR
2 0 1 2

 

2. ročník – 3. kolo
Požární útok v kategorii – Muži a Ženy

Sobota 23. 6. 2012
Sportovní areál od 12.00 hodin

Albrechtice nad Vltavou

POZVÁNKA 

Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno všechny srdečně zve na
II. kolo soutěže v požárním útoku v kategorii muži a ženy

„O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU 
PÍSEK 2012“

Místo konání: Jehnědno - louka nad hřištěm

Datum a čas začátku: 5. 7. 2012, 13:00 hod.

Občerstvení zajištěno

Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno zve srdečně 
všechny milovníky dechovek na
V. ročník DECHOVKOVÉHO FESTIVALU
Místo konání: Jehnědno - na návsi
Datum a čas začátku: 7. 7. 2012, 13:00 hod.
K poslechu a tanci hrají:  Malá muzika Nauše Pepíka
   DO Temelín
   Sedmikráska
   MUZIKANTI z JIŽNÍCH ČECH
   Božejáci

   Taneční zábavu hrají Božejáci

Cena vstupenky: 150,- Kč, v předprodeji: 120,- Kč
Předprodej na tel. čísle: 607 639 003 (K. Kozáková)

parkoviště zdarma, občerstvení zajištěno

Austrian Recykling
Si Vám dovoluje oznámit, že od 1. 5. 2012 otevírá novou

Výkupnu sběrového papíru
Najdete nás na adrese
Temelín 127, 373 01 Temelín
Z návsi směrem na Albrechtice, za kolejemi vlevo, vedle Sunexu

Výkupní ceny:
Bílý papír:    3,50 Kč/kg
Směs novin a časopisů:   2,00 Kč/kg
Karton:    1,00 Kč/kg
Smíšený papír:   1,00 Kč/kg
Výkupní doba: Po - Pá 07:00 - 11:00, 12:00 - 16:00 hod.

Další informace na telefonním čísle: 734 852 389 nebo 
mailu: valis@austrian-recykling.com

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem jubilantům a nově narozeným dětem 

především hodně zdravíčka, štěstí, lásky a pohody. 

V měsíci dubnu 2012 oslavili životní jubileum:
Musilová Jarmila - Albrechtice nad Vltavou
Hanusová Marie – Údraž
Králová Anna – Jehnědno
Kozák Josef – Jehnědno
Vranovská Růžena – Albrechtice nad Vltavou
Kolářová Růžena – Chřešťovice
Jarošová Miroslava – Jehnědno
Dvořák Josef – Albrechtice nad Vltavou
Kolaříková Marie – Údraž
Žák Josef – Chřešťovice

V měsíci květnu 2012 oslavili životní jubileum:
Štěpánová Vlasta – Jehnědno
Vopava Jaroslav – Újezd
Kaifer Karel – Albrechtice nad Vltavou
Dědič Stanislav – Hladná
Pintová Zdeňka – Újezd
Švehlová Milada – Albrechtice nad Vltavou
Bílek Miloslav – Albrechtice nad Vltavou

Vítáme narozené spoluobčany:
Marshall Adam Wiliam – Albrechtice nad Vltavou
Krippner Václav – Hladná
Šestauber Matyáš – Albrechtice nad Vltavou
Zach Filip – Albrechtice nad Vltavou
Pozděnová Natálie – Údraž

Naše řady opustili:
Houserová Růžena – Chřešťovice
Kaiferová Růžena – Albrechtice nad Vltavou
Kothánková Marie – Chřešťovice

Poznámka: věk jubilantů neuvádíme s ohledem na zákon na 
ochranu osobních údajů.

Provádím:
-  stavby rodinných domů na klíč
-  rekonstrukce bytových jader
-  rekonstrukce stávajících 

objektů

-  půdní vestavby
-  obklady a dlažby
-  sádrokartony
-  zateplování fasád

Zednictví Josef Kozák
Jehnědno 15           tel. 732 347 625


