Úcta k pøírodì je stavem mysli a ducha

Vážení spoluobèané.
Blíží se konec volebního období a tak mi
dovolte provést malou bilanci. Za naše hnutí
jsem byl nominován a pracoval jsem jako
pøedseda finanèního výboru. Úvodem mohu
konstatovat, že sliby, které jsme vám jako
hnutí dali a prezentovali je v programu, jsme
splnili. Základem byly finance.

Daøilo se zvyšovat penìžní prostøedky na
úètech obce i pøes vysoké investice, které plynuly rovnomìrnì a podle potøeby do všech
místních èástí. A na naší obci je to vidìt.
Prostøedky, které jsme obdrželi z prodeje
majetku, zejména z prodeje parcel na ZTV
Albrechtice nad Vltavou jsou na úètech obce
nebo v pohledávkách za schválenými dotacemi. V naší obci funguje i s podporou obce
velké množství spolkù, základní škola rozšiøuje oddìlení mateøské školy a je pøipraveno
otevøení druhého stupnì základní školy,
máme dobrou péèi o komunikace, o krajinu.
A tak bych mohl pokraèovat.
Vzhledem k mému vìku už budu kandidovat
„jen do poètu", ale jsem rád, že jsem se svojí
mìrou mohl podílet na úspìších naší obce.
Novì zvoleným zastupitelùm pøeji
hodnì dobrých rozhodnutí, pevné nervy
a chu k práci.
Ing. Jiøí Øeøicha, èlen rady obce

V úterý 12. èervna 2018 navštívila naši obec hodnotící komise soutìže Vesnice
roku 2018. Tuto soutìž každoroènì vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ÈR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR, Svaz mìst a obcí ÈR a Ministerstvo zemìdìlství ÈR. Do soutìže se letos pøihlásilo celkem 228 obcí v celé ÈR. Obce jsou
hodnoceny v tìchto oblastech: koncepèní dokumenty, spoleèenský život, aktivity
obèanù, podnikání, péèe o stavební fond a obraz vesnice, obèanská vybavenost,
inženýrské sítì a úspory energií, péèe o veøejná prostranství, pøírodní prvky a zeleò v obci, péèe o krajinu, pøipravované zámìry a informaèní technologie obce.
Cílem soutìže je vyzdvihnout a povzbudit aktivity obce a jejich obyvatel,
kteøí se snaží nejen zvelebovat svùj domov, ale i udržovat místní tradice
a spoleèenský život v obci.
Naše obec má mnoho krásných míst, které komise ještì nevidìla, a na to jsme
pokraèování na str. 3
se tentokrát zamìøili.

Na tomto místì chci vyjádøit podìkování
všem obèanùm, kteøí se aktivnì zúèastnili
pøíprav a vlastní prezentace obce
pøi soutìži Vesnice roku 2018.
Zvláštì pak patøí dík paní Hanì Krippnerové
a jejím spolupracovníkùm
za zvládnutí celé akce
a pøání hodnì sil a dobrých nápadù
pro úspìšné zvládnutí prezentace
naší obce v republikovém finále,
které se uskuteèní
3. - 7. záøí letošního roku.
Ing. Miroslav Ušatý
starosta obce
Albrechtice nad Vltavou
Zpravodaj vydává OÚ Albrechtice nad Vltavou, je registrován u MK ÈR pod è. E 20238

V každé místní èásti naší obce je kulturní i spoleèenské vyžití
pestré po celý rok, pamatováno je na všechny vìkové kategorie.
Nìkteré akce jsou nezamìnitelné a všechny svou originalitou
u obèanù oblíbené. O barevnost akcí se starají hlavnì místní
spolky, které svým uvìdomìním a hrdostí udržují rùzné tradice.
Obec podporuje, motivuje a vítá všechny reálné nápady pro
kulturu svých obyvatel. Každá z akcí má svou výjimeènost, ale
spoleèný cíl - bavit se, na chvíli se zastavit a zapomenout na
všední starosti.
Na co se mùžeme tìšit v létì?
DATUM
30. èerven
30. èerven
07. èervenec
07. èervenec

V prùbìhu zimních a jarních mìsícù panoval a panuje na
správním území èilý stavební ruch. Nejprve byl realizován projekt svahové nestability v Jehnìdnì. Po jeho dokonèení byly
zapoèaty práce na rekonstrukci rybníka Valenta a lesní cesty
v Krajinì. Práce na obou akcích budou dokonèeny do poloviny
prázdnin.
Dále jsou vysoutìženy firmy na rekonstrukci místních komunikací v Údraži (smìrem k rybníku Valenta) a na Koutech (od
køižovatky smìrem k lesu) a na statické zajištìní høbitovní zdi
v Albrechticích. Vedle realizací výše uvedených staveb byly
zahájeny projekèní práce na splaškovou a dešovou kanalizaci
v Albrechticích, vodovody v Údraži a Jehnìdnì, zateplení
a výmìna zdroje vytápìní s rozvodem topné soustavy v bytovkách v Albrechticích, dokonèuje se projektová dokumentace
k domovním èistírnám vod, bude zahájena modernizace víceúèelového høištì v Albrechticích, bylinkové zahrady v Albrechticích jako 1. etapy stezky k Vápeòáku, v soutìži je pøíprava
výstavby víceúèelového høištì v Údraži a projektová dokumentace vodovodu v Chøešovicích, byla zadána architektonická
studie domu s peèovatelskou službou v Údraži.
Z tìchto aktivit vyplývá, že zatupitelstvo a vedení obce i pøes
konèící volební mandát nepolevuje s pøípravou projektù a novì
zvolené zastupitelstvo vzniklé z podzimních voleb bude moci
plynule pokraèovat v realizací všech projektù vèetnì využití
možných dotaèních pøíspìvkù. Všechny výše uvedené projekty
mají své opodstatnìní a svou potøebnost pro spokojený život
našich spoluobèanù a bude víceménì povinností nového
zastupitelstva tyto projekty pokud možno zrealizovat.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

èervenec
14. èervenec
21. èervenec
22. èervenec
28. èervenec
18. srpen
26.srpen

AKCE
Vítání léta
Vítání prázdnin
Hasièský den
Dechovkový festival
Tøešòový jarmark
Letní setkání obèanù
Sraz rodákù
Rybáøské závody, Vápeòák
Vodní zkoušky
Pouová taneèní zábava
Sraz rodákù
Koncert souboru Chairé

POØADATEL
Vltavínek z.s.
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Jehnìdno

Náš Újezd z.s.
SDH Chøešovice
Rybáøští veteráni
MS Jehnìdno
Chøešovice
Náš Újezd z.s.
Rybáøští veteráni

Co nás èeká na podzim a v zimì?
DATUM
02. záøí
02. záøí
06.-10. záøí
14.-16. záøí
16. záøí
záøí
28.záøí-listopad
28.záøí-listopad
06. øíjen
27. øíjen
øíjen
øíjen
13. øíjen
listopad
listopad
17. listopad
24. listopad
02. prosinec
02. prosinec
prosinec
prosinec
31. prosince
31. prosince
19. leden 2019

AKCE
Louèení s prázdninami
Turnaj v nohejbalu
Návštìva Siselenu
Minitábor Nová Louka
Albrechtické cyklování
Podzimní posezení obèanù
Podzimní výstava
Výstava ke 100. výroèí ÈSR
Zájezd na Moravu
Drakiáda s hasièi
Drakiáda
Výlov rybníka údražského
Výlov rybníka Vápeòského
Poslední leè
Poslední leè
Poslední leè
Vánoèní dílna
Advent s hasièi
Zahájení Adventu
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Silvestr
Silvestrovský bìh na Kamýk
Rybáøský candrbál

POØADATEL
SDH Chøešovice
SDH Jehnìdno
Obec Albrechtice
Vltavínek z.s.
Obec Albrechtice
Náš Újezd z.s.
ZO ÈZS Albrechtice
Obec Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Albrechtice
SDH Chøešovice
SDH Údraž
Rybáøští veteráni
MS Údraž
MS Albrechtice
MS Jehnìdno
ZO ÈZS Albrechtice
SDH Albrechtice
Náš Újezd z.s.
DS Brebta
SDH Chøešovice
Náš Újezd z.s.
Pavel Kolda
Rybáøští veteráni

Pøíprava na Albrechtické cyklování

Hezké léto všem pøeje za informaèní centrum Hana Krippnerová
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pokraèování èlánku z titulní strany

Naše hosty jsme uvítali pøed branami kostela sv. Jana Køtitele na
poušti. Na toto místo je z chøešovické návsi doprovodilo hasièské
auto SDH Chøešovice se zástupci místních hasièù paní Lenkou
Kothánkovou a panem Petrem Lacinou. Specifická atmosféra,
zvláštní klid a krása tohoto místa komisi nadchla a nebylo tøeba
mnoha slov ... staèil pøípitek šampaòským.
Cestou do Albrechtic se nezahálelo a komise získala od starosty
obce Ing. Miroslava Ušatého zajímavé informace o jednotlivých
místních èástech, kterými se právì projíždìlo.
Následovala prohlídka školy a školky v Albrechticích nad Vltavou,
kde se o komisi postarala øeditelka školy Mgr. Vìra Tichá, která
ji seznámila s pøipravovanými zámìry. Ve škole právì probíhal
Den zdravé výživy ve spolupráci s projektem Ovoce a zelenina
do škol a Mléko do škol. Dìti krájely, loupaly a samy pøipravovaly
ovocné nebo zeleninové saláty v nové školní kuchyòce a jídelnì
a s úsmìvem nabídly ochutnat i komisi. Také enviromentální høištì
u školy se velmi líbilo.
Další místo, které bylo pro hodnotící komisi pøekvapením, se nachází uprostøed lesù chránìné pøírodní oblasti Písecké hory - Nová
Louka. A stejnì jako v Chøešovicích, obklopila naše hosty pøíroda
a slyšeli jsme slova chvály na krásu tohoto místa. Pøivítání se ujali
èlenové mysliveckých spolkù Jehnìdna, Albrechtic a Údraže. Hosté
se mohli zaposlouchat do zvuku loveckého rohu - borlice, která
provázela slavnostní nastoupení myslivcù.

Jménem spolkù pøivítal komisi pøedseda myslivcù z Jehnìdna pan
Ladislav Kostohryz. Atmosféru honu a lovecké tradice naši hosté
ocenili potleskem.
Poté se na zelené louce objevily dìti z kroužku Taekwonda s velmi
pìkným vystoupením. Hned nato se rozhoukaly sirény hasièského
auta SDH Jehnìdno a malí hasièi pøedvedli komisi disciplínu
požární útok. Všechny dìti si zaslouží velkou pochvalu.
Další èást prezentace obce patøila našim spolkùm. V nové sportovní hale byla pøipravena expozice panelù o tom, jak se našim
spolkùm žije.
Závìr patøil prezentaci obce s promítáním a výkladem starosty
a peèlivì pøipraveným výborným pohoštìním.
Naše obec se soutìže úèastní již tøetím rokem a v uplynulých
dvou roènících jsme s „prázdnou“ neodešli. Zdá se, že také
letos jsme zanechali dobrý dojem a proto jsme byli ocenìni
oranžovou stuhou.
Velké podìkování patøí všem našim obèanùm z jednotlivých spolkù
a organizací, kteøí se aktivnì podíleli na pøípravì, za jejich aktivitu
pøi instalaci panelù a také úèast pøi návštìvì hodnotící komise.
Ráda bych touto cestou podìkovala i rodinì Øeøichù a personálu
Nové Louky za zajištìní veškerých záležitostí spojených s prezentací obce. Spolupráce byla na opravdu vysoké úrovni a jednání
velmi lidsky pøíjemné.
Za informaèní centrum Hana Krippnerová

3

V pracovních èinnostech pracujeme nejen ve školních lavicích,
ale také hurá do pøírody... na školní zahradì pìstujeme vlastnoruènì pøedpìstované kedlubny, rajèata, vyseli jsme hrášek, první
velkou sklizeò øedkvièek už máme za sebou.
ŠKOLNÍ DÍLNA je pøipravena a vybavena základním ruèním náøadím. Jen nám chybí materiál (døevo), ze kterého bychom mohli
tvoøit. Prosíme touto cestou, zda má nìkdo možnost darovat
škole využitelné odøezky døevìných prkýnek nebo hranolù.

DEN ZEMÌ jsme si pøipomnìli akcí „Ukliïme les“. Dìti si vzaly
rukavice, igelitové pytle a po známé cestì do lesa sbíraly odpadky.
Navštívili jsme i v Záchrannou stanici živoèichù Makov.
Den dìtí - HRAJEME SI S KAMARÁDY
Oslavy se uskuteènily v úterý 5. 6. na fotbalovém a environmentálním høišti v Albrechticích. Ke sportovnímu zápolení byly pøizvány
i dìti ze škol ZŠ a MŠ Neznašov a ZŠ a MŠ Kluky. Akci zahájili studenti z Lesnické školy v Písku, pod vedením pana Františka Jareše,
hrou na lesní rohy a ukázkou výcviku loveckých psù a dravcù. Poté
se soutìžilo v rùzných disciplínách. Nejlepší odmìnou v parném
dni byla pro 150 zúèastnìných dìtí osvìžující zmrzlina. Za úspìšný
prùbìh dìkujeme všem rodièùm a sponzorùm: JETE skupina ÈEZ,
Rumpold, Lesnická škola Písek a Obec Albrechtice nad Vltavou.
Uèitelský kolektiv ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
... v záøí jsme všichni nastoupili na loï, zvanou školní rok, byli
jsme plni oèekávání, mìli rùzná pøání, možná i obavy z další
plavby. Naše loï plula za mírného vánku po svižném toku. Avšak
ani nám se nevyhnuly menší bouøe, kdy loï musela plout divokými
peøejemi. Nakonec každá voda steèe dolù a loï pøistane v bezpeèném pøístavu, zvaném prázdniny. Pøejme tedy všem zúèastnìným
krásné léto, odpoèinek a nabrání dalších sil k nové plavbì, která
zaèíná 3. záøí 2018. Našim páákùm pøejeme šastnou plavbu
v nových vodách základních škol, kam se od záøí hlásí!
Provoz MŠ v dobì letních prázdnin 2018:
02.7. - 13.7. - provoz zajištìn v MŠ Albrechtice n. Vlt.
16.7. - 31.7. - provoz MŠ PØERUŠEN
01.8. - 10.8. - provoz MŠ PØERUŠEN
13.8. - 31.8. - provoz MŠ zajištìn v MŠ Záhoøí
Bližší info a pøihlášky na www.zsamsalbrechtice.cz.

NA ZÁVÌR… gratulujeme úspìšným žákùm, kteøí se ctí obstáli
v Soutìži o zlatou srnèí trofej. Gratulace patøí i dvìma dìvèatùm za
medailové umístìní ve výtvarné soutìži Požární ochrana oèima dìtí,
Elišce za 2. místo a Simonì za 3. místo.
Ještì mi dovolte vyslovit podìkování:
Podìkování všem, kteøí pøispìli škole finanèním èi materiálním darem.
Podìkování všem za pomoc poskytnutou škole a za podnìtné pøipomínky a návrhy. Podìkování všem, kteøí se zúèastnili sbìrové akce.
Za všechny pedagogy dìkuje Vìra Tichá, øeditelka školy.

ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou otevírá

T V O Ø I V É

L É T O

P R O

Š K O L Á K Y

Provoz od 7:30 - 16:00
Dìti se schází ve školní družinì.
Denní platba je 100 Kè za dítì.
Pitný režim a obìdy zajištìny
ve školní jídelnì.
T V O Ø E N Í : ubrousková technika, výroba mýdla
S P O R T : sportovní hry v tìlocviènì, pohybové hry na høišti
P Ø Í R O D A : pobyt a hry v pøírodì, výlet a relaxace

Termíny:
9. èervence - 13. èervence
13. srpna - 17. srpna
20. srpna - 24. srpna

Bližší info a pøihlášky na www.zsamsalbrechtice.cz

Knižní novinky v obecní knihovnì
Milí ètenáøi, jsem moc ráda, že Vám mohu pøedstavit devìt knižních
novinek, které obohatí naši obecní knihovnu. Knížky Táòi Keleové
- Vasilkové se v policích nikdy dlouho neohøejí, zakoupeny byly dva
tituly: Lži a Jsi jako slunce. Také Marcela Mlynáøová je stálicí, její
kniha Samorostka líèí život s vtipem a nadhledem. Ladislav Beran
nás svou detektivkou zve na Rendez-vous s vrahem. Komu se líbily
Pøíbìhy z pováleèné Šumavy od Karla Foøta, nabízím pokraèování
Pøíbìhy z pováleèné Šumavy 2. Poutavou knihu o lidových zvycích
a pranostikách Pøíbìhy dvanácti mìsícù vydali autoøi Josef Krèek
s Renátou Fuèíkovou. Zastoupena je i odborná literatura, František
Emmert je autorem knihy Wehrmacht - služba nìmeckého vojáka,
která zachycuje období let 1935 -1945. Zapomenuto nebylo ani na
dìti. Andrea Popprová nás zve na Pavouèí prázdniny s Luckou,
Jendou a Martínkem. Poslední knihou je Mìsteèko Lážoplážo od
Terezy Paøízkové. Ocitneme se na místì, kde je možné i nemožné.
Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí dìti
do hraèkáøství. Pan starosta neustále pøichází s novými zlepšováky
a penìzùm tam odzvonilo ...

Doufám, že knižní novinky potìší malé i velké ètenáøe
a Vaše kroky povedou do knihovny.
Srdeènì všechny zve Dana Ryšlavá – knihovnice.
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23. kvìtna letošního roku byla naše obec ocenìna Sdružením místních samospráv Èeské republiky v soutìži Dobrá
praxe roku v oblasti samospráv v kategorii „Sociální klima
na venkovì“ za projekt „Fond rozvoje bydlení obce“ a za
pøístup obce k projektu tzv. kotlíkových dotací.
V rámci celé Èeské republiky je jen málo obcí, které udržují fond
rozvoje bydlení. Pøevážná vìtšina obcí tento fond rozpustila.
Aktivnì ho spravují víceménì pouze mìsta. Toto ocenìní jsme
obdrželi za dlouhodobou podporu bydlení, podporu rekonstrukcí
a oprav nemovitostí ve správním území a za podporu ekologického vytápìní a zmìnu zdrojù vytápìní. To bylo ocenìno také
pracovníky úøadu Jihoèeského kraje, kde naši obèané získali
finanèní prostøedky na zmìnu vytápìní v rámci kotlíkových dotací a mìli jsme za obec nejvíc projektù v kraji. Je to také díky
tomu, že obec zajistila mikroenergetického specialistu na posudek a projektovou manažerku, která pomohla zájemcùm se
zpracováním žádosti o dotace a se závìreèným vyúètováním
celé akce.
Závìrem musím jen smutnì konstatovat, že naše obec je mnohem lépe kladnì hodnocena od cizích, než od nìkterých vlastních. A smutnìjší je ještì fakt, že negativní hodnocení pøichází
od obèanù, kterým jsme výše uvedenými opatøeními a pøístupem
pomohli k novým kotlùm. Dojdìte se podívat jinam, jak jim obec
pomohla.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Chøešovické èarodìjnice a stavìní
máje. Letitá tradice, kterou udržuje každoroènì celé Èesko se uskuteènila také
v Chøešovicích.
Ještì pøed touto akcí hasièi zorganizovali sbìr železného odpadu a tentýž den
obstarali strom, ze kterého vyrobili májku.
V posledním dubnovém dni májku ženy
i dìti ozdobily a statní muži vztyèili k nebesùm. Poté byla zapálena hranice, ve
které dìti upálily vlastnoruènì vyrobené
èarodìjnice, aby tak Chøešovákùm zajistily šastné nadcházející období.
Oheò se udržoval po celou Filipojakubskou noc a dobrovolníci hlídali májku
pøed nepøejícími sousedy z okolních vsí.
Poèasí se vydaøilo a silný vítr, který ten
den foukal, se k veèeru zmírnil, takže se
hasièi nemuseli bát, že by oheò dìlal
nìjaké potíže. U ohnì nechybìla ani kytara a tak za jejích zvukù bylo posezení
ještì pøíjemnìjší. Opìt se májku se štìstím podaøilo uhlídat, èarodìjnice upálit
a tak je témìø jisté, že se v Chøešovicích
bude zase všem dobøe daøit.
Text a foto: R.L.

v ý s l e d k y
V sobotu 16.6. poøádali chøešoviètí hasièi již po šesté
v øadì noèní soutìž O pohár starosty SDH Chøešovice a 3. kolo 8. roèníku Vltavského poháru. Soutìžit
v požárním útoku pøijelo celkem 23 družstev v kategorii mužù, žen a dìtí. Chøešovickým dìtem se podaøilo
v silné konkurenci osmi družstev získat 4. místo ve
Vltavském poháru a v soutìži O pohár starosty SDH
Chøešovice dokonce medailové 3. místo. Bohužel
chøešovickým mužùm se nevedlo ani v jedné soutìži
a v obou pøípadech skonèili na posledním místì.
Bìhem soutìže došlo k neèekanému výpadku elektøiny
asi kolem pùl jedenácté v noci, chvíli to vypadalo, že
se bude muset celá soutìž pøedèasnì ukonèit. Po pùl
hodinì se naštìstí podaøilo šikovným elektrikáøùm
zdroj elektrické energie obnovit a soutìž pokraèovala
dál až do druhé hodiny ranní již bez závad. Celou tu
dobu pro radost všem vyhrávala kapela Johny band.
O obèerstvení se postarali jako vždy chøešoviètí hasièi.
Za pomoc a sponzorské dary dìkuje SDH Chøešovice
obci Albrechtice nad Vltavou, firmì MÚÚÚ Písek, firmì
ZOD Kluky a pøedevším JE Temelín skupinì ÈEZ
generálnímu partneru projektu Oranžový rok v Albrechticích nad Vltavou. Také dìkujeme všem zúèastnìným
chøešovickým hasièùm za pomoc pøi organizování
celé soutìže a i když se zrovna jim požární útok tentokrát nepovedl, jistì si soutìž podle vlastního hesla užili.
Text a foto: R.L.
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O POHÁR STAROSTY
SDH CHØEŠOVICE
Kategorie muži: Nemìjice 21.60,
Záhoøí 29.70, Jehnìdno 30.31,
Písecká Smoleè 31.98, Jamný 33.82,
Chøešovice 45.34
Kategorie ženy: Jamný 32.99,
Záhoøí 34.59, Nemìjice 34.59, Kluky 35.00
Kategorie dìti: Kluky A 25.18,
Jehnìdno 25.27, Chøešovice 27.10,
Kluky C 34.54, Kluky B NP
3. KOLO 8. ROÈNÍKU
VLTAVSKÉHO POHÁRU
Muži: Záhoøí 29.70, Jehnìdno 30.31,
Nemìjice 30.77, Albrechtice n/Vlt. 31.12,
Písecká Smoleè 31.98, Jamný 33.82,
Dolní Novosedly 36.13, Chøešovice 45.34
Ženy: Albrechtice n/Vlt. 32.93,
Jamný 32.99, Dolní Novosedly
33.08, Záhoøí 34.59, Nemìjice 34.59,
Kluky 35.00, Písecká Smoleè 41.40
Dìti: Dolní Novosedly 20.98,
Kluky A 25.18, Jehnìdno 25.27,
Chøešovice 27.10, Písecká Smoleè 27.58,
Záhoøí 31.38, Kluky C 34.54, Kluky B NP

25. kvìtna se konala v obecní knihovnì
Chøešovicích Výtvarná dílna, která navázala na loòský úspìch. Tato akce byla
opìt pod vedením manželù Svozilových.
Ti si znovu pøipravili malování na magnety,
novì si dìti mohly vybarvit šperk podle své
fantazie. Poèasí nám pøálo, a tak se celé
dìní uskuteènilo venku pod pergolou.
Veškeré výrobky si dìti odnesly domù,
aby ukázaly rodièùm svá nádherná díla.
Dìti, které se nemohly z rùzných dùvodù
zúèastnit, nemusí zoufat, nebo Výtvarná
dílna bude i na Vítání prázdnin, které se
koná 30. èervna na høišti u hasièské
zbrojnice v Chøešovicích.
Na závìr bych chtìla podìkovat manželùm
Svozilovým za jejich vstøícnost a ochotu se
podílet na této akci.
Text a foto:
Lenka Kothánková, knihovnice

SDH Chøešovice všechny srdeènì zve na

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN / 30. èervna
od 15:00
se svìtoznámým
Mexièanem Pedrem
a jeho konìm
Gumínem
u hasièské
zbrojnice
v Chøešovicích
Program
spousty soutìží a her
malování na oblièej
balonkování
projížïky na koni
PÌNOVÁ ŠOU
(v pøípadì krásného poèasí)
Obèerstvení zajištìno

www.sdhchrestovice.eu

Koneènì se podaøilo objasnit záhadu osudu chøešovického koèáru. Nìkolik let stopa nevedla
nikam, nìkdo se i cosi domníval, ale koèár jakoby už ani neexistoval. Avšak v mìsíci kvìtnu
koneènì dobrá zpráva a my už víme, že se koèár po nìkolika peripetiích dostal až na Šumavu.
Protože byl poškozen, èeká ho kompletní restaurování. Poté by se stal stálou expozicí jednoho
významného muzea právì na Šumavì.
Samozøejmì tam bude uveden i pùvod koèáru a jiné
zajímavosti. Až bude koèár vystaven, bude možné
se do onoho muzea jet na nìj kdykoliv podívat i si jej
vyfotit. Podrobnosti budou známé až po jeho celkovém
zrestaurování, což ještì nìjakou dobu jistì potrvá.
Pokud by však ještì nìkdo byl majitelem kvalitní fotografie tohoto koèáru a byl by ji ochoten zapùjèit, velice
by tím pomohl restaurátorùm v jejich práci.
Na závìr patøí veliké podìkování všem, kteøí již nìkteré
fotografie tohoto skvostu zapùjèili a vìøím, že se ještì
nìkdo velice rád pøidá! Pøedem moc dìkuji!
Text a foto: R.L.

V nedìli 20.5. okolo pùl desáté hodiny dopolední byl vyhlášen poplach jednotkám
našeho okrsku, protože byl ohlášen požár u chøešovického kravína. Mezi prvními
byli u ohnì profesionální hasièi z Písku a dobrovolní hasièi z Kluk. Vzápìtí se dostavili místní hasièi a pak ještì hasièi z Protivína a Albrechtic. Hasièi z Chøešovic mìli
za úkol doplòovat vodu z hasièské nádrže zvané Kuchyòka do hasièských aut, aby
ostatní hasièi mohli nepøetržitì bojovat s ohnìm. Sklad se slámou, který hoøel, byl
po støechu naplnìn slámou a nìjakou chvíli hasièùm trvalo, než oheò trochu zkrotili.
Poté zamìstnanci ZD Kluky pomáhali hasièùm hoøící slámu vyvážet na pole, kde
sláma ještì nìkolik dnù prohoøívala. Zásah trval celé dva dny a hasièské jednotky
se prùbìžnì po nìkolika hodinách støídaly. V pondìlí veèer se píseètí hasièi dohodli
s majitelem objektu, že slámu nechají pod kontrolou chøešovických hasièù dohoøet
a místo požáru opustili. Štiplavý kouø znepøíjemnil okolním obyvatelùm nìkolik dní.
Škodu samozøejmì utrpìl i majitel kravína a též ZD Kluky. Jak vlastnì k požáru
došlo, bylo a možná ještì je pøedmìtem šetøení. Zajímavé je, že tento objekt nehoøel poprvé. Hoøelo zde také v roce 2004 a 2007, pokaždé v letních mìsících, tak
doufejme, že tentokrát to bylo naposled!
Text a foto: R. L.

Pøípravné práce zapoèaly již v nedìli, kdy obèané spoleènì s chalupáøi dojeli do lesa pro pøedem vyhlédnutý strom na májku, který
na odlehlém místì odvìtvili a odkùrovali. Následnì ještì pøivezli
fùru døeva na táborák a jako palivo na další akce. Vlastní pøíprava
pak probíhala až v pondìlí 30. dubna odpoledne. Místní mládenci
pøipravovali táborák, který byl letos opìt mohutný a ozdobený
„krásnou“ èarodìjnicí. Pak byla pøivezena pøipravená májka, o jejíž
ozdobení se postaraly místní ženy. Stavìní májky za pomoci mechanizace (traktoru s radlicí) probìhlo bez sebemenších problémù.
Následnì se rozhoøel malý ohýnek, na kterém si všichni mohli
opéci vynikající špekáèky, které zajistil spolek „Nás Újezd“.

Vypadá to, že nás èekají "divoká" léta. Výkyvy teplot,
srážek, atmosférického tlaku... nás budou provázet
dlouhodobì a je dobré se na to pøipravit. Na druhou
stranu nevìøte, že naši pøedkové to nezažili také. Máme
štìstí, že se u nás dlouhodobì sleduje poèasí a mùžeme doložit, že na poèátku 19. století se dìlo obdobné.
Pøedkové to nejspíš moc neøešili. Pozorovali oblohu
a pøírodu a s pokorou pøijímali, co jim matièka Zemì
poslala. Vše v pøírodì se mìní. Živé organismy zapojují
celou škálu adaptaèních mechanismù, které jim umožòují v mìnících se podmínkách pøežít a pøizpùsobit se.
My, "vyspìlí a dokonalí tvorové" mùžeme mít problém.
Vnímat pokles aktivity, snížení imunity, ztrátu dobré
nálady, poruchy spánku èi chuti k jídlu ... Jedno z pravidel v pøírodì øíká, že nepøežije ten nejsilnìjší, ale ten
nejpøizpùsobivìjší. Adaptaèní mechanismy mùžeme
posilovat otužováním, pobytem v pøírodì, mentálním
tréninkem, opakování zátìžových situací, cvièením ...
Tam, kde si sami nestaèíme, pøichází na pomoc pøíroda
a nabízí pøirozené látky zvyšující schopnost pøizpùsobit
se, tzv. adaptogeny. Jsou v rostlinách - rozchodnice
rùžová, klanopraška, kustovnice, tradièní a proslulý
ženšenem, eleuterokok, mumio, houby housenice
a lesklokorka ... Potøebujete-li pomoci, tak tyhle fungují
spolehlivì :-). Krásné léto všem, pokuste se odpoèinout
si a nabrat dostatek sil pro další období.
MS

Se soumrakem byl zapálen táborák s èarodìjnicí, který hoøel až
do rána. Po celou noc byla májka nepøetržitì hlídána, nejdøíve
spoleènì a po pùlnoci nám s ostrahou pomáhali, tak jako v posledních letech, naši vìrní pøátelé - psi. Akce se zúèastnilo témìø
40 dospìlých i dìtí, což je v posledních letech zhruba stabilní
poèet. Mohutná májka, více než 20 dlouhá, bude tak po celý rok
nejvyšší dominantou obydlené èásti osady a orientaèním bodem
pro návštìvníky. Letos to byla první akce poøádaná spolkem „Náš
Újezd“. Poèátkem prázdnin plánujeme tradièní letní setkání obèanù
a poté v srpnu I. sraz rodákù.
Text: Josef Procházka, foto: D. Wagnerová a L. Zgarbová

Sraz se bude konat v klubovnì v Újezdì
v sobotu

Spolek „Náš Újezd“ srdeènì zve všechny
souèasné i døívìjší obyvatele osady.

Kontakty:
Josef Procházka, tel.: 602 195 772
e-mail: prochazka95@email.cz
František Štípek, tel.: 774 653 753
e-mail: stipekfranta@seznam.cz
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Pálení èarodìjnic nebo také Filipojakubská noc je poslední nocí
30. dubna a v minulosti zde slavili svátek sv. Filip a Jakub. Od
støedovìku lidé vìøili, že existují dny, kdy mají zlé síly vìtší moc
než jindy. A tak se lidé ochraòovali pøed èarodìjnicemi napøíklad
hlukem nebo zaøíkáním. S dostateèným pøedstihem byla vybrána,
pøivezena a pøipravena Májka, a tak mohly dìti zaèít zdobit barevnými fábory, na což se už dlouho tìšily. Poèasí pøálo, a tak poøadatelùm, albrechtickým hasièùm udìlala radost vysoká návštìvnost nejen dìtí, rodièù a prarodièù. Po vyzdvižení Májky se všichni
pøesunuli do zahrady bývalého areálu firmy Rivetec, dnes pana
Jiøího Vachty a kdysi hotelu Joza, kde probíhaly další akce. Pro
dìti byly pøipraveno nìkolik soutìžních stanoviš s èarodìjnickými
soutìžemi, kde si každé dítì vysoutìžilo balíèek dobrot.

Byla vyhlášena soutìž o nejlepší èarodìjnický kostým u chlapcù
i dívek a za toto vítìzství vyhráli èarodìjnický dort. A to už pøišel
èas na èarodìjnické vystoupení. Nejen albrechtické hasièky pøipravily vystoupení, jak to bylo døíve v èarodìjnické škole spolu
s taneèním vystoupením, za které obdržely nekonèící potlesk
a velké ovace. V prùbìhu celé akce bylo obèerstvení zajištìno ve
stánku hasièù, kteøí dìtem zajistili buøtíky. A když se všichni doèkali dostateèné tmy vyrazilo se na lampionový prùvod obcí a po
pøíchodu zpìt do zahrady, byl odpálen velkolepý ohòostroj, na
který se pøišli podívat i lidé z okolí. Ještì bych chtìl podìkovat
všem hasièkám, hasièùm a pøátelùm, kteøí se podíleli na pøípravì
a zdárném prùbìhu této akce a také panu Jiøímu Vachtovi za
zapùjèení pozemku pro konání akce.
Text: Petr Sidum, foto: Pavel Hanzlík

V jarních dnech, kdy pøišly tropické dny i do Albrechtic spolupracovali albrechtiètí hasièi na záchranì zelenì ve všech našich
místních èástech obce. Jednalo se o zavlažování kvìtin, keøù
a vysázených alejí. Spolupracovali jsme s dendrologem panem
Dostálem a obecními pracovníky, kterým jsme zároveò zajistili
zavlažování, pøedevším v hùøe dostupných místech a tak byla
použita hasièská technika, která posloužila dobré vìci. A k tomu
ještì byla zachránìna jedna ze školek Lesù mìsta Písku v nedalekých Píseckých horách vèasnou dopravou vody pøed zaschnutím malých stromkù.
Text a foto: Petr Sidum

Nová pohlednice albrechtických hasièù

I v letošním roce se dobrovolní hasièi z Albrechtic nad Vltavou
vydali do ulic, aby provedli svoz železného odpadu a vysloužilých
elektrospotøebièù. Nejprve vyrazili na Hladnou a do Újezda, odkud
tentokrát pøijeli s plným vozem. Ale i v ulièkách Albrechtic byla
hojná úroda. Na korbì vozu se postupnì vršil železný šrot, který
hasièi sváželi v parném dni do pozdních odpoledních hodin. Železo již lidem dosloužilo a tak ho vìnovali hasièùm, kteøí výtìžek
dále použijí na vybavení soutìžních družstev a zajištìní dìtských
akcí. Dìkujeme spoluobèanùm, kteøí nám pøispìli.
Text: Petr Sidum – velitel SDH, foto: Marie Korecká - Úvoz
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Období letošního jara bylo poznamenáno vìtším poètem výjezdù k rùzným druhùm zásahù. Nejvìtším zásahem za poslední období byl výjezd v nedìli 20. kvìtna k požáru
skladu balíkù slámy v obci Chøešovice. Mimo jiné u požáru tohoto skladu jsme zasahovali již potøetí za patnáct let. U tohoto požáru zasahovalo šest jednotek hasièù se
sedmi cisternami a jedním automobilovým žebøíkem pro hašení ze vzduchu. Na místì
se vystøídalo pøes padesát hasièù v prùbìhu nedìlního dne a noci. Hoøící balíky se
postupnì vyvážely na volné prostranství a prolévaly vodou. Ze vzduchu se ochlazovala støecha a hasila se další ohniska, které nám rozfoukával neustálý vítr. Vzhledem
k rozsahu události a množství povolané techniky byl vyhlášen druhý stupeò poplachu.
V pondìlí bylo rozhodnuto o kontrolovaném vyhoøení zbytku balíkù a dohlídání. O dva
týdny pozdìji v nedìli 3. èervna jsme zasahovali opìt v Chøešovicích a to pøi pátrání
po ztracené osobì v oblasti Velkého rybníka. A do tøetice to byla další nedìle a to
10. èervna, kdy zásahová jednotka obce Albrechtice nad Vltavou vyjíždìla, tentokrát
k požáru balíku slámy v Albrechticích v tìsné blízkosti èerpací stanice. Dìkuji všem
zasahujícím hasièùm a èlenùm albrechtické zásahové jednotky.
Text: Petr Sidum

V sobotu 19. kvìtna se konala u pøíležitosti
120. výroèí založení SDH Údraž okrsková
soutìž v požárním útoku. Z Albrechtic vyrazilo
družstvo mužù i žen. Do soutìže vlétli albrechtiètí hasièi bezchybným výkonem a svoji kategorii pozlatili. U žen s malým zaváháním na
sacím vedení a trochou štìstí to bylo i tak
pìkné tøetí místo. Což je velice pìkná reprezentace sboru a obce v rámci našeho hasièského okrsku.
Text: Petr Sidum
Foto: Jiøí Kvasnovský

Foto: Archiv SDH

Jako již tradiènì pøipravili albrechtiètí hasièi a hasièky pro dìti
oslavu jejich svátku mezinárodního dne dìtí. Zábavné, sportovní a dovednostní odpoledne se konalo za nádherného již
letního poèasí. Sešlo se spousta dìtí se svými rodièi, prarodièi
a známými.

Dìti si mohly vybrat z mnoha disciplín, kde soutìžily o spoustu
zajímavých sladkostí a drobných dárkù pro radost. Dìti si mohly
vyzkoušet støíkání džberovou støíkaèkou na plechovky, házet míèky
do zábavného šaška nebo na koše. Následovalo házení na kužele,
skákání v pytlích, tvorba megabublin a výroba èehokoliv z tvarovacích balónkù. Kdo chtìl, mohl si nechat namalovat na oblièej
originální obrázek. Oblíbenou støelbu ze vzduchovky, letos již na
nové terèe, zajišovali kamarádi z albrechtického mysliveckého
sdružení, za což jim patøí veliké podìkování. Zároveò dìti pod
dohledem zkušeného dendrologa pana Dostála poznávaly rùzné
rostliny a døeviny. Podìkování patøí všem, kteøí pøiložili ruku k dílu
a zpøíjemnili dìtem jejich sváteèní den.
Text: Petr Sidum

Soutìž Vesnice roku 2018
Expozice
albrechtických
hasièù
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Na 1. máje jste mohli v obcích Jehnìdno, Údražské chalupy, kde se všichni úèastníci prùvodu mohli posilnit domácí èesneèkou.
Údraž nebo Chøešovice zahlédnout nazdobené vozy nebo Na závìr bychom chtìli podìkovat spoluobèanùm z Chøešovic,
Jana a František Hoškovi ( Alfovi )
alespoò zaslechnout silné troubení tìchto aut. Již šestnáctým kteøí náš prùvod také podpoøili.
rokem se tu konal prùvod alegorických vozù. Sraz byl tradiènì
Zveme Vás tímto na pøíští rok a tìšíme se na hojnou úèast!
v 10:00 pøed hasièskou zbrojnicí v Jehnìdnì a konèilo se na høišti,

V sobotu 12. kvìtna se v Jehnìdnì na høišti konal již 10. roèník turnaje dvojic
ve høe petanque. Do turnaje se pøihlásilo patnáct dvojic. Týmy, které se turnaje
zúèastnily, byly jak domácí, tak i pøespolní. Poèasí pøálo a celý den nám svítilo
sluníèko. Po nìkolika odehraných kolech se zrodil vítìzný tým ALFÍCI. Vítìzství
zùstalo èásteènì v Jehnìdnì, jelikož tým na 1. místì byl složený z èlena z Jehnìdna a z èlena z Èeských Budìjovic. Na vítìze èekala sada koulí na petanque
a láhev šampaòského spolu s pohárem, medailí a diplomem.

Druhé nedìlní èervnové dopoledne bylo v letošním
roce vìnováno dìtem. K jejich sváteènímu dni byl
sborem dobrovolných hasièù v Jehnìdnì uspoøádán
dìtský den, který zaèal výletem do nedaleké Jaderné
elektrárny Temelín v rámci programu Oranžový rok.
Tam se dìti po zajívé prezentaci mohly podívat i na
pøipravené expozice, kde si mimo jiné vyzkoušely
i vìdomosti, které se tam dozvìdìly nebo si mohly
vyzkoušet funkce nìkolika vynálezù.
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Poøadatelem obou akcí je SDH Jehnìdno.
Vstupné zaplatíte jen jedno - v pøedprodeji 120 Kè, na místì 150 Kè.
Info na tel.: 607 639 003, 607 613 478, 721 941 229

Tato zahrada a doprovodný výklad zaujal dokonce i nudily. Velice rád
se sem za pár let pojedu opìt podívat.
Cíl naší cesty byl však ještì o 30 kilometrù dál. Byl to vinný sklípek
v mìsteèku Hustopeèe. Moc hezké místeèko rodiny Vrbù, kteøí tu
mají takové zázemí, akorát pro nás stvoøené. Postarali se o nás velmi
hezky. Jak pøedkrm, veèeøe i mouèník byly dobré. To nejdobøejší bylo
ovšem to, co dìlá jižní Moravu, tím co máme na ní nejradši.
Samozøejmì víneèko. A zde bylo, alespoò dle mých chuových bunìk
vynikající. Výklad pana majitele o výrobì jeho vína, prohlídce sklepù
a odborné ochutnávce, byl naprosto vyèerpávající. Dále se pilo,
klábosilo a najednou, vždy v tu nejnevhodnìjší chvíli, pøijde èas
odjezdu. Což se tedy dálo dìlat, tóž jsme se rozlouèili a vypadli.
Cesta domù probìhla v klidu, døímánkách a tichých rozmluvách
o zážitcích celého dne nebo tuhého
spánku. Pøesnì o pùlnoci jsme byli
zpìt v Albrechticích. Nemohu samozøejmì mluvit za všechny, ale myslím,
že výlet se opravdu vydaøil a mùžeme
se tìšit již na další. Za všechny bych
chtìl podìkovat p. Hanì Krippnerové
a také p. Petru Dostálovi za pøípravu
zájezdu a hezky prožitou sobotu. Tím
bych se s vámi chtìl rozlouèit. Nemohu
však opomenout jedno krásné moudro
paní Vìry Žïárské z bylinkové zahrady
ve Valticích:

,,

Všechny kvìtiny zítøka,
jsou v semenech vèerejška

,,

V sobotu 26. kvìtna vyrazili albrechtiètí zahrádkáøi, pøespolní
zahrádkáøi a výletuchtiví obèané na jižní Moravu. A udìlali jsme
opravdu dobøe. Od èasného rána bylo jasné, že poèasí je na naší
stranì a tak jsme po šesté hodinì ranní, vyjeli smìrem na jihovýchod. V Záhoøí jsme nabrali poslední pasažéry a v poètu 34
dospìlých a 5-ti dítek jsme dojeli k první záchytné stanici. Rozumìjte tím obèerstvovací stanici u Humpolce. Po krátkém doplnìní zásob, ranní kávy a vyprázdnìní zásob tìlesných jsme dorazili
do nejzazšího cíle naší výpravy, do Valtic. Po trochu zmatené
zemìpisné pøipomínce jedné úèastnice ,,jé, tady byl Kájínek",
jsme se ocitli v zámecké bylinkové zahradì.
Na to, že tato zahrada vznikla v nedávné dobì, dostává již svoji
hezkou tváø. Pøi dokonalém odborném výkladu paní inženýrky Vìry
Žïárské jsme ti, co mìli zájem, získali opravdu cenné informace
o pìstování a úèinnosti bylinek pro naše zdraví. Ostatní se buï
nìkde courali, opalovali možná i nudili. (Tím nemám na mysli, že
by se snad opalovali uprostøed Valtic nazí, ale že bylinky nejsou
zrovna jejich parketa. Na druhé stranì by to bylo zase zviditelnìní
albrechtických zahrádkáøu v naší vlasti.) Vìtšina byla spokojena,
nìkteøí si odnesli nìjaké bylinky a odbornou literaturu s sebou.
Po hodinì a pùl dlouhé pøestávce na obìd jsme se po menších
peripetiích (to víte, pøi takovém poètu venkovanù, se i v malém
mìsteèku nìkdo zatoulá) pøesunuli do pár kilometrù vzdálené
Lednice. Nebylo to z dùvodu velkého vedra (tato Lednice je krásné
mìsteèko, ne chladící zaøízení), ale z dùvodu návštìvy akademické
zahrady Mendelovy univerzity Brno.
Zde již na nás èekala studentka této univerzity, která nás celou
zahradou provázela. Její znalecký výklad o všech rostlinách této
zahrady, byl naprosto vyèerpávající. Jeden má vždy takovou radost,
když vidí, jak tito mladí lidé, rozumí tomu co se uèí a je na nich vidìt,
že tím i žijí. Klobouk dolù pøed sleènou Alicí Fridrychovou. A tìmto
mladým lidem vydrží láska k pøírodì celý život.

A když tohle pochopíme, zase bude
dobøe.
Za zahrádkáøe Mòouk

Místní zahrádkáøi letos opìt osázeli kvìtinami velké
truhlíky pøed obecním úøadem a novì také truhlíky
na oknech v pøízemí obecního úøadu. Cílem je vytvoøit
pøíjemné letní prostøedí nejen pro naše spoluobèany
a hosty a dodat naší obci veselejší jiskru.
Na podzim zahrádkáøi plánují uspoøádat oblíbenou
Výstavu plodù, ovoce zeleniny a kvìtin, souèástí
výstavy bude vyhodnocení Kvìtinové soutìže.

3. roèník
o nejkrásnìjší kvìtinový truhlík,
pøedzahrádku nebo zahrádku
Pøijímání fotografií do soutìže
do 30. srpna 2018.
3 nejkrásnìjší a nejoriginálnìjší
výtvory budou ocenìny
Staèí jen nafotit nebo si nechat nafotit
V. Petružálková, tel.: 601 273 499

panu Jiøímu Malkusovi
za vzornou péèi o šeøíky a zeleò
v okolí panelu historické stezky
u autobusové zastávky v Jehnìdnì
Za ÈZS Albrechtice nad Vltavou
Ing. Škoda František, Krippnerová Hana

Chøešovice jsou výjimeèné tím, že v nich rostou jinde málo vidìné staré stromy. Nejen
lípy, které jsou pøedevším ve stromoøadích, duby jednotlivé i ve skupinách na hrázích
rybníkù, ale i silné osiky v jižní èásti obce v okolí silnice k Údraži. Raritou je jilm kousek od návsi. Touto rozmanitostí se asi projevuje bývalá sláva Chøešovic, pøevyšující
kdysi význam Albrechtic.
Pøi pøíjezdu do obce od Jehnìdna si pozorovatel jistì všimne vlevo od cesty pod areálem
bývalého kravína na protržené hrázce rybníka dvou skuteènì majestátních starých dubù.
Jsou již tak staré, že se nachází v poslední fázi svého života - rozpadu. Ten vìtší má
obvod kmene 550 cm, slabší 480 cm. Kmeny jsou duté, vyžrané houbou, vìtve proschlé
a padající. Mají však na hrázi dùstojné nástupce.
Jako protiklad starých dubù je mladá urostlá osika u skladu ZD. Má obvod 280 cm, výšku
17 m. U transformátoru u silnice rostla do dubna 2018 ukázková mladá osika s krásným,
èistým kmenem a pravidelnou korunou. Bohužel, musela ustoupit výstavbì provizorní
zkratky cesty, a tak se nemohla stát náhradnicí za staré, proschlé, ale impozantní osiky
na druhé stranì silnice. Bylo jich 9 ks a zvláštì jedna, nejsilnìjší, stojící nad pøíkopem
silnice mìla obvod 440 cm. Mìla však poškozený kmen, vìtve proschlé a celkovì byl
strom v blízkosti silnice již nebezpeèný. Tato skupina osik byla letos na jaøe odstranìna.
Èest jejich památce. Kousek po silnici smìrem ke kapli sv. Anny je nad pøíkopem nejsilnìjší osika, jakou jsem v okolí našel. Obvod má neuvìøitelných 495 cm, kmen je u paty
poškozen, ale jinak nejeví osika známky rozpadu, koruna neprosychá. I když je v ní nìkolik doupných dutin. Spoleènost jí dìlají 3 mladší, už dnes statné osiky.
U silnice v obci je zbytek staré lipové aleje s obèas odstraòovanými suchými vìtvemi,
výsledkem jsou nepìkná zmrzaèená torza stromù. Stromy vysazené v dobì koòských
povozù, kterým v létì stínily cestu. Pro dnešní automobilový provoz jsou nebezpeèím.
Návsi u pomníku vévodí dvì lípy, nikterak silné èi vyjímeèné. Jejich obvody jsou 310
a 340 cm, kmeny jsou zdravé a koruny stažené táhly. U bývalého obchodu stojí dvì
lípy, na svoji výjimeènost si ještì 100 rokù musí poèkat.
Co je ale neobvyklé již dnes, je mladý, zatím zdravý jilm s obvodem kmene 165 cm.
Pøestože roste na farní zahradì u domu è.14, má lavièku pro veøejnost u paty stromu.
Pøejme mu, aby ho nepotkal kùrovec bìlokaz pruhovaný. Výsledkem tzv. grafiozy jilmù
je uschnutí celého stromu.
Naprosto neobvyklým stromem Chøešovic je americký krasavec liliovník tulipánokvìtý,
rostoucí u plotu v cípu zahrady domu è.13. Nevím, zda Havlátkovi vìdí, že tento strom
v domovinì dorùstá až 60 m výšky a dožívá se vìku nìkolika století. Evropa mu nabízí
skromnìjší podmínky a tak se v rùstu krotí. Pøesto by mìl okolí odmìòovat nádhernými
bìložlutými kvìty. Odvrácenou stranou krásy je jeho jedovatost. Jed tulipiferin je obsažen v celém stromì. V Èechách se jako první dostal do výsadby v parku v Hluboké n. Vlt.
v r. 1865. V Chøešovicích by mu slušel okolní pìstìný trávník, dnes se musí spokojit se
skládkou døeva a kamenù.
Dalším pozoruhodným stromem na návsi je kaštan, rostoucí v tìsné blízkosti zdi tvrze. Jeho
obvod je 360 cm, je sice na bázi poškozen, ale koruna je zdravá, bez známek prosychání.
Na cestì k chatám nad pøehradou rostou na konci vsi na soukromém pozemku tøi duby
s krátkými kmeny, ale rozložitými korunami. Škoda je, že jejich bezprostøední okolí není
ani krásné, ani upravené, snad jen do podoby skládky èehokoliv.
U frekventované cesty k chatám je to škoda.
Cestou do Kozína je u domu è. 49 silná, zdravá lípa. Stejnì tak dominuje spodní èásti
cesty lípa rostoucí nad regulovaným potokem.
Silnice od Jehnìdna je lemována silnièní alejí ze starých stromù, prim mezi nimi hrají
2 vrby u pøítoku do Velkého Chøešovického rybníka. Jejich obvod kmene je 430 cm.
Ale o alejích bude zase nìkterý pøíští pøíspìvek.
Text: Ing. Petr Dostál

Døeviny jsou dùležitou a nedílnou souèástí životního prostøedí. Jejich
kácení nebo jakékoli poškozování je øešeno právními pøedpisy. Konkrétnì
se jedná o Zákon 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny, kde jsou døeviny podle tohoto ustanovení chránìny pøed poškozováním a nièením. Ke
kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany pøírody, což je v našem pøípadì místní obecní úøad, který vydává povolení po vyhodnocení funkèního
a estetického významu døevin. Proto je velmi zarážející, že i po 29 letech
od revoluce jsou mezi námi obèané, kteøí nedodržují právní pøedpisy týkající se ochrany pøírody. Tito lidé neváhají nejen na svém pozemku, ale
i v sousední zahradì, doslova znetvoøit vzrostlé zdravé stromy, viz foto.
Tento obèan si zøejmì neuvìdomuje, že se dopouští pøestupku fyzických
osob tím, že poškozuje døeviny rostoucí mimo les. Souèasnì ho asi ani
netrápí, že za tento pøestupek Èeská inspekce životního prostøedí, pøípadnì Obec s rozšíøenou pùsobností, mùže uložit pokutu 20 000 Kè v pøípadì, že dotyèný poškodí nebo bez povolení pokácí døevinu rostoucí mimo
les. V pøípadì poškození skupiny døevin jedna a více (což je náš pøípad)
až 100 000 Kè. O tom, že by byla slušnost se domluvit s majitelem døeviny
na sousedním pozemku, se už nemá cenu ani rozšiøovat.
Závìrem bych chtìl ocenit práci obecního úøadu, který se v posledních
letech øádnì stará o obecní zeleò, nejen kácí, ale i vysazuje.
Ocenit musím též i pana Ing. Petra Dostála, který se ve svém volnu stará
o obecní zeleò a díky i jeho èinnosti jsou záhony v naší obci krásnì
upraveny. Dále nás svými èlánky ve Zpravodaji pravidelnì informuje
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o zajímavých stromech v naší obci, o kterých mnohdy ani
nevíme.
Úplným závìrem si pøeji, aby orgány ochrany pøírody
nemusely v naší obci zahajovat žádné øízení o pøestupku
a aby tìchto pøípadù nenahraditelnì poškozených døevin,
které zde rostou nìkolik desítek let, bylo co nejménì. MP

PROÈ TOLIK KRVE MUSELO BÝT PROLITO?
Václav Stejskal z Albrechtic nad Vltavou
se narodil 6. øíjna 1882.
Padl jako první obyvatel Albrechtic
na bojišti první svìtové války,
už ètyøi mìsíce po jejím vypuknutí.
Václav Stejskal pìšák 91. regimentu rakouské armády urèeného pro frontu v Bosnì
a Hercegovinì proti Srbsku narukoval pøi
mobilizaci v rámci první výzvy 27. èervence
1914 do Èeských Budìjovic.
Jeho život vyhasl již 14. prosince 1914 po
tìžkém zranìní na srbské frontì. Diagnoza
znìla: prùstøel dutinou bøišní s devastujícím
dopadem na vnitøní orgány. Léèili ho, bohužel se ke zranìní pøidala infekce. Protože
jeho stav byl vážný, rozhodli se dát vìdìt
pøíbuzným. Krátce pøed smrtí ho v polním
lazaretu navštívil jeho bratr Vít, den nato
Václav skonal. Bylo mu 32 let. Doma po
nìm zùstala mladá vdova (26 let) se tøemi
dìtmi (2,4 a 6 let). Bylo pøetìžké ve váleèných letech plných bídy, aby vše zvládla
a dìti zaopatøila.

-

Vzpomínka na Václava Stejskala

-

První stopu nalezl v tøeboòském archivu,
kde u záznamu o narození kronikáø pøipsal:
Václav Stejskal padl ve službì váleèné
14.12.1914 u Baja.
„Vzhledem k tomu, že šlo o prvního padlého vojína z obce, jednalo se zøejmì o tak
pohnutý okamžik, že faráø vyhledal v matrièní knize zápis o jeho narození a pøipsal
k nìmu poznámku o jeho skonu," myslí si
Václav Stejskal.
Hledání však úspìšné nebylo. Druhé kolo
korespondence s úøady už vedl klasickou
poštou a vyzbrojen dalšími údaji. To už
uspìl. Zjistil, že v roce 2012 byl jen desítky
metrù od pietního místa, které hledal.
Na mìstském høbitovì v centru mìsta Baja
v pøímém sousedství nemocnice, kde vyhasl
život Václava Stejskala, se nachází pietní
stìna padlých vojákù, kteøí se do rodné vsi
už nevrátili. Její souèástí je i pietní deska
s jeho jménem.

91. regiment
Jedná se o nejznámìjší vojenskou
jednotku z èeských zemí bojující
v 1. svìtové válce. Jaroslav Hašek
sepsal svìtoznámé Osudy dobrého
vojáka Švejka právì na základì tažení
91. pìšího regimentu.
Èas ubíhal, vzpomínky na prožité utrpení
1. svìtové války pomalu bledly a pøímých
pamìtníkù v rodinì po pìšáku Václavovi
Stejskalovi ubývalo.
Jeho vnuk, také Václav Stejskal, tøi roky
pátral po místì, kde je v Maïarsku jeho
dìda Václav Stejskal pochován. Na zaèátku
pátrání mìl jen strohou ústnì pøenášenou
informaci, že dìda padl nìkde v Maïarsku.
Nikdo z rodiny neznal bližší podrobnosti
o místì a dobì jeho úmrtí. Sestra vzpomínala, že to místo znìlo jako Bajaja. A je to
jako z pohádky - pøi prohlížení map Václav
Stejskal skuteènì narazil na mìsto Baja
v jižním Maïarsku. V roce 2012 do maïarské Baji vyrazil, objel osm míst, kde by mohl
hrob jeho dìdy být, ale neuspìl. Štìstí se
nìj usmálo až o rok pozdìji.

Pietní akt v roce 2014 byl pøipraven na
téma znovunalezení památky po padlém
vojákovi z jihoèeských Albrechtic. Nechybìly vlajky, živá hudba, hymny, skauti,
modlitba, položení vìncù. Stal se dùstojnou teèkou za pøíbìhem starým 100 let.

Životní pøíbìh Václava Stejskala
pìšáka 91. regimentu
bude souèástí plánované výstavy:
100. výroèí založení ÈSR
100. výroèí ukonèení 1. svìtové války
poté bude pamìtní panel o jeho osudu
umístìn v zasedací místnosti obecního
úøadu spoleènì s dalšími rodáky
a osobnostmi Albrechtic nad Vltavou.
Velké podìkování patøí jeho vnukovi panu
Václavu Stejskalovi za ochotu poskytnout
cenné podklady pro tento èlánek a výrobu
pamìtního panelu. Obojí vychází z publikace „Koøeny 1914 – 2014“ o smutném
osudu jeho pøedka. Autorem publikace
je Václav Stejskal. Závìreèným dìjstvím
celého pøíbìhu, které již knížka neobsahuje, byla úèast pana Václava Stejskala
a jeho manželky na pietním aktu uspoøádaném u hrobu jeho dìdeèka poslední
kvìtnovou nedìli v roce 2014, kdy se
v celém Maïarsku koná tzv. „Den hrdinù“
k uctìní váleèných obìtí. Za Èeskou republiku se aktu zúèastnil osobnì i konzul
ÈR v Budapešti, pan Milan Peprník.

Jak to bylo v ‚‚ètyøicátom pátom'' v Albrechticích?
Cituji pana Košatku (Šibrášek):

V dalších dnech se v Albrechticích ocitla jednotka Rudé armády, která
se usídlila ve dvoøe v sousedství chalupy mého dìdy (è.13, u Vachtù).
K dìdovi, který byl švec, pøišel na návštìvu ruský oficír s tím, že chce
ušít od nìho nové boty a to do tøí dnù, jinak že ho zastøelí!
Ještì z mých vzpomínek:
Moje pøíbuzná, uèitelka v Plzni, uèila dìti, že mìsto Plzeò osvobodila
sovìtská armáda. Na mùj dotaz proè, odpovìdìla, že musí, jinak by ji
vyhodili z práce.
A z tìchto dùvodù vyvìšuji od 3. kvìtna dvì vlajky. Vážím si vojákù
všech národností, kteøí obìtovali život v boji za svobodu, ale nenávidím lhaní a pøekrucování faktù, což bylo normální za vlády komunistù.
Pavel Kolda, Albrechtice è. 13
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SDH Údraž poøádal 19. kvìtna 2018 v Údraži Okrskovou
soutìž Sborù dobrovolných hasièù. Slavnostnì ji zahájil
a hosty uvítal pøedseda údražských hasièù pan Ladislav
Lejèar. Poté se vydal od požární zbrojnice slavnostní
prùvod s hudbou okolo návsi, hasièi vzdali èest padlým
vojákùm v 1. svìtové válce položením vìnce k pomníku.
Následovala soutìž v požárním útoku. Úèast byla hojná.
Po dobu celé akce vyhrávala Hartmanická muzika.
Dìkujeme SDH Albrechtic za zajištìní vody v prùbìhu
soutìže.
Nejenom že nám vyšlo poèasí a pršet zaèalo až po
dobìhnutí a nastøíkání posledního družstva, ale ještì
jsme si to všichni užili a podpoøili hasièský sport.
Doufáme, že každá další taková akce bude minimálnì
tak úspìšná jako ta v Údraži. Všem hasièum zdar!!!

v soutìži zvítìzili:
muži z Albrechtic n. Vlt.,
ženy a dìti z Jehnìdna
a senioøi z Chøešovic

Lenka Hronková

Údražské ženy a dívky pøipravily hezký Dìtský den pro místní i pøespolní
dìti. Téma Indiánské léto bylo nabité èinností. Dìti si mohly vyrobit a následnì odnést indiánské luky a šípy, èelenku s pravými péry, náhrdelník
s medvìdími zuby, indiánskou halenu pomalovanou vlastními kreativními
výtvory. Soutìžilo se ve støelbì na zajíce i lovu buvola. Všichni malí
indiáni si mohli vyzkoušet jízdu na živém koni, ti nejzdatnìjší se plavili na
èlunu a pokoušeli se chytit rybu k veèeøi na ohni. Hravé a horké odpoledne
zakonèila vodní bitva, která osvìžila nejenom malé indiány, ale všechny,
kdo se k místu jen pøiblížili. Nikdo nezùstal hlady, opekli jsme buøtíky, dali
si šavnatého melouna a jako záskusek výborné dvoubarevné mafiny.
Dìkujeme všem, kdo nám s akcí pomáhali a tìšíme se na další možnost
se pobavit a zasmát se s vámi se všemi. Krásné léto všem pøejí Údražští!
Lenka Hronková

Když jsme se koncem minulého roku v Údraži domlouvali, co bychom ještì potøebného pro vesnici mohli udìlat, domluvili jsme se, že
opravdu chybí místo vhodné pro akce poøádané za každého poèasí a v každé roèní dobì. Chlapi si plivli do dlaní a když se oteplilo,
vrhli se do opravy klubovny (naproti místní knihovn ì). Obec jsme požádali o finanèní pøíspìvek na materiál a zbytek už byl na místních.
Protože nás Údražské nadchla albrechtická
akce na téma "Zasaï si svùj strom",
nechtìli jsme zùstat pozadu
a vyhlásili akci "Pøines si svou dlaždièku".
Takže každý návštìvník zbrusu nového
sociálního zaøízení v klubovnì
se mùže pokochat nepøeberným množstvím
barevných, kvìtinových i jinak
vzorovaných dlaždièek, které si opravdu
obyvatelé Údraže pøinesli.
Záchody už prošly i zatìžkávací zkouškou,
slavnostnì byly uvedeny do provozu
v rámci Dìtského dne na téma Indiánské léto.
Na klubovnì se bude ještì chvíli pokraèovat,
ale všichni vìøíme, že bude dlouho a dobøe
sloužit všem úèastníkùm spoleèenských
akcí, které v Údraži budou probíhat.
Za všechny šikovné spoluobèany,
kterým není jedno, jak si ve vsi žijeme,
pøejeme hodnì zdraví a teplé léto!
Lenka Hronková
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Sobota 16. 6. 2018 byla pro oba naše týmy posledním hracím dnem sezóny
a obì utkání se nám podaøilo vyhrát. Nejprve naše Béèko porazilo Záhoøské B
4:2 a s celkovým ziskem patnácti bodù obsadilo koneèné desáté místo v tøetí tøídì.
Potom hrál od 17h první tým proti Kostelci nad Vltavou, který si z Vltava arény
nakonec odvezl porážku 4:0. Toto utkání bylo poslední možností, jak se posunout
na druhé místo OP a to pouze v pøípadì naší výhry a zaváhání Královy Lhoty
v zápase s Hradištìm. Bohužel i Královka vyhrála a na nás zbylo „jen“ tøetí nepostupové místo. S celkovým ziskem jednapadesáti bodù je naše ztráta na první
Milenovice pouze tøi body a na druhou Královku body dva. Mohou nás mrzet zbyteèné ztráty bodù díky moøi nepromìnìných šancí pøedevším v Záhoøí a v Borovanech. Také jsme mohli uhrát lepší výsledky v Královce a doma s Milenovicemi
a všechno mohlo být jinak. To už je teï za námi a na dokopné jsme to u iontových
nápojù všechno podrobnì probrali. Nutno poznamenat alespoò nìjaké prvenství
a tím je to, že jsme dali nejvíce branek v soutìži a Petr Velek se stal nejlepším
støelcem OP. Oproti pøedchozím rokùm je tøetí místo úspìch a doufejme, že pøíští
sezóna dopadne ještì o nìco lépe. Všem, co nám celou sezónu drželi palce, chodili
a jezdili nás podpoøit, slušnì fandili a nenadávali, když to zrovna nešlo úplnì ideálnì, Zájemci o PERMANENTKY PODZIM 2018 na domácí
zápasy s vlastním jménem èi pøezdívkou hlaste se na
moc dìkujeme a tìšíme se na Vás koncem prázdnin.
fotbal.albrechtice@seznam.cz nebo na tel. 792588366
Za TJ Albrechtice n. Vlt.: Dušan Hronek, foto: Petr Vlasák

O víkendu 21. – 22.4. 2018 Protivínské taekwondo
reprezentovalo Èeskou republiku na Trenèín Open.
V sobotu se konal turnaj kyurugi - ve sportovním
boji. Celkem se turnaje zúèastnilo 450 závodníkù.
Václav Krippner z Albrechtic se pral, jako o život.
Umístìní:
2. místa: Nella Kalíšková, Martina Babáková, Matìj
Hudák, Miroslav Plundrich, Nikola Zobalová
3. místo: Václav Krippner
V nedìli probíhal turnaj v Chanbaøe, kde naši svìøenci opìt reprezentovali ÈR. Jako první nastoupil
Václav Krippner, náš nejlepší závodník.
Umístìní:
Matìj Hudák, 1. místo Chichen (dlouhý meè)
Václav Kripper, 3x 2. místo
Šimon Svoboda, 2. místo (Kodachi)
Martina Babáková, Miroslav Plundrich, 3. místo
Dìkujeme všem našim závodníkùm za vzornou
reprezentaci naší vlasti.
Velké podìkování patøí všem rodièùm, kteøí s námi
jeli a pomáhali - rodinì Kalíškù, Hanì Krippnerové
a panu øidièi, který se o nás staral na cestì.
MZ, JK

V sobotu 19.5. probìhl v Praze mezinárodní
turnaj v chanbaøe "Czech Chanbara Open".
Na závodní ploše se støetlo více než 100
závodníkù z 9 státù (napø. z Polska, Itálie,
Finska,... Egypta!).
Již na první pohled bylo zøejmé, že našich
11 svìøencù z Protivína a Albrechtic neèeká
lehká cesta za vysnìnými stupni vítìzù. Tato
pøedtucha se ukázala bohužel jako správná,
nebo i pøesto, že mnoho z nich vyhrálo
nìkolik zápasù, tak byli vìtšinou posléze
poraženi v semifinálových bojích.
Avšak neplatilo to pro všechny!
Tøi naši svìøenci tuto tìžkost pøekonali a probojovali se do bojù o cenné kovy! Nejmladším
bojovníkem, který získal bronzovou pøíèku
(tøetí místo v choken free - dlouhý meè) se
stal Ondøej Hudák. Bronzovou medaili obdržela i Martina Babáková v kodachi (krátký
meè). Jejich triumf však pøekonal náš èerstvý
svìøenec Jiøí Vanìèek, který vybojoval
støíbrnou medaili (tate kodachi - štít, meè)
pro Albrechtice! Všem gratulujeme!
MP, EK, JK

Tak znìl úplný název závodu, který se konal v sobotu 16. 6. od 9 do 18 hodin. Amatérští závodníci se zúèastnili oblastního motoristického
klání. Poøadatelé Automotoklubu využili uzavírky z Újezda do Týna n. Vlt. a umístili zde èást závodu. Start byl okolo 9. hodiny v Albrechticích za èerpací stanicí u památné lípy, dále se pokraèovalo na Hladnou, odboèka na Újezd do místa zvaného Mezerka. Poté se jezdilo
i opaèným smìrem. Sešlo se 28 závodníkù, z toho 1 žena. Organizátoøi mìli vše dobøe pøipravené a dohled zajišovala i záchranka
s hasièským vozem. Fanoušci na trati mohli z bezpeèné vzdálenosti sledovat prùbìh dìní a komentovat, co se dìje na trati.
Text: Dana Ryšlavá – kronikáøka obce, foto: Vladimír Dìrda
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Øeøábková Zdeòka, Jehnìdno
Míšková Anna, Chøešovice
Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.
Rybáková Kamila, Albrechtice n. Vlt.
Øeháèek František, Chøešovice
Schánilec Josef, Albrechtice n. Vlt.
Schánilec Ladislav, Albrechtice n. Vlt.
Mareš Miloslav, Chøešovice
Kolman Karel, Chøešovice
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Švehla Stanislav, Albrechtice n. Vlt.
Dvoøáková Marie, Hladná
Pokorný Václav, Chøešovice
Králová Kvìtuše, Albrechtice n. Vlt.
Cheníèková Jana, Chøešovice

Stejskal Vladislav, Albrechtice n. Vlt.
Hrdlièková Hermína, Hladná
Marešová Jana, Chøešovice
Stropnický František, Chøešovice
Trefilová Vìra, Údraž

duben
Joel Kvasnièka, Albrechtice n.Vlt.
rodièe: Sara a Ondøej Kvasnièkovi
kvìten
Nejkrásnìjší ze všech dárkù
Johanka Marková, Albrechtice n.Vlt.
dává život do koèárkù.
rodièe: Hana a Jaroslav Markovi
V jednom z nich teï tiše dýchá
Lukáš Vanìèek, Albrechtice n.Vlt.
Vaše štìstí, Vaše pýcha...
matka: Sabina Vanìèková

5.6.2018 - Jaroslav Kováøík, Albrechtice n. Vlt.
Nic z toho dobrého a krásného, cos uèinil se neztratí.
Všechno zùstane.

“Èerství dìdeèkové”. Za zaslání této letní pohodové fotografie
dìkuje redakce Zpravodaje paní Andìle Øeøichové.

Poøádá spolek
Rybáøských veteránù
Albrechtice nad Vltavou

70
90
50
75
90

Rádi bychom si Vás dovolili pozvat na tradièní rybáøské závody
na rybníce Vápeòském. Zvláštì bychom chtìli pozvat naše dìti,
a nám pøijdou ukázat, jak se za rok zdokonalily v rybáøském
sportu. Pro všechny kategorie máme pøipraveny opravdu hodnotné ceny. Jako každý rok bude zajištìno bohaté obèerstvení.
V udírnì se budou rožnit ryby a jiné dobroty. Pívo a jiné pitiny
budou øádnì vychlazené. Poèasí nám snad bude pøát, tak
nezbývá než se pøipravit. Nabrousit háèky, vymìnit vlasce, promazat navijáky a tìšit se.
STARTOVNÉ pro dospìláky bude 40 Kè. Dìti do 15 let zdarma.
Tak se dostavte v hojném poètu, a dáme tìm rybám za uši.
Za Rybáøské veterány Vás zdraví Mòouk.

Obec
Albrechtice
nad Vltavou

støeda 7.8. 2018
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