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Krajina píseckých hor
– komplexní obnova zeleně ve správním území obce Albrechtice nad Vltavou
V letošním roce jsme přistoupili k realizace
akce Komplexní obnova zeleně v našich
obcích, která byla připravována již od roku
2010. Na základě posouzení stávající zeleně
odbornými pracovníky Krajského úřadu Jč.
kraje a AOPK (Agentury ochrany přírody
a krajiny) byl v roce 2010 zpracován projekt
obnovy zeleně, který byl z větší části financován z grantu Jč. kraje a sloužil jako podklad
pro zpracování žádosti o dotaci na realizaci
akce ze Státního fondu životního prostředí.
Po množství nezbytných administrativních
úkonů nám byla v roce 2013 přidělena
dotace ze SFŽP po nezbytné kontrole AOPK
a následně proběhlo za administrace specializované firmy výběrové řízení na dodavatele díla. Je nutné připomenout, že realizace obnovy zeleně se provádí pouze na
pozemcích v majetku obce, což je základní
podmínkou dotace. Cílem celého projektu

je vytvořit zejména na návsích obcí vzhled
českých, či spíše jihočeských návsí s původními dřevinami a odstranění nepůvodních
a nevhodných dřevin typu „stříbrné smrky“,
thuje , kanadské topoly atd. Na jaře letošního roku začala vlastní realizace obnovy
zeleně kácením nemocných a nevhodných
stromů v souladu s daným projektem, kde
je detailně řešeno nakládání s každou stávající dřevinou. U některých spoluobčanů
vyvolalo kácení z důvodů nedostatečné
informovanosti smíšené reakce, které byly
vysvětlovány spolu s odbornou firmou
přímo na místech realizace výsadby.
Celkem byly řešeny tyto lokality: Albrechtice náves, Albrechtice památník padlým,
Údraž náves, Jehnědno náves, Chřešťovice
náves, Cesta u Husíků, Cesta Albrechtice –
Hladná a hřbitov Chřešťovice.
V měsíci dubnu a květnu byly vysazeny

Informace z jednání obecního zastupitelstva

dle projektu stromy, následně se provedlo
frézování pařezů a výsadba keřů, dále
bylo provedeno odbornou firmou ošetření původních stromů „v listu“ (arboristika) – tj. odstranění nemocných a nevhodných větví. V současné době se dokončuje
výsadba keřů a provádí se úprava okolí
stromů a keřů mulčováním kůrou. Vysazeny jsou stromy – lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor mléčný, dub letní, třešeň ptačí,
jeřáb obecný. Dále jsou vysázeny tyto keře
– růže mnohokvětá, šeřík obecný, pustoryl
Lemoinův, pustoryl věncový a třezalka.
Celkové náklady na projekt obnovy zeleně
činí cca 2,9 mil. Kč vč. DPH, větší část pokryje
dotace ze SFŽP a grant Jč. kraje ve výši 400,tis. Kč., spolufinancování z prostředků obce
by nemělo překročit 200,- tis. Kč.
Text: Václav Kaifer - starosta obce

výši 20 tis. Kč na úhradu výdajů za opravu varhan v místním
kostele
RO souhlasila s pronájmem garáže na parcele č. 19/14 v k.ú.
Albrechtice nad Vltavou za roční nájemné ve výši 5 tis. Kč +
DPH
RO schválila finanční příspěvek 2 tis. Kč pro SK Všeteč na pořádání fotbalového turnaje „Memoriál Pavla Macharta“
RO souhlasila s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemena
na parcelu č. 653 v k.ú. Jehnědno pro stavbu p. Lívanec – kabelová přípojka NN
RO schválila Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 9 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji s platností od 1.3.2014
RO projednala a doporučuje zastupitelstvu obce změnu podmínek pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou - za cenu ve výši 400,Kč/m2 a doplatek 200,- Kč/m2 v případě, že rodinný dům do 5
let nezkolauduje

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 Albrech- •
tice nad Vltavou.
Usnesení ze 3. zasedání ze dne 20. 5. 2014
•
• Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo a schválilo zřízení práva
věcného břemene pro firmu E.ON Distribuce na nové stavební
parcely v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou a pověřilo •
starostu k podepsání smlouvy
• ZO projednalo a schválilo zřízení práva věcného břemene pro •
E.ON Distribuce na parcelu č. 653 v k.ú. Jehnědno a pověřilo
starostu k podepsání smlouvy
• ZO projednalo změnu podmínek pro prodej pozemků pro
výstavbu rodinných domů v katastrálním území Albrechtice
nad Vltavou za cenu ve výši 400,- Kč/m2 a doplatek 200,- Kč/m2
v případě, že rodinný dům do 5 let nezkolauduje
Usnesení ze 7. zasedání ze dne 14. 5. 2014
• ZO schválilo prodej parcely č. 180/57 v k.ú. Albrechtice nad • RO schválila prodej palivového dřeva z vykácených náletových
Vltavou o výměře 996,- Kč/m2. Jedná se o pozemek v lokalitě
dřevin v Údraži, a to formou dražby, kterou zajistí finanční
nové zástavby
výbor, vyvolávací cena 5 tis. Kč
• ZO schválilo zpracování projektu na regulaci vytápění v ZŠ a MŠ • RO projednala a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení
v Albrechticích nad Vltavou firmou IP Polná za cenu cca 70 tis.
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON. Jedná
Kč + DPH
se o elektrické vedení a přípojky v nově budované lokalitě 20
• ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014
rodinných domků v Albrechticích nad Vltavou
• RO souhlasila a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení
Informace z jednání obecní rady
Smlouvu o smlouvě budoucí pro firmu E.ON. Jedná se o stavbu
p. Kolpa – kabel NN
Usnesení ze 6. zasedání ze dne 30. 4. 2014
• RO vyhodnotila nabídky firem na veřejnou zakázku „Demolice
• Pan Zabranský seznámil Radu obce (RO) s postupem pro výbě– odstranění stavby Údraž“. Po vyřazení firem, které nesplnily
rové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, byla vyhodnopráce „Demolice – odstranění stavby Údraž“. RO schválila oslocena firma Š+H Bohunice, s.r.o, jako firma s nejnižší nabídkovení těchto firem: RENO Šumava a.s., Tangenta, s.r.o. České
vou cenou
Budějovice, Kočí, a.s. Písek, Znakon, a.s. Strakonice a Švec, s.r.o.
Písek
Usnesení z 8. zasedání ze dne 28. 5. 2014
• RO schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v Albrechticích nad Vltavou čp. 156 na dobu od 1.6.2014 do 30.5.2015 • RO po seznámení se skutečným průběhem cesty parc. číslo
1702 dvůr Újezd souhlasila a doporučuje zastupitelstvu obce
• RO souhlasila se žádostí správce farnosti v Albrechticích nad
schválit směnu pozemků s pí. Kováčovou v Újezdě, a to násleVltavou a schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
- pokračování na druhé straně -

- dokončení z první strany -

dovně. Obec přenechá pí. Kováčové část parcely 1702 ostatní
plocha a pí. Kováčová přenechá obci části parcel 1521/5 orná
půda a 1537/1 ostatní plocha
• RO projednala a doporučuje zastupitelstvu obce schválit 15
členné zastupitelstvo pro další volební období
• Dne 25.5.2014 se v Údraži uskutečnila dražba palivového dřeva.
O dřevo nebyl žádný zájemce. Na návrh finančního výboru RO
souhlasila prodat dřevo prvnímu zájemci za 4 500,- Kč
• RO schválila firmy, které budou osloveny pro výběrové řízení
malého rozsahu na opravu chodníku na návsi a snížení prašnosti a bezbariérové přístupy v Albrechticích. Budou to firmy

•
•
•
•

Štípek František, Újezd, Stareko CZ Písek, s.r.o., Ražice a Václav
Hubáček, Písek
RO projednala a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení
závěrečný účet obce za rok 2013
RO souhlasila a doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr
prodeje části parcely č. 662/1 ostatní plocha v k.ú. Jehnědno
RO nesouhlasila s nabídkou na odkoupení studny a vodovodu
na návsi v Jehnědně za cenu 60 tis. Kč
RO souhlasila s nákupem výškově stavitelného nábytku pro ZŠ
a MŠ Albrechtice nad Vltavou a zvýšení provozního příspěvku
škole o 43 173,- Kč

Navštívili jsme partnerskou obec Siselen
Ve dnech 1.-4. května t.r. se
konala v naší partnerské obci
Siselen velká slavnost nazývaná
„Slavnost dubu“ (Eichenfuhr),
která se pravidelně opakuje
jednou za 10 let. Vrcholem
této oslavy je dar obce místní
mládeži v podobě mohutného dubu, který vyzdobený
je přivezen ve slavnostním průvodu před Aichenarénu, kde je
vydražen. Celá akce je organizována výhradně mládeží Siselenu a okolních obcí a je doprovázena bohatým kulturně společenským programem. Na
tuto akci byli pozváni i zástupci
naší obce.
Vzhledem k výše uvedenému
organizačnímu vytížení našich
hostitelů bylo rozhodnuto, že
návštěva se uskuteční ve dnech
2.-4.5. První den po přivítání
na radnici starostkou Sise-

lenu paní Margot Mundwiler
následovalo představení členů
vedení obcí, seznámení s programem oslav a ubytování.
Vlastní program začal až druhý
den, kdy dopoledne část odjela
k prohlídce hlavního města
Švýcarska - Bernu a druhou
část čekal sportovně laděný
program v Siselenu. Odpoledne pak v Aichenaréně začala
oficiální část návštěvy, během
níž vystoupili paní starostka
Margot Mundwiler a starosta
Václav Kaifer. V obou vystoupeních zaznělo kromě předání
srdečných pozdravů i přání
prohlubovat přátelství a setkávání hlavně mladých lidí obou
obcí. Na závěr proběhlo předávání darů, kdy z rukou starostky jsme převzali stromek
mladého dubu, symbolu obce
Siselen, který byl zasazen na

místní školní zahradě. A od nás
hostitelé obdrželi broušenou
křišťálovou vázu s českými granáty a reprezentativní publikaci
o Jižních Čechách. Kromě toho
byly připraveny balíčky s tradičním Budvarem a drobnými upomínkovými předměty. A pak
již následoval bohatý hudební
pořad určený hlavně mladým.
Vlastně nejen jim. Protože např.
skvělý klavírista Nico Brina
nabídl nabité Aichenaréně nejlepší rokenrolové kusy (možno
shlédnout i na netu). Netušili
jsme, že uvidíme na vlastní oči
tuhle parádu, při které bez rozdílu věku nikdo nezůstal sedět.
Stejně tak dobrá byla kapela
The Disco Kings. V neděli jsme
se zúčastnili slavnostního průvodu. Jeli jsme na slavnostně
vyzdobeném voze. Byli jsme
zařazeni za vozem místní

pěvecké skupiny, jejíž zpěv prokládaný jódlováním plašil naše
koně. A tak nebylo divu, že
někteří naši účastníci jízdy po
skončení průvodu měli ve tváři
zdravou zelenou barvu. Přiblížilo se vyvrcholení slavnosti
– dražba dubu. Samozřejmě
i tato akce, přestože ve finále
šlo o dost velké peníze, se nesla
v humorném duchu. Nakonec
licitátor odklepl dub pro mladého podnikatele za rekordních
11.600,švýcarských
franků (dle momentálního
kurzu 266 800,- Kč). A pak přišlo rozloučení a návrat domů.
Všem se nám návštěva líbila,
všude vládla přátelská atmosféra, a tak nezbývá než se těšit
na další setkání s přáteli ze
Siselenu.
Text a foto: Miroslav Vlk

Velikonoční odpoledne v Albrechticích

Pálení čarodějnic s hasiči
v Albrechticích nad Vltavou
I letošní rok jsme se všichni těšili na tradiční akci - stavění májky
a pálení čarodějnic. Dobrovolní hasiči z Albrechtic nad Vltavou se
ujali celkových příprav. V podvečer 30. dubna se pomalu začala
plnit albrechtická náves. Po 18. hodině nastalo zdobení májky
barevnými fábory z krepového papíru, poté její vyzdvižení pomocí
traktoru vzhledem k její výšce a umístění. V 19:30 hodin již májka
stála, na její špici bylo připevněno světýlko, jež je viditelné ze
všech stran při příjezdu do naší obce.
Poté se procesí lidí začalo řadit do lampionového průvodu
s malými čarodějkami a čaroději v převlecích, v čele s velkou vycpanou čarodějnicí, která čekala na vhození do ohně. Počasí přálo,
nebe tentokrát bylo milosrdné a po dešti ani památky, ne jako
v minulých letech. Trasa vedla středem obce směrem na vrch Výrov. Na bezpečnost silničního provozu dohlíželi samotní dobrovolní hasiči spolu se dvěma zásahovými vozy.

Občanský spolek Albrechtický Vltavínek připravil na Velikonoční
pondělí zábavné odpoledne pro děti, rodiče i prarodiče – Po stopách
velikonočního zajíce. Celá akce odstartovala ve 14 hodin z benzínové pumpy v Albrechticích. Počasí nám přálo, takže se sešlo přibližně padesát dětí. Cílem výpravy bylo vypátrat velikonočního zajíce,
přičemž dětem pomáhali Jeníček s Mařenkou. Po cestě se plnily
soutěže a úkoly. Na jednotlivých stanovištích soutěžícím pomáhala
i lesní zvířátka. Po splnění všech disciplín jsme konečně dorazili do
cíle, kde už na nás netrpělivě čekal zajíc s nůší plnou dobrot. Na
závěr si děti opekly buřty a zaznělo i pár tónů z kytary. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Řeřichové za poskytnutý azyl.

Opět byly zapáleny dva ohně, velká vatra a menší, 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. Nálada
byla výborná, umocnil ji ještě pěkný ohňostroj, který se vyjímal na
ztemnělé obloze.
Poděkování patří všem dobrovolným hasičům, kteří ve svých volných chvílích organizují akce určené všem obyvatelům a zajišťují
Doufáme, že všem velkým i malým účastníkům se odpoledne
technické zázemí.
s námi líbilo a těšíme se na další akce.
Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka
Text: Monika Škodová, Foto: Pavel Hanzlík
obce Albrechtice nad Vltavou

Natáčení v Albrechticích nad Vltavou
Obec Albrechtice nad Vltavou se dostala do hledáčku filmařů pro
natáčení reklam. Na návsi se převážně celý den v úterý 29. dubna
točila reklama na mobilní síť Vodafone. Akce se zúčastnili i někteří
místní občané, z kterých se rázem staly „mediální hvězdy“. Poznali
okrajově velký svět šoubyznysu, catering, práci režiséra, maskérů aj.
Další lokality, kam se filmaři přesunuli, byla i Hladná či Nová louka.
Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Chřešťovické čarodějnice
Noc z 30. dubna na 1. května, známá též jako noc filipojakubská, byla či stále je považována za magickou a opředenou různými
pověstmi. Lidový zvyk pálení čarodějnic má původ daleko v historii, dnes již má význam naštěstí pouze symbolický. Lidé si mohou
vyrobit z jakéhokoliv přírodního materiálu podobiznu čarodějnice

mimo pálení čarodějnic také dodržuje zvyk stavění máje. Jak už
bylo zmíněno, čarodějnice symbolizují zimu či zlo, májka naopak
to hezké a dobré co teprve přijde. Máj je vlastně vysoký kmen
jehličnatého stromu zbavený kůry. Pouze nejvyšší část stromu je
ponechána v původním stavu a později ji ženy ozdobí pentlemi.
Ještě pod ozdobenou špičkou kmene se zavěšuje též nazdobený
věnec a muži takto připravenou májku vztyčují a následně hned
ukotvují do připravené jámy. Většinou se tento symbol jara vztyčuje někde uprostřed návsi. V některých krajích však třeba přímo
před vybraným stavením, jako symbol úcty majiteli nebo jako projev vyznání lásky k dívce.
U nás v Chřešťovicích se již léta staví máj u hasičské zbrojnice
a na hranici se kromě čarodějnic pečou šťavnaté špekáčky. Ten
kdo vytrvá u májky přes noc, má za úkol májku ohlídat, aby ji cizí
vetřelci nepodřízli a tím nezostudili celou vesnici. Chřešťovice se
nikomu zostudit naštěstí nepodařilo a magická filipojakubská noc
splnila i pro letošek snad svůj účel.
Text a foto: Radka Lacinová

Železná sobota s hasiči
V sobotu 3. května v dopoledních hodinách probíhala tato akce
dobrovolných hasičů z Albrechtic nad Vltavou. Již v půl 9. se nadšenci sešli v místní hasičské zbrojnici, aby následně s hasičským
vozem a traktorem s vlekem projeli a vyčistili naši obec a přilehlé
osady – Hladnou a Újezd.
a o filipojakubské noci ji musí vhodit na hořící hranici. Tímto způsobem by si měli zajistit ochranu před zlými silami a ukončit vládu
zimního období.
Je dobře, že v Chřešťovicích je tato kouzelná tradice stále hodně
populární a proto se stále poctivě dodržuje. V Chřešťovicích se

Na korbě vleku se vršil nejen náklad železného šrotu – např.
vana, roury, pletivo, kamna a mnohé jiné nepotřebné věci, ale
i elektrospotřebiče, které již dosloužily. Je dobře, že i letošní rok
bude vše recyklováno a pomůžeme tak ochraně našeho životního
prostředí.
Text: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou
Foto: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Okrsková soutěž
Pořádající obcí letošní okrskové soutěže sborů dobrovolných
hasičů byla obec Chřešťovice. V sobotu 24.5. se krátce po poledni
u hasičské zbrojnice v Chřešťovicích sešli dobrovolní hasiči z Kluk,
Jehnědna, Údraže, Albrechtic nad Vltavou a samozřejmě z Chřešťovic. Starosta chřešťovického dobrovolného sboru všechny přítomné
několika slovy přivítal a poté se hasiči v průvodu vydali vzdát poctu
padlým vojákům v první světové válce. U jejich pomníku se průvod
na několik minut zastavil a hasiči k němu položili květinový věnec.
Dále pak průvod pokračoval k místu konání okrskové soutěže. Na
místě byl svolán nástup všech sborů a soutěžící byli obeznámeni
se stávajícími pravidly požárního útoku.
Po skončení všech oficialit zahájily soutěžení dětské sbory.
První sbor z Chřešťovic a druhý z Jehnědna. Ač se děti z Chřešťovic snažily, tentokrát musely přijmout porážku od dětí z Jehnědna, kterým se požární útok velmi podařil. Tím však smolný
den Chřešťovákům teprve začínal. Jejich ženskému týmu pukla
hadice, proto místo pěkného výsledku měly chřešťovické ženy
pouze neplatný pokus. Chřešťovičtí veteráni stejně jako chřešťovické děti prohráli pro změnu s veterány z Jehnědna. Tak alespoň
čtvrté místo chřešťovických mužů bylo takovou menší výhrou pro
všechny Chřešťováky.
Jakmile se však rozdaly poháry, nikoho už tyto drobné neúspěchy netrápily. Ten kdo zrovna nechvátal na utkání českých hokejistů na MS, rád ještě poseděl s přáteli, poslechl si dobrou muziku
v podání kapely Kameňáci a také se třeba občerstvil dobrým jídlem a pitím.

Výsledky okrskové soutěže:
Děti

Ženy

1. Jehnědno
2. Chřešťovice

24,6 s
34,9 s

1. Albrechtice nad Vltavou
2. Kluky
3. Jehnědno
4. Chřešťovice

49,2 s
52,7 s
54,5 s
neplatný pokus

1. Jehnědno
2. Albrechtice nad Vltavou A
3. Kluky
4. Chřešťovice
5. Údraž
6. Albrechtice nad Vltavou B

31,3 s
39,6 s
45.2 s
49.4 s
71,4 s
neplatný pokus

1. Jehnědno
2. Chřešťovice

39,7 s
42,3 s

Muži

Veteráni

Text: Radka Lacinová

Dětský den s hasiči
v Albrechticích nad Vltavou
Jako každý rok, i ten letošní, slavily děti svůj svátek spolu s hasiči.
Zábavné odpoledne plné her a soutěží ke Dni dětí organizoval SDH
Albrechtice nad Vltavou. Hasiči spolu s hasičkami v tričkách modré
barvy s logem sboru, v prostoru na louce vedle fotbalového hřiště,
zajistili v neděli 1. června nejen našim nejmladším nevšední zážitky.
Počasí se opravdu vydařilo. Sešlo se spoustu dětí se svými rodiči,
prarodiči a známými. Děti si mohly samy vybírat ze spousty disciplín, kde soutěžily o pamlsky. Ve vymezeném prostoru chodily od
jednoho stanoviště ke druhému. A co bylo možné spatřit? Například zdatnější zájemci si mohli zastřílet ze dvou vzduchovek a trefit se do terče s vyobrazením srnce. Tradičně hasičům při této akci
vypomáhají přátelé myslivosti. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i určování listnatých a jehličnatých stromů. Dále se běhalo s míčkem na
lžíci mezi kuželi či házelo míčkem do otevřených úst klauna. Jako

Ze života školy
V měsíci březnu se uskutečnil v ZŠ již 7. ročník recitační
soutěže. Někteří žáci si vybrali
básně sami, jiní s pomocí paní
učitelky a 20.3. „před „porotou“ předvedli své recitační
nadání! Všechny děti dostaly
sladkou odměnu.
V pátek 28.3. nás navštívilo
loutkové divadlo „ŠIKULKA“
a zahrálo hned 3 poučné
pohádky:
„O
vybíravé
holčičce“- o tom,že si máme
vážit
jídla
a
potravin,
„O
lakomé
Markétce“pochopení,že dávat je cennější,
než brát a „O princezně Zlatušce a závistivém Kazimírovi“ - pohádka o tom,že lhát
a závidět se nevyplácí.
V úterý 8.4. se v naší škole
čarovalo. Přijel kouzelník se
svojí asistentkou a předvedl
dětem kouzla např. s kartami,
šátky, kruhy, provazem. Děti se

s nadšením zapojovaly a některé triky si i vyzkoušely.
Před velikonocemi jsme se
s dětmi z MŠ vydali „Po stopách zajíčka Ušáčka“, který
dětem každý rok přinese něco
sladkého na zub! Děti hledaly
cestu podle barevných velikonočních vajíček z papíru, plnily
úkoly, které jim Ušáček napsal, zpívaly, recitovaly. Zajíčka
i s košíkem dobrot s bouřlivým
jásotem našly!
Ve dnech 23. a 24.5. proběhlo
Přijímací řízení do MŠ. při kterém bylo zapsáno 7 dětí.
V měsíci dubnu jsme po roční
pauze, kdy se plavecký bazén
opravoval, opět začali jezdit na
plavecký výcvik do Písku.
V květnu proběhla ve školní
tělocvičně oslava Dne matek.
Děti předvedly, nejenom svým
maminkám, jak jsou šikovné tančily, recitovaly, zpívaly, hrály
na flétny a v závěru vystoupení
předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky.

zkouška trpělivosti bylo stanoviště s tužkou na provázku, která
se musela vsunout do lahve zavázaná kolem pasu. Zájem vzbudil i hod do dvou basketbalových košů. Někteří „dospěláci“ se též
nenudili a zapojili se spolu se svými ratolestmi. Taková chůze na
chůdách vzbuzuje též chvíle veselosti.Vedle nafukování balónků
a shazování kuželek malým míčkem, se děti předháněly, kdo bude
rychlejší ve skákání v pytli. Největším favoritem a nejoblíbenější disciplínou bylo ovšem stříkání džberovou stříkačkou na plechovky.
A to nebylo zdaleka vše. Na samý závěr se opékaly špekáčky. Během
celé akce bylo o občerstvení postaráno. Děti měly k dispozici zdarma
limonádu. Pro dobrou náladu hrála reprodukovaná hudba. Jako
obvykle bylo možné si prohlédnout hasičská zásahová vozidla.
Tato kulturní a společenská akce byla uskutečněna v rámci
Oranžového roku 2014 JE Temelín, podpory Obecního úřadu
Albrechtice n. Vlt. a nadšení všech dobrovolníků.
Text: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou
Foto: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou a Dana Ryšlavá

Další, již několikaletou a u dětí
velice oblíbenou akcí bylo
hudební vystoupení Bambini „Opička v cirkuse“. Jde o velice
promyšlený zábavný, hudební
program, kde se děti naučí nové
písničky k danému tématu,
poznávají
různé
hudební
nástroje, prohlubuje se u nich
rytmické cítění a láska k hudbě
jako takové.
V pátek 30.5. k nám do školy,
v rámci oslav MDD, přijeli policisté z Písku. Seznámili děti
s pravidly bezpečnosti provozu,
ukázali služební zbraně a uniformy. Vyvrcholením jejich náv-

štěvy byla prohlídka služební
policejní motorky HONDA.
Všechny děti si mohly vyzkoušet, jak se na ní sedí!
Akce, které nás ještě čekají:
Družinový turnaj v dámě
Talentmánie
Školní výlet do planetária
v Českých Budějovicích a soukromé sklárny v Hrdějovicích.
V závěru června nás ještě čeká
tradiční Rozloučení s předškoláky, kteří se jistě do první třídy
těší.
Text a foto:
Zdeňka Lidinská – učitelka MŠ

Organizace konce školního roku, prázdnin
a začátku školního roku
Konec školního roku
27. 6. 2014
Provoz v MŠ
do 4. 7. 2014
Dovolená ve školní jídelně
21. 7. – 10. 8. 2014
Začátek školního roku
1. 9. 2014 (platí pro ZŠ i MŠ)
Přejeme všem dětem, žákům, rodičům i prarodičům hezké léto
a v září nashledanou.
Mgr. Alena Nečasová
– ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Vltavský pohár odstartovali vítězstvím

Společenská rubrika

První červnovou sobotu zahájili hasičské sbory z levého břehu
řeky Vltavy Vltavský pohár 2014. První kolo se konalo u kolegů
ve Vlastci, kde se již v předchozích ročnících albrechtickým hasičkám podařilo zvítězit s absolutně nejlepším časem z obou kategorií. Tentokrát se, ale za krásného prosluněného hasičského odpoledne, více dařilo mužskému družstvu. Po bezchybně provedeném
požárním útoku, rychlým nástřikem a s velkým nasazením, vybojovalo družstvo albrechtických hasičů krásné první místo a družstvo

Vedení obce přeje všem jubilantům, hodně zdraví,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým věnujeme tichou vzpomínku.

V měsíci dubnu 2014 oslavili životní jubileum:
Bican Josef, Chřešťovice – 75 let
Marková Milena, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Malkus Jiří, Jehnědno – 65 let
Králová Anna, Jehnědno – 93 let
Venušová Vlasta, Újezd – 75 let
Svoboda Václav, Údraž – 50 let
Vranovská Růžena, Albrechtice nad Vltavou - 83 let
Žák Josef, Chřešťovice – 82 let

V měsíci květnu 2014 oslavili životní jubileum:
Štěpánová Vlasta, Jehnědno – 87 let
Houska Karel, Chřešťovice – 65 let
Radáš Vladimír, Chřešťovice – 65 let
Dědič Stanislav, Hladná – 82 let
Boháč Miroslav, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Bílek Miloslav, Albrechtice nad Vltavou – 82 let

žen si odvezlo bramborovou medaili. Druhé kolo nás čeká 21.
června na fotbalovém hřišti v Záhoří, kde budeme obhajovat vítězství z loňského ročníku Vltavského poháru a následující kola se
budou konat v průběhu celého léta, a to v Chřešťovicích, odkud
jsme přivezli v květnu z okrskové soutěže v kategorii žen pohár
za první místo a v kategorii mužů to bylo místo druhé. Zde to
bude noční soutěž, dále v Jamném a závěrečné kolo, které se mělo
konat v Jehnědně proběhne ve Zvíkovském Podhradí.
Text a foto: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Úmrtí

9. 4. 2014 - Marie Vaňková, Újezd 17
27. 5. 2014 – Jana Valentová, Jehnědno 49
2. 6. 2014 – Miluše Kohoutová, Albrechtice n. Vlt. 65

Naše obec recyklací starých spotřebičů
výrazně přispěla k ochraně
životního prostředí
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí,
19 monitorů a 636 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
25,12 MWh elektrické energie, 1 283,57 litrů ropy, 109,03 m3 vod
a 0,92 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,43 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 21,7 tun.
Text: Václav Kaifer – starosta obce

Občanské sdružení Albrechtický Vltavínek Vás zve na

Albrechtické Vítání Léta
sobota 28. 6. 2014 areál TJ Albrechtice
Program:
14.00 Písecká čtyřka (dechovka)
16.00 Marathon (rock)
18.30 Albrechtický Brebta – Taková normální pohádka
20.00 Hastrmani (country)
* doprovodné soutěže pro děti i dospělé
Pro děti: 1400-1600 zábavný víceboj – soutěže o ceny
jízda na koních
Občerstvení zajišťuje SDH Albrechtice nad Vltavou
Akce je pořádána za podpory JE Temelín v rámci oranžového
roku a obce Albrechtice nad Vltavou
Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 13. 6. 2014

fejeton
Jak to mám se sportem….

Tak si takhle sedím u kafíčka doma a přemýšlím, co se svojí fyzičkou. Jo dříve, to byla brnkačka. Byla jsem mladá, běh jsem měla
natrénovaný díky dětem, neb byly 3 a když se mi rozprchly, každý
na jinou stranu, připadala jsem si jako Jarmila Kratochvílová na
400 m. Start sice z místa a ne z bloků, ale rychlost závratná. Posilovna mi nehrozila, ale díky zvedání dětí jsem toho nazvedala víc
jak Oto Zaremba. Mezi hračkami v pokojíku jsem bruslila jako
Ondřej Nepela, některé skoky byly fakt vydařené. Ale děti povyrostly a už jsem se musela poohlídnout po sportech reálných. Zvítězil squash a volejbal. To první díky tomu, že mě můj muž jednou
na něj vzal a po hodině mi sdělil, že si se mnou vůbec nezahrál.
Zabejčila jsem se a začala chodit 2x týdně trénovat s kamarádkou. Výsledek? Když jsem si s ním po roce zahrála…zapříčinilo
jeho rameno, koleno a jiné údy, že fakt nebyl ve formě. A volejbal, to je skupinový sport, není u toho taková hoňka, o to větší je
legrace, dají se při něm probrat děti i to, proč nás naše polovičky
zase vytočily. A zase uběhly nějaké roky….a najednou nastal problém s kolenem, s ostruhami…. A člověk kouká a diví se a sporty
jdou na druhou kolej. Medicína je všemocná a i tyhle neduhy jsem
zvládla. Jenže zase uběhly mezi tím roky … a tak jsem nakonec
usoudila, že nejlepší sport pro mě jsou Line dance, kde se mi občas
sice nedostává dechu, neb kila navíc se rozpohybují a já se vlním
a nemůžu to zastavit, ale můžu opustit tancující dav a klidně si
sednout. A běhání s konví po zahradě taky není k zahození. Takže
ruku na srdce….. mám vlastně jasno.
Text: Vlaďka Kůrovec

Uzávěrka příštího čísla – 8. 8. 2014
Neváhejte a pošlete nám
své příspěvky !!

Redakční rada:

Marie Řeřábková
Mgr. Dana Ryšlavá
Ing. Miroslav Vlk

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

