Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 3

ročník 3

Informace z jednání obecního
zastupitelstva
Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdůležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení z 2. zasedání ze dne 23.3. 2013

• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí
na pozemky týkající se výstavby obchvatu Albrechtic nad
Vltavou.
• ZO neschválilo prodej části parcely č. 812 v k.ú. Údraž. ZO
navrhlo jednat s Městem Písek o směně.
• ZO schválilo účetní uzávěrku obce k 31. 12. 2012 bez
připomínek.
• ZO nesouhlasilo s předloženými pravidly pro financování
požární ochrany a požárního sportu. Souhlasí s pravidly pro
financování schválené usnesením č. 109/2011 RO. Souhlasí, aby
v srpnu – září předali hasiči nový návrh pravidel na financování
požárního sportu.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013.
• ZO souhlasilo s prodejem stavební parcely č. 133 v k. ú. Chřešťovice za cenu 35,- Kč/m2.
• ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelu č. 1446/3 v k. ú. Albrechtice – Újezd.
• Do akcí na rok 2013 byla zařazena rekonstrukce sociálního zařízení MŠ v Albrechticích nad Vltavou.

červen 2013

ZDARMA

Registrován u MK ČR pod č. E 20238

Usnesení ze 7. zasedání ze dne 9. 5. 2013
• Rada obce (RO) schválila provedení výměny karmy za elektrický
bojler v bytě č. 2 v č. p. 128 v Albrechticích nad Vltavou.
• RO souhlasí s navýšením kapacity počtu žáků ve školní družině
ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou od 1. 9. 2013.
• RO schválila finanční příspěvek pro Dominika Bartušku reprezentujícího obec Albrechtice nad Vltavou na zajištění sportovní
sezóny 2013.
• RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou na rok
2013.
• RO schválila výpověď z pronájmu pohostinství v Údraži z důvodu
porušování nájemní smlouvy.
• V souvislosti s nesouhlasem se závěry Kontroly hospodaření za
rok 2012 RO uložila starostovi podat odvolání proti výroku uvedenému ve Zprávě o výsledku přezkoumání haspodaření za rok
2012.
• RO souhlasila s se zveřejněním záměru na pronájem KN parcel
č. 1752/2 a 1752/5 v k. ú. Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení z 8. zasedání ze dne 29. 5. 2013

• RO vzala na vědomí, že KÚ Jčk zohlednil námitku OÚ Albrechtice nad Vltavou a nedostatky ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebudou uvedeny.
• RO souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou GPL-Invest, s.r.o.
České Budějovice na zpracování soutěže (výběrového řízení)
a administrace žádosti z OPŽP „Krajina Píseckých hor – komplexní obnova zeleně ve správním území obce Albrechtice nad
Vltavou“.
• RO schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní na
pozemky KN 1752/2 a 1752/5 v k. ú. Albrechtice nad Vltavou.
• RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2013.
Informace z jednání obecní rady
• RO vybrala firmu Pozemní stavby Písek – Tresk s.r.o.s cenou 294 tis.
Usnesení ze 6. zasedání ze dne 26. 4. 2013
Kč k provedení oprav hasičské zbrojnice v Jehnědně – II. etapa.
• Rada obce rozšířená o členy zastupitelstva obce se na svém • V bodu Různé byla sdělena informace o úhradě platby ZOD
výjezdním zasedání seznámila se skutečným průběhem parcely
Kluky za užívání obecních zemědělsky využitelných pozemků.
č. 812 v k. ú. Údraž.

Tradice ožívající každým rokem nejen v Chřešťovicích
Je to jedna z krásných tradic, jde její stavba. Pokud se staví máte-li ve vsi statné muže,
která se ještě udržuje téměř po jen pomocí lidské síly, není to není to až tak těžký úkol. Jakcelých Čechách. Den, kdy oby- zrovna jednoduchá věc! Ale mile je Májka pevně ukotvena
vatelé vesnice v čele s místními
hasiči staví Máj uprostřed vsi,
má dlouholetou historii. Také
u nás v Chřešťovicích je to
velmi oblíbená tradice, na které
se sejde mnohem více lidí než
na ostatních akcích. V dnešní
době, kdy si vesničané vytváří
své nové tradice,
právě
tuto ještě dlouho jistě jiná
nepředčí.
U nás tento zvyk udržují
zejména hasiči, kteří včas
před 30. dubnem obstarají
dříví na oheň a také uříznou
správný stromek, z kterého pak
vytvoří Májku. Když konečně
přijde ten očekávaný den, musí
ženy nejprve Májku nazdobit stuhami, aby byla barevná
a veselá. Poté na řadu při-

v zemi, je načase zapálit připravenou hranici a opéci si
nějaký ten špekáček. V případě
našich hasičů je postaráno
i o jiné dobroty, jako třeba grilované koleno.
Konečně se soumrakem přijdou na řadu ty zlé a ošklivé
čarodějnice, které všichni rádi
upálí na hranici, aby tím zajistili očistu vesničky od všeho
nedobrého. Ten, kdo má výdrž
a pod vlivem únavy či jiných
příčin neusne, má důležitý
úkol Májku ohlídat před narušiteli ze sousedních vsí, kteří by
nám ji mohli podříznout. Proto
ve většině míst kde Májka je
postavena, se její ochránci
zdržují více než 24 hodin, aby
měli jistotu, že nikdo nás o ten
krásný Máj jen tak nepřipraví.
Text a foto:
Radka Lacinová

Pálení čarodějnic s hasiči v Albrechticích
nad Vltavou
Rok se s rokem sešel a v podvečer 30. dubna se pomalu začala
plnit albrechtická náves. Okolo 18. hodiny nastalo zdobení májky,
poté její stavění. Celou akci organizoval SDH Albrechtice nad Vltavou za podpory místního obecního úřadu. V 19 hodin již májka
stála a velké procesí lidí se začalo řadit do lampiónového průvodu
s malými čarodějkami a čaroději, v čele s velkou vycpanou čarodějnicí, která čekala na vhození do ohně. Trasa vedla středem obce
směrem na vrch Výrov. Na bezpečnost silničního provozu dohlíželi
samotní dobrovolní hasiči spolu se dvěma zásahovými vozy.

Tentokrát byly zapáleny dva ohně, velká vatra a menší oheň,
určený k opékání špekáčků. Dobrá nálada panovala všude kolem
a lidé s dětmi se vzájemně bavili. Když se každý občerstvil, nastalo
focení všech dětí s velkou čarodějnicí, kterou čekal jistý konec
v plamenech. Ovšem závěr večera byl velkolepý – ohňostroj, který
se na ztemnělé obloze krásně vyjímal. Po zaslouženém potlesku se
všichni vrátili do svých domovů nebo šli hlídat májku na náves,
aby ji nikdo nepodřízl.
Poděkování patří všem dobrovolným hasičům, kteří ve svých volných chvílích organizují akce určené všem obyvatelům a zajišťují
technické zázemí.
Text a foto: Dana Ryšlavá
– kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Vltavínek na cestě do minulosti
Poslední pátek v květnu jsme si s naším kroužkem domluvili prohlídku vykopávek v Albrechticích nad Vltavou. Předem musíme
velice poděkovat panu Mgr. Martinu Ptákovi z Prácheňského
muzea v Písku, který se nás ochotně ujal a věnoval nám svůj drahocenný čas. Na místo „činu“ jsme dorazili v 15:30 hod. Zde na
nás již čekala malá výstava keramických nádob. Pocházely od doby
bronzové až do 16 století.

Z přednášky pana magistra jsme se dozvěděli zajímavé skutečnosti o výrobě těchto artefaktů.
Děti nejvíce zajímala malá keramická panenka pocházející z 15
až 16 století, která zde byla objevena. Pravděpodobně byla používána jako hračka. Tento nález je v píseckém kraji velice ojedinělý.
Poté následovala prohlídka samotných vykopávek. V závěru velice
zajímavého odpoledne byl náš průvodce odměněn velikým potleskem našich dětí. Vyprávění o zdejším nalezišti, které je jedno z nejstarších v jihočeském kraji by si jistě zasloužilo samostatný článek
v našem Zpravodaji.

Železná sobota s hasiči
V sobotu 4. května v dopoledních hodinách se konala akce SDH
Albrechtice nad Vltavou – sběr železného odpadu. I tentokrát
dobrovolní hasiči vybaveni traktorem s vlekem projížděli nejen
obcí Albrechtice n. Vlt., ale zaměřili se i na její části Újezd a Hladnou. Obyvatelé měli připravené před svými domy nepotřebné ledničky, rozbité sušáky na prádlo a další již nepotřebný železný šrot.
O tom, že obyvatelé tuto činnost hasičů vítají, svědčí, že někde
dostali na cestu i sladké pohoštění.

Celkem se naplnilo pět vleků. Utržené peníze ve sběrných surovinách budou použity na kulturní a společenské akce, které hasiči
věnují převážně dětem a na další hasičskou činnost. Je dobře, že
recyklování druhotných surovin a ochrana životního prostředí
není nikomu cizí neboť přispívá k zlepšení našeho života.
Text a foto: Dana Ryšlavá
– kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Další plánovaná výprava, kterou jsme uskutečnili 8.6.-9.6.2013,
také trochu souvisí s titulkem. Z albrechtické návsi jsme se
vydali autobusem na zámek Orlík, kde jsme se po krátké prohlídce zámeckého parku a nádvoří nalodili na parník Krumlov,
který nás dopravil do zátoky pod 700 let starou holešickou tvrz.
Zde jsme již byli netrpělivě očekáváni naším předvojem, který
zajišťoval přepravu objemnějších zavazadel. Počasí jsme si objednali překrásné, nálada všech 28 dětí a devítičlenného doprovodu tomu také odpovídala. Oběd a ubytování v chatkách bylo
pro nás připravené a nám nic nebránilo v uskutečňování našich
smělých plánů: průzkum okolí, sportovní hry, vědomostní soutěže a samozřejmě večer táborák s opékání buřtíků. Neděle nám
utekla stejně rychle, jako předešlý den a s kapkami přicházejícího
deště jsme se po třetí hodině odpoledne odebrali (trochu neradi)
autobusem domů.
Další dobrodružství nás čeká 13.9. - 15.9.2013 na Nové Louce.
Přejeme Vám hezké prázdniny a v září AHOJ.
Další fotografie si můžete prohlédnout na našem novém webu:
http://albrechtickyvltavinek.webnode.cz.
Text a foto: Pantáta Zach

Velká voda se prohnala Chřešťovicemi
I když se vydatné srážky jihu
Čech nepředpovídaly, přesto
se nám rozhodně nevyhnuly.
Naše vesnice nebyla výjimkou.
V noci z 1.6. na 2.6. se bleskově zvedly hladiny všech místních toků. Přeplněné rybníky
v okolí Chřešťovic se vylily do
kraje a vytvořily jednu velkou
lagunu.
Před obcí směrem k Jehnědnu
se z malého potoka stala řeka
a drala se velkou silou do Mlýnského rybníka, který už nadělal mnoho starostí o povodních
2002, když se jeho hráz protrhla. Naštěstí tentokrát vodě
odolala. Přesto však množství
i síla vody byla tak velká, že pod
hrází rybníka se voda rozlila ke
všem stavením a zaplavila hasičskou zbrojnici, hřiště a jedinou
silnici, která spojuje ves s osadou Kozín. Po celé trase místního potoka to silně burácelo
a valící se kameny vyvolávaly
další obavy z toho co ještě
může voda způsobit. Nakonec
se voda dostala do několika
sklepů, studní a zahrad. U jednoho stavení voda odnesla i kus
dvora. Jinak se zdá, že k větším

škodám, které potrápily většinu
Čech u nás tentokrát nedošlo.
Jakmile voda opadla, lidé se
pustili do odklízení následků
povodně.

Tam, kde to bylo potřeba, se a všem, kterým se voda nevysvou pomocí přispěchali místní hnula přejeme hodně sil!
hasiči, kteří s dostupnou techText a foto:
nikou odčerpávali vodu ze
Radka Lacinová
zaplavených studní a sklepů.
Za pomoc jim patří velký dík

Vodní živel
způsobil škody

K. ú. Albrechtice nad Vltavou – obec
vás včas informovat.
K. ú. Chřešťovice - obec Chřešťovice, par- Újezd, parcela KN č. 1704 ostatní plocha,
cela KN č. 785/ 23 tok upravený – poško- ostatní komunikace - poškození komuniK doplnění předchozího článku uvádíme zení opěrné zdi na 2 místech cca 20 m, pro- kace vymletím vodou 50,- tis. Kč vč. DPH
doposud vyčíslené škody způsobené první vizorně řešeno lomovým kamenem a pytli
povodňovou vlnou v naší obci. Bohužel, 9. s pískem 400,- tis Kč. vč. DPH
K. ú. Albrechtice nad Vltavou – obec
června byl znovu vyhlášen 2. stupeň povodHladná, parcela KN 1733/1 ostatní ploňové aktivity na celém území jihočeského
K. ú. Chřešťovice – obec Chřešťovice, par- cha, ostatní komunikace - stržení mostku,
kraje, o kterém jste byli neprodleně infor- cela KN č. 431/5 ostatní plocha, ostatní vymletí komunikace 400,- tis. Kč vč. DPH
mováni obecním rozhlasem. Nezbývá než komunikace – poškození mostku, vymletí
doufat, že srážky tentokrát budou mírnější vodou 200,- tis. Kč vč. DPH
Text:
a nezpůsobí již tak velké škody. O případIng. Václav Kaifer, starosta obce
ném hrozícím nebezpečí předpokládáme

Objev mohyly nebyl náhodný
Mohylové pohřebiště objevené v loňském roce v lokalitě
budoucí zástavby domů v Albrechticích nad Vltavou není
zde prvním archeologickým nálezem. Připomeňme si období
druhé poloviny 19. století, kdy poblíž hájenky Kopanina
byl vykácen les zvaný Krajina a poté sem začali jezdit místní
zemědělci pro kámen, který vlastně tvořil pahorky pravěkých mohyl, ukrývající ve svém nitru ostatky našich předků.
Určitě to bylo pro zemědělce snazší, nežli kámen pracně lámat
v lomu. V té době neexistovala žádná ochrana těchto památek.
Jednu ze zdejších mohyl si vybral a pochopitelně tu největší,
která měla průměr 25 metrů a výšku 2 metry, v červnu roku
1881 místní majetný albrechtický občan, který si odvezl z této
mohyly kámen na své staveniště. Určitě se podivil, když po
odebrání kamenů objevil zde i zdeformovaný bronzový náramek, jehlici s plochou hlavicí a nůž, používaný snad jako srp.
Tento nález je řazen do období mohylové kultury střední doby
bronzové.
Hůře dopadlo další zdejší mohylové pohřebiště, jež se rozkládalo na návrší, kterému se začalo po mohylách říkat V kopcích.
Lze konstatovat, že těchto mohyl které archeologové zde registrovali bylo celkem patnáct. Právě i sem jezdili místní občané pro
kámen z návrší mohyl. Tyto mohyly prozkoumal tehdejší místní
učitel Tomáš Porod, který zjistil, že zmíněné mohyly pocházejí
ze střední doby bronzové a i ze starší doby železné (v kultuře
halštatské). Učitel Tomáš Porod zdejší nálezy z doby bronzové
prodal v roce 1890 do českobudějovického muzea. Jednalo se
o bronzové náramky, nákrčník, nánožník, jehlice s očkem, prsten,
závěsky a 3 šipky. A z halštatských pohřbů byly kromě bronzo-

vých náramků a zlomků nádob vyzvednuty i předměty ze železa
- 2 nože, oštěp a části rukojetí mečů. Důkazem, že se jednalo
o pohřby spálených lidských těl, dosvědčovaly lidské kůstky připečené k rukojetím mečů. Po vytěžení kamene z mohyl V kopcích
byl osud pohřebiště zpečetěn - louka byla rozoraná. V roce 1957
vznikl zde z úzkých polních parcel družstevní lán a dílo zkázy bylo
dokonáno hlubokou orbou.
Třetí mohylové pohřebiště bylo zaregistrováno v roce 1975 na
tehdejším albrechtickém katastru Na skalce u Karlova. Jednalo se
o skupinu 8 - 9 mohyl o průměrech 6 - 9 m, pravidelně rozmístěných zhruba ve dvou řadách od východu k západu. Zde se jednalo
pravděpodobně o pohřebiště Slovanů.
Za mohylu lze považovat i nepatrný pahorek Nad novou loukou
u rybníka Vojtíška.
Dále střepy halštatské kultury vyorané na poli 350 m jihozápadně
od mohyl v lese Krajina, které byly v roce 1975 uloženy do depozitáře Prácheňského muzea v Písku, jsou stále pro archeology otázkou, zdali zde na slunném jižním svahu klesajícím k potoku, patřily
lidu zdejšího sídliště.
Text: Standa Zeman albrechtický rodák

Máj v Újezdě
Jako každý rok, tak i letos se sešli obyvatelé Újezda ke stavění
májky a následnému rozdělání ohně a pečení buřtů. Společné
posezení i hlídání májky bylo letos příjemnější díky absenci deště,
který nás pronásledoval předchozí roky. Díky dlouhé zimě to bylo
první větší společné setkání stálých i víkendových obyvatel, kteří
probrali všechny novinky, pobavili se a hlavně uhlídali májku.
Text: Přemek Jaroš

Jubilejní 40. ročník Štítu Albrechtic
Krátce z historie
Na podzim roku 1973 přišli funkcionáři tehdejší TJ Sokol Velké Albrechtice
s námětem uskutečnit fotbalový turnaj
obcí Albrechtic. Myšlenka byla přijata a po
nezbytné diskusi byl přijat návrh uskutečnit
setkání občanů obcí Albrechtic z celé České
republiky. Akce dostala do vínku název
„Štít Albrechtic“ a k prvnímu setkání došlo
v sobotu dne 29. června 1974 ve Velkých
Albrechticích.
Signatáři Štítu Albrechtic se staly obce:
• Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov
nad Kněžnou,
• Albrechtice u Českého Těšína, okres
Karviná,
• Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí
nad Orlicí,
• Albrechtice v Jizerských horách, okres
Jablonec nad Nisou,
• Lesní Albrechtice, okres Opava,
• Velké Albrechtice, okres Nový Jičín,
• Město Albrechtice, okres Bruntál,
• Albrechtice u Mostu, okres Most.
V r. 1987 přistoupila ke Štítu Albrechtic
i 9. obec
• Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
Byl přijat systém pravidelného setkávání,

Štít Albrechtic tak probíhá nepřetržitě
každoročně a v letošním roce už se jedná
o 40. ročník. Na pořadatelství se podílejí
střídavě všechny Albrechtice, četnost pořadatelství každé obce je několikanásobná,
pouze Albrechtice u Mostu byly pořadatelem jen jednou - v roce 1980. V roce 1983
pak Albrechtice u Mostu zmizely z mapy
ČR, když obec ustoupila těžbě uhlí. Ovšem
fotbalisté tamního TJ Tatran jezdili nadále
na fotbalový turnaj, celkem se Albrechtice
u Mostu zúčastnily 16 ročníků Štítu, naposledy v roce 1997. V roce 2011 byl Štít
Albrechtic mezinárodní akcí - zúčastnily
se Olbrachtice z Polska jako náhradník za
Albrechtice nad Vltavou, které tento ročník
vynechaly.
Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je už od
začátku fotbalový turnaj a dosud jsme
poznali šest vítězů:
- 14 x Město Albrechtice,
- 13 x Albrechtice u Českého Těšína,
- 7 x Albrechtice nad Orlicí,
- 3 x Velké Albrechtice
- 1 x Lesní Albrechtice
- 1x Albrechtice nad Vltavou
V rámci Štítu Albrechtic bylo sehráno 545
zápasů, padlo v nich 1 252 branek, v dlouhodobé tabulce vede Město Albrechtice
před Albrechticemi u Českého Těšína. Počet
účastníků jednotlivých ročníků je vesměs 8
družstev, všech 9 obcí se setkalo pouze 2
x - v roce 1988 v Albrechticích nad Orlicí
a 1989 v Albrechticích nad Vltavou. Od
založení Štítu Albrechtic působí také Stálý
výbor Štítu, jehož předsedou byl nepřetržitě iniciátor této akce p. Jan Škrobánek
z Velkých Albrechtic, který nás bohužel
v roce 2012 náhle opustil. Nyní jeho funkci
dočasně zastává další ze zakladatelů
p. Josef Zikl a s pořádáním Štítu Albrechtic se počítá i nadále a to 22. června 2013
v Albrechticích u Českého Těšína, v roce
2014 v Albrechticích v Jizerských horách
a v roce 2015 v Albrechticích nad Vltavou.
Významnou součástí Štítu Albrechtic je
od počátku akce přítomnost představitelů
veřejného a politického života v jednotlivých Albrechticích, jež přispívá k úspěšnosti
Štítu Albrechtic. Stovky občanů jednotlivých obcí s názvem Albrechtice si přejí, aby

Školní výlet

nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydržely
všem co nejdéle.
Pořadatelé loňského ročníku z Lesních
Albrechtic pro oživení akce připojili k fotbalovému turnaji ještě soutěž hasičů, což bylo
pěkné zpestření, které nalákalo na tuto
akci i více diváků. Na letošním jubilejním
ročníku v Albrechticích u Českého Těšína se
bude soutěž hasičů konat také a ještě navíc
k tomu pořadatelé přidali volejbalový turnaj
smíšených družstev. Do fotbalového turnaje se letos přihlásilo všech osm Albrechtic, do soutěže hasičů čtyři družstva mužů
a dvě družstva žen a do volejbalového turnaje je přihlášeno pět družstev. Škoda, že
se z naší obce do přidaných soutěží ani
letos nikdo nepřihlásil a zůstalo tak opět
všechno pouze na fotbalistech TJ Albrechtice nad Vltavou. Podrobný program celé
akce je pro zájemce o víkendový zájezd za
sportem a kulturou k nahlédnutí na obecním úřadě a v TJ Albrechtice nad Vltavou.
Odjezd autobusu je předběžně plánován na
21. 6. 2013 v 10:00 hod. z návsi v Albrechticích nad Vltavou. Štítu ZDAR!!!
Text: Archiv Stálého výboru
Štítu Albrechtic / D. Hronek

Albrechtické Vítání léta
Rádi bychom Vás pozvali na pátý
ročník naší malé letní slavnosti,
konané v sobotu 29. 6. 2013
v areálu TJ Albrechtice.
Od dvanácté hodiny mohou příznivci
požárního sportu podpořit výkony družstev mužů i žen v dalším kole Vltavského
poháru.
V patnáct hodin navážeme kulturním programem, v němž se představí:
Duo Piňakoláda, Albrechtický Vltavínek
s tanečním vystoupením „Cesta kolem
světa“, rocková kapela Zlý ovce, Albrechtický Brepta s operetkou O Vendelínovi
a k tanci a poslechu na závěr zahraje
písecká kapela Hastrmani.
Pro děti jsou připraveny soutěže o ceny
i oblíbená jízda na koních.
Občerstvení během celého dne - včetně
zázemí pro návštěvníky - zajišťuje SDH
Albrechtice nad Vltavou.
Za ženy (muže) v akci - Tereza Zachová

Pomáháme chránit životní prostředí

V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL,
která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále
z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza
vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.
Z Certifikátu enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 25 ks televizí, 61 monitorů a 437 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
23,63 MWh elektřiny, 1 005,32 l ropy, 107,83 m3 vody a 1,05 t
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 5,44 t CO2 ekv a produkci nebezpečných odpadů o 21,15 t,
popsal konkrétní úspory pro životní prostředí pan Mgr. J. Vrba.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky
Organizace konce školního roku a prázdnin
sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce
v ZŠ a MŠ
v České republice podařilo ušetřit více než 9 mil. litrů ropy, které
mají v současnosti hodnotu přes 123 mil. Kč, nebo skoro 198 tisíc
Konec školního roku – 28.6.2013 (ZŠ a ŠD)
MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než
Provoz v MŠ – do 4.7.2013
jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest
Dovolená ve školní jídelně – 29.7. – 18.8.2013
kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou.
Zahájení provozu v ZŠ, MŠ a ŠD – 2.9.2013
A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně
Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí dětem krásné prázdniny, odpočinek, zábavu. Rodičům pak pěknou dovolenou a pevné nervy při třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní
prostředí.
trávení času se svými ratolestmi.
Text: ASEKOL, Ing. Miroslav Vlk
Text: Mgr. Alena Nečasová – ředitelka ZŠ a MŠ

Ve čtvrtek 30. května 2013 se škola a školka vydala na výlet.
Všichni jsme se modlili, aby nám alespoň trochu přálo počasí
a NEPRŠELO!! Podařilo se! Skutečně spadlo pár kapiček, ale jinak
mračna zůstala zavřená.
A kam že jsme se vydali? Ne moc daleko, ale přesto za zážitky
a poučením. Cílem našeho výletu byl Týn nad Vltavou. Nejprve
jsme zhlédli na otáčivém hledišti pohádku O Vzpomněnce, Zapomněnce a Pomněnce (byla nám zima, ale stálo to za to) a pak jsme
navštívili muzeum v Týně. Dětem se moc líbila expozice ARABELA,
kde si mohly prohlédnout všechny kostýmy ze stejnojmenného
pohádkového seriálu. A jaký by to byl výlet bez nakupování maličkostí pro sebe i pro své bližní. Děti vzaly útokem pár obchodů,
provětraly peněženky, na závěr nakoupily zmrzlinu a jelo se domů.
Byli jsme rádi, že se nikomu nic nestalo, že nepršelo a že ani chlad
nám nezkazil náš výlet. Budeme se těšit na další!!!

Informace k obměně tablet
Jodidu draselného
Jistě jste zaregistrovali, že v současné době došlo v Újezdě,
Hladné, Albrechticích n. Vlt. a v Údraži k výměně jodových tablet, které poskytuje Jaderná elektrárna Temelín jako preventivní
prostředek při radiační havárii. Většina z nás tablety dostala a má
je řádně uložené. Mohly však nastat případy, že tablety nedorazily k některým chatařům či chalupářům. Ti z vás, kteří jste doposud neobdrželi tablety jodidu draselného, můžete si je vyzvednout v kanceláři OÚ v Albrechticích n. Vlt. Současně při vyzvednutí
nových balení, můžete v kanceláři OÚ v Albrechticích nad Vltavou odevzdat tablety staré, kterým prochází doba použití v měsíci
srpnu 2013.
Děkujeme vám za spolupráci při zajištění tohoto důležitého
ochranného opatření obyvatel v zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Temelín.
Text: Milada Švehlová – OÚ Albrechtice nad Vltavou

Diamantová svatba na Hladné
V sobotu 27. dubna se konala na Hladné č.p.1 velká společenská
událost. Manželé Šabatkovi zde slavili 60 let společné pouti životem. Diamantová svatba je v dnešní uspěchané době, kdy se rozvádí pomalu každé druhé manželství vzácností. Po šedesáti letech
manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant,
ale zároveň plný báječných okamžiků.

Zrcadlo času IV.
V květnu jsme si připomněli 68 let od konce II. světové války. Ti,
kteří o této době mohou dnes vyprávět, byli ještě malými dětmi. Přesto jim v paměti zůstal den, kdy se lidé z celé vsi seběhli na albrechtickou náves, aby přivítali americké vojáky. Ty však ještě téhož dne,
během noci, vystřídala Rudá armáda. Vojáci se v Albrechticích zdrželi
asi měsíc, užívali odpočinku a pohostinnosti místních obyvatel.
Na první fotografii autor zachytil jedny z prvních okamžiků vítání
amerických vojáků, na druhé pak ochotně zapózovali před objektivem vojáci ruští.
Text: Tereza Zachová
Foto: archiv Z. Příhoda

Kdybychom se obrátili do historie, viděli bychom snoubence –
ženicha Jaroslava Šabatku ve věku 24 let a 20-ti letou nevěstu Libuši Benešovou, jak uzavírají 25. dubna roku 1953 civilní sňatek v obřadní síni v Albrechticích nad Vltavou, dnešní vile u Králů.
Oddávajícím byl pan Adámek. Teprve potom se novomanželé odebrali do místního kostela sv. Petra a Pavla, kde si řekli své „ano“
před oltářem.
Jelikož se svatba konala měsíc před měnovou reformou, kdy
obchody s potravinami zely prázdnotou, veselice probíhala ve
velice skromných domácích podmínkách. Svatebního veselí se
tehdy zúčastnili pouze nejbližší rodinní příslušníci. V letošním
roce si však všechno vynahradili a nouzí a hlady rozhodně netrpěl nikdo. Sešlo se na 30 hostů, sourozenci, děti, vnoučata, pravnoučata, včetně půlroční Libušky Šabatkové, nesoucí stejné jméno
a příjmení jako „nevěsta“. A co popřát do dalších let oslavencům?
Hlavně hodně zdraví, lásky a vzájemné tolerance.
Text a foto: Ladislav Šabatka

Společenská rubrika

Rozhledna Vysoký Kamýk

Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilantům, hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

Otevírací doba 2013
KVĚTEN

V měsíci dubnu 2013 oslavili životní jubileum:
Pizinger Milan, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Jarošová Marie, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Kolář Pavel, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Králová Anna, Jehnědno – 92 let
Stropnická Helena, Chřešťovice – 65 let
Hanyk Jiří, Údraž – 60 let
Vranovská Růžena, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Kolářová Růžena, Chřešťovice – 91 let
Housková Hana, Chřešťovice – 55 let
Kaiferová Jaroslava, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Dvořák Josef, Albrechtice nad Vltavou – 85 let
Lidinský Miloslav, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Trnka Jaroslav, Údraž – 65 let
Žák Josef, Chřešťovice – 81 let
V měsíci květnu 2013 oslavili životní jubileum:
Štěpánová Vlasta, Jehnědno – 86 let
Trubková Jana, Chřešťovice – 60 let
Váňová Jaroslava, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Kuboušek Václav, Jehnědno – 65 let
Škodová Věra, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Dědič Stanislav, Hladná – 81 let
Korecký Jan, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Kostohryz Ladislav, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Lejčar Vladimír, Údraž – 65 let
Bílek Miloslav, Albrechtice nad Vltavou – 81 let
Diamantová svatba – 60 let společného života oslavili
25. 4. 2013 – manželé Jaroslav a Libuše Šabatkovi, Hladná 1

10. 5., 20.5, 31.5. + všechny víkendy a svátky v měsíci
Od 13:00 – 15:00 hod.

ČERVEN
10. 6., 20. 6., 30.6. + všechny víkendy v měsíci
Od 13:00 do 15:00 hod.

ČERVENEC – SRPEN
10. 7., 20. 7., 31. 7., 10. 8., 20. 8., 31. 8. + všechny víkendy
a svátky v měsíci Od 13:00 do 15:00 hod.

ZÁŘÍ
10. 9., 20. 9., 30. 9. + všechny víkendy v měsíci
Od 13:00 do 15:00 hod.

ŘÍJEN
10. 10., 20. 10., 31.10. + všechny víkendy a svátky v měsíci
Od 13:00 do 15:00 hod.
Vstupné jednotné 20 Kč, cena publikace 10 Kč.
Mimo otevírací dobu je možný vstup po telefonické domluvě
pro skupiny deseti a více osob

Kontaktní osoby:
VLADIMÍR VONEŠ, MOBIL: 739 189 341, TELEFON: 385 734 403
VLASTIMIL POLÁK, MOBIL: 777 861 050

Sňatek:
1. 6. 2013 – Michaela Vlková, Albrechtice n. Vlt. 183 a Martin Kindl,
Praha
1. 6. 2013 – František Štípek, Újezd 20 a Erika Brůžková z Písku
Narození:
1. 4. 2013 – Jan Dostál, Albrechtice n. Vlt. 146
– rodiče Jiří a Lucie Dostálovi
15. 4. 2013 – Antonín Šabatka a František Šabatka, Albrechtice n. Vlt. 41
– rodiče Ivo a Šárka Šabatkovi
16. 5. 2013 – Amálie Sidumová, Albrechtice n. Vlt. 14
– rodiče Petr Sidum a Magda Šajbenová
Úmrtí:
30. 4. 2013 – Anna Dvořáková, Albrechtice n. Vlt. 35
1. 5. 2013 – Vítězslav Bartuška, Albrechtice n. Vlt. 91

fejeton

Není nad výzkum….

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ U ALFA
František Hošek
Jehnědno 66, 397 01 Písek
Tel.: 608 273 973
IČ: 88637115
email.: fiatducatomaxi@seznam.cz
Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 5. 6. 2013

S kamarádkou jsme se shodly, že už je na čase, abychom se také
trošku zasloužily o výzkum a tak lidem odkryly nové možnosti.
Jediné téma, které nás tehdy napadlo, bylo, zda je člověk schopen se ujíst k smrti. Dostavily jsme se do restauračního zařízení
a nechaly si předkládat sličnou servírkou vše, na co jsme měly
chuť. První chody byly docela v pohodě, postupem doby se však
výraz servírky začínal měnit a další objednávky brala již s vytřeštěným zrakem. Naše krásná tělíčka se začala plnit pochutinami
všeho druhu, postupem doby se nám zrychloval tep, těžce se nám
dýchalo a náš žaludek nabíral obřích rozměrů, od krku až ke kolenům. Naše komunikace začala slábnout, neb vysoukat ze sebe
třeba jen jedno slovo bylo téměř neřešitelný problém, takže se
od našeho stolu chvílemi ozývaly jen neidentifikovatelné skřeky
a šílený smích. Po objednávce dalšího chodu a to horkých malin
se šlehačkou a spatření obrovských číší s touto pochutinou, jsme
rozhodly o ukončení tohoto výzkumu, zaplacení nemalé útraty
a opuštění prostor. Kolébavým krokem za pomoci funění a smíchu
jsem ušly prvních pár metrů a po zralé úvaze jsme si zavolaly taxíka
na cestu domů. Tak skončil náš výzkum a je z něho patrné, že k celkovému psychickému kolapsu a téměř ochrnutí nohou dojít může,
ale ujísti k smrti se nedá, neb jsme přežily…..
Text: Vlaďka „Kůrovec“
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