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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do domácností letošní, 

poslední vydání zpravodaje obce Albrech-
tice nad Vltavou. Dovolte mi, abych se 
pokusil zhodnotit letošní rok v našich 
obcích, který nám v dnešní globalizované 
době připadal opět nějaký časově rychlejší.

Celý letošní rok se činnost rady i zastu-
pitelstva obce soustředila mimo běžný 
chod obce na přípravu z našeho pohledu 
prioritních akcí v roce 2012, z nichž 
zřejmě nejdůležitější bude výběr doda-
vatele a vlastní zhotovení základní tech-
nické vybavenosti pro výstavbu 20 rodin-
ných domků v Albrechticích nad Vltavou. 
Dle našeho názoru je toto cesta k rozvoji 
obce a s tím související fungování školy, 
školky, dopravní infrastruktury, podni-
kání, kulturní i sportovní činnosti. V této 
souvislosti je nutné si uvědomit, že další 
případný hromadný výkup pozemků 
pro individuální výstavbu a jejich zasíťo-
vání v Albrechticích bude dle současných 
představ vlastníků předmětných pozemků 
prakticky nemožný.

Dále byly v letošním roce zpracovány 
a podány žádosti o dotace na akce „Kom-
plexní obnova zeleně ve správním území 
obce Albrechtice nad Vltavou“ a „Snížení 

energetické náročnosti objektu základní 
školy v Albrechticích nad Vltavou“. Obě 
tyto akce administruje Státní fond život-
ního prostředí (SFŽP), který patří mezi nej-
náročnější ve svých požadavcích na vlastní 
zpracování žádostí. V současné době máme 
z SFŽP potvrzeny akceptace obou žádostí- 
tzn., že jsou formálně v pořádku a jdou do 
závěrečného hodnocení.

Kromě běžné údržby zeleně ve všech 
obcích během letních měsíců byla složitá 
údržba vozovek a chodníků ve vlastnictví 
obce, neboť první sníh napadl již koncem lis-
topadu 2010 a roztál až prakticky v dubnu. 
V letošním roce se ve spolupráci se Svaz-
kem obcí Písecka podařil zpracovat projekt 
na čistírnu odpadních vod v Albrechticích, 
dále jsme nakoupili novou ruční sekačku na 
údržbu zeleně a z programu obnovy ven-
kova Jihočeského kraje nainstalovali žaluzie 
do tříd ZŠ Albrechtice. Z prostředků Minis-
terstva kultury se podařily získat prostředky 
na další výmalbu 9 kapliček a nápisu nad 
vchodem našeho hřbitova.

V Údraži pokračovala složitá jednání 
o výkupech a směnách pozemků i staveb 
v čp. 1 (dvůr) a budovy bývalého kravína, 
upravilo se sportovní hřiště na návsi a opra-
vila se hasičská stříkačka.

V obci Jehnědno proběhla rekonstrukce 
el. rozvodů a odvodnění hasičské zbrojnice 

a vyčištění a obnova písma na pomníku 
padlých.

Chřešťovice se mohou pochlubit novými 
vraty kapličky „u Maříků“, snížením obrub-
níků u hasičárny, novým plotem okolo 
nohejbalového hřiště a současně bylo vyčiš-
těno a opraveno koryto potoka v Kozíně.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, 
kteří se podíleli na údržbě a zkrášlování našich 
obcí, organizátorům sportovních i kultur-
ních akcí pro děti a dospělé. Zejména dětem 
bílého a bohatého Ježíška a nám dospělým 
do nového roku, který bude zřejmě složitý 
a nelehký, pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Ing. Václav Kaifer
starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2011

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 12. zasedání ze dne 12. 10. 2011

* Rada obce (RO) přehodnotila výši příspěvku poskytovaného při vítání 
nových občánků a schvaluje od roku 2012 příspěvek ve výši 5 tis. Kč.

* RO souhlasila s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na parcely související s realizací výstavby 20 RD.

* RO souhlasila s návrhy na zřízení věcných břemen za jednorázovou 
úplatu, které zaslal E.ON Distribuce, a.s. a doporučila Zastupitelstvu 
obce ke schválení.

* RO souhlasila s prodejem pozemku parc. č. 1707/2 Újezd za cenu 
200,- Kč/m2.

* RO odsouhlasila znění Směrnice o provedení inventarizace majetku 
a závazků s účinností od 1. 11. 2011.

* RO souhlasila s poskytnutí investičního příspěvku DSO Blanicko-Otav-
skému regionu ve výši 7 591,- Kč na aktualizaci programu MISYS 
a neinvestičního příspěvku ve výši 8 423,- Kč na propagační materiál 
a informační tabuli.

* RO připravila návrh akcí na rok 2012
Usnesení z 13. zasedání ze dne 16. 11. 2011
* RO jednala s TJ Albrechtice nad Vltavou o výši příspěvku na rok 2012. 

Pan Bláha, pokladník TJ byl požádán o zpracování žádosti o příspěvek.
* RO vzala na vědomí návrh pana R. Běleckého ke změně nájemní smlouvy 

a Provozního řádu společenského sálu.
* RO souhlasila s návrhem ČEVAK, a.s. na zvýšení ceny vodného na rok 

2012 o 0,51 Kč za m2+DPH a doporučila zastupitelstvu obce (ZO) ke 
schválení.

* RO nesouhlasila s odkoupením studny na parcele č. 673/3 v k.ú. 
Jehnědno.

* RO vzala na vědomí výpověď z nájmu pohostinství v Údraži.
* RO vzala na vědomí výpověď z nájmu skladu v Újezdě.
* RO souhlasila s poskytnutím prostředků na zakoupení vycházkové uni-

formy pro členku hasičského družstva SDH Chřešťovice.

* RO souhlasila vydání parcely č. 396/5 v k.ú. Jehnědno v rámci restituce.
* RO schválila vyplacení nenárokové složky platu pro ředitelku ZŠ a MŠ 

Albrechtice nad Vltavou.
* RO posoudila návrh firmy TOPTRANS EU Praha k odkoupení pozemků 

v rekreačním středisku Chřešťovice a navrhla ZO ke schválení 55,- Kč/
m2 za ostatní plochu a do kupní smlouvy zapracovat věcné břemeno 
vedení vodovodního potrubí pro chaty, které se nachází pod rekreač-
ním střediskem.

* RO schválila návrh financování sborů SDH v roce 2012.
Usnesení ze 14. mimořádného zasedání ze dne 25. 11. 2011
* RO schválila akce navržené na rok 2012

Informace z jednání obecního 
zastupitelstva

Usnesení ze 4. zasedání ze dne 21. 10. 2011
* Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ 

a MŠ, který umožňuje škole pronajímat prázdné prostory školní budovy 
II. stupně.

* ZO schválilo zřízení věcných břemen navržených E.ON Distribuce, a.s.
* ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji nemo-

vitosti na část parcely 1764/24 a 1710/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou.
* ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene na parcelu 1710/1 ostatní plocha.
* ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 Požární řád obce.
* ZO schválilo Směrnici k provedení inventarizace majetku a inventari-

zační komisi.
* ZO souhlasilo s poskytnutím příspěvků DSO Blanicko-Otavskému 

regionu.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2011.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti TJ v podzimní části 

fotbalové sezóny a souhlasilo s přizváním pokladníka TJ na zasedání 
rady obce k vysvětlení použití příspěvku od obce.



fon staršího typu, který zde byl ztracen při akci a nechtěném kou-
pání již před několika lety.

Na hladové a žíznivé bylo též pamatováno. Kdo měl zájem, mohl 
si koupit něco na zahřátí či se občerstvit pečeným mase či uzenými 
rybami. 

Samotný výlov byl slavnostně ukončen večerním posezením 

a ochutnávkou rybích specialit v restauraci U čarodějnice, kde pro 
dobrou náladu hráli hudebníci pan M. Lidinský s panem Z. Vond-
rou. I když výlov rybníka je pracovně a organizačně náročná čin-
nost, tak výše jmenovaní tuto akci dělají hlavně z důvodu, že tato 
kulturně, společenská akce má na jihočeské vesnici svou tradici a  
přispívá k tomu, aby lidé na venkově měli k sobě blíž.

Text: Dana Ryšlavá, kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Nevím jak vy, ale já mám pocit 
neuvěřitelně letícího času.

Začal prosinec, začal advent 
a já mám pocit, že léto bylo 
před několika dny. Čas plyne 
stále stejným tempem, ale člo-
věk má někdy pocit, že teče jako 
bystřina a nás s sebou smýká 
dost bezohledně. Tolik jsme 
toho chtěli letos stihnout, tolik 
zůstalo nedoděláno. A teď ještě 
ty Vánoce. Co pořídit za dárky, 
co upéci, kolik starých koutů je 
potřeba vygruntovat. A čas tak 
neúprosně letí.

Jsme opravdu takovou bez-
mocnou třískou, zmítanou ano-
nymním tokem bystřiny času?

Záleží jen na nás. Každý 
můžeme hledat a nalézat pevné 
body, jichž se můžeme přidržet 
a nejen si oddychnout, ale uvě-
domit si krásu a bohatství, jimiž 
nás život obdarovává. I ten stále 
stejným tempem plynoucí čas, 
který si dělíme na dny, měsíce 
a roky, nám nabízí určitou mož-
nost ke zpomalení a novému 
pohledu na všechno kolem 
sebe. Prastará tradice obsa-
hující moudrost a zkušenost 
našich předků nám každý rok 
nabízí období, která jsou jiná 
a sváteční. Nyní jsme v době 
adventní. My si toto období 
spojujeme již jen s rozsvícenými 
stromy, ozdobami na ulicích 

a zvýšeným ruchem v obcho-
dech. To nám však mnoho odde-
chu a příležitosti k zastavení 
nedodá. Spíš nám to zrychlí tep, 
při pomyšlení, co ještě potřebu-
jeme stihnout.

Tak jinak. Co je tedy advent? 
Toto slovo pochází z latinského 
slova „advenio“ - přicházím. 
Advent je tedy dobou přichá-
zení, blížení se, vyhlížení blíží-
cího se. Je to tedy čas zklidnění, 
ztišení, kdy člověk nejen hod-
notí to, kým je sám, ale také 
čím je jeho život. Čím je napl-
něn, co v něm dává smysl a co 
je jen poutem, které svazuje. 
A blízkost Vánoc je nabídkou 
odpovědi.

Vše má smysl. Smysl, který je 
větší, než moje plány i úspě-
chy. A já jsem pozván jako jedi-
nečná, nezastupitelná bytost, 
abych se podílel na stavbě 
budoucnosti. Já mám nemalý 
dar k této stavbě. Já mohu být 
tátou, mámou, přítelem, dob-
rým člověkem, člověkem s ote-
vřeným srdcem. Vánoce jsou 
výzvou, modelem, který velmi 
srozumitelným způsobem uka-
zuje, že k radosti vede cesta 
– stát se darem. Božské dítě 
v jesličkách nám ukazuje, že 
láska, která jediná může pro-
svítit a oživovat svět i každé 
lidské srdce se musí umět stát 

darem. Toto dítě neklade žádné 
podmínky, je téměř bezmocné. 
Můžeme jej nevšímavě obejít, 
můžeme se mu smát, můžeme 
mít dokonce pocit, že jej z těch 
jeslí můžeme klidně vyhodit. To 
všechno můžeme udělat a nic se 
nestane. Nic. Ani s námi. Zůsta-
neme stejní. Nebo je možné se 
u tohoto dítěte zastavit a podí-
vat se na něho s něhou i tou-
hou. A něco se stane. Naše 
srdce ožije. A možná uvidíme 
láskyplné a láskyhodné dítě i ve 
své ženě, dítěti, bratru, nepří-
jemném sousedovi, prostě 
v tom koho potkávám. A najed-
nou je možné mít ze života 

radost. Náhle má cenu každé 
slovo, pohled, podaná ruka. 
Vše se může stát obohacujícím 
darem, který bude uzdravovat 
svět i mne.

Kéž tuto nabídku Vánoc ve 
svém spěchu nemineme. Kéž 
nás doba adventní naučí tuto 
přicházející nabídku vyhlížet 
a očekávat.

Tak zklidňující advent a lás-
kou oslovující Vánoce vám všem 
přeje správce vašeho kostela - 
jáhen Karel Sádlo.

P.S. 24. 12. 2011 se můžeme se-
jít ve vašem kostele k štědrove-
černí bohoslužbě ve 21.30 hod.

Říjen byl na akce bohatý

Výlov „Žulíkova“
Rybník „Žulíkov“ v Jehnědně se naposledy lovil před šesti lety. 

O výlov rybníku se vždy starali místní dobrovolní hasiči. Za svou 
celoroční práci ve sboru dostal každý hasič při výlovu jednoho 
kapra. Ani letos, v sobotu 15. října, tomu nebylo jinak. Výlov začal 
v devět hodin ráno, kdy se nad Jehnědnem ještě nesla mlha. Pro 
zahřátí rybářů i přihlížejících se podávaly teplé alkoholické i neal-
koholické nápoje. Poslední ryby byly vyloveny kolem dvanácté 
hodiny, kdy se na obloze objevilo i na chvíli sluníčko. Následující 
sobotu připravil pan Filip Raab ze zbývajících vylovených ryb hody, 
kterými pohostil občany Jehnědna v hospodě u Řeřábků. Specia-
lity, které byly připraveny pro tuto příležitost, si každý, kdo ochut-
nal, pochvaloval.

Text: Hana Kozáková, Jehnědno

Výlov rybníka Vápeňák 
v Albrechticích nad Vltavou

K podzimu patří nejen pouštění draků, ale i výlov rybníků. 
V Albrechticích jsme tak mohli být svědky sobotního výlovu sou-
kromého rybníka Vápeňák, který patří majiteli M. Pizingerovi, který 
tento rybník obhospodařuje se společníkem J. Lidem. Rybáři začali 
rybník vypouštět již v pátek 21. října v odpoledních hodinách, aby 
druhý den okolo10. hodiny nastal již očekávaný vlastní výlov.

Sedm rybářů speciálně oblečených do tzv. lováků s podběráky 
v ruce nabírali ryby ve vypuštěném rybníce a přemísťovali je do 
připravených kádí na hrázi. Tam již další pomocníci cechu rybář-
ského v čele s panem Korkem třídili ryby nejen podle velikosti, ale 
i podle druhu.

Počasí všem přálo, sice dopoledne rtuť na teploměru ukazovala 
mínus 2°C a mlha se mírně válela nad hladinou, ale jak čas plynul, 
na obloze se objevilo sluníčko. Zvědavých diváků a příznivců se 
sešlo tentokrát velice mnoho. Mezi vylovenými převažovali kapři 
a amuři, dále jsme mohli spatřit štiku, tolstolobika, lína i candáta.

Jako perličku mohu uvést, že vedle ryb byl i uloven mobilní tele-

Opět se blíží Vánoce



vali tři orli skalní. Už v první leči byli dravci úspěšní. Jeden z orlů 
úspěšně zaútočil na starou srnu. I v druhé leči, tentokrát na Vel-
kém chřešťovickém rybníku, byli sokolníci úspěšní. Po zahájení 
byla vyhnána z rákosí čtyři divoká prasata, několik bažantů a tři 
lišky. Opět byl úspěšný orel, kterému se povedlo ulovit jednu z li-
šek. Dále bylo vidět několik dalších bažantů a zajíců, ale dravci 
již úspěšní nebyli. Přesto sokolníci při závěrečném výřadu projevili 
spokojenost se zazvěřením revíru pro jejich lovy.

Text a foto: Ing. M. Ušatý, Jehnědno 

Výlet do Plzně

Dne 28. 10. jsme v Chřešťovicích uspořádali výlet vlakem do Plzně 
za perlami města. Náplní byla prohlídka Pivovarského muzea, kde 
jsme se mohli seznámit s historií výroby piva a ležáckých sudů. 
Zde jsme ocenili nabídku ochutnání piva. Další prohlídka byla 
v místním pivovaru „Pilsner Urquell“, kde jsme prošli moderně 
zařízenou stáčírnu, ale také starou a novou varnu. Krátce jsme si 
prohlédli i pivovarské sklepy, které jsou mimo jiné zajímavé svou 
délkou 9 km. Zde jsme ochutnávali pivo čepované přímo z dubo-
vých ležáckých sudů. Můžeme potvrdit, že bylo jako křen. A celý 
výlet jsme zakončili v restauraci „Na spilce“, kde jsme pokračovali 
v ochutnávce piva a místních specialit. Další plzeňské perly jsme už 
bohužel nestihli. Snad příště. Návrat zpět vlakem do Písku proběhl 
ve velice dobré náladě s pocitem pěkně prožitého dne.

Text a foto: Lenka Kothánková, Chřešťovice

Zabijačkové hody 
v Albrechticích nad Vltavou

V sobotu 29. října od 9 hodin se konaly ve dvoře hostince U Králů 
tradiční zabijačkové hody. Přípravné práce začaly již o den dříve, 
kdy se mistři cechu řeznického věnovali porážce prasat a následně 
jejich zpracování, aby vznikaly masné pochoutky, na které se jen 
sbíhaly sliny.

O návštěvníky hodování nebyla nouze, kdo chtěl, mohl ochut-
nat teplou polévku prdelačku, mozeček či guláš. Ovar přímo na 
místě porcovali řezníci pan Jaroslav Sládek se svou pomocnicí - 
dcerou Barčou a pan Milan Milota. Dále v nabídce byly tlačenky, 
jitrnice a jelítka. Pro dobrou náladu hrál na harmoniku pan Václav 
Nejedlý. Nešlo o to, jen se dobře najíst a svlažit hrdlo, ale důležité 
bylo i setkání a popovídání si s blízkými a známými lidmi v dnešní 
uspěchané době. Nemělo by se na tyto lidové zvyky a tradice, které 
k venkovu bezesporu patří, zapomínat.
Text a foto: Dana Ryšlavá - kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Listopad byl pestrý
Zabíjačka, tentokrát v Újezdě

Dne 17.listopadu, brzy ráno, se sešli obyvatelé Újezda na návsi, aby 
nachystali vše potřebné ke zdárnému průběhu „obecní zabijačky“ 
dle starých zvyků. Pod dohledem řeznického mistra Petra všichni při-
ložili ruce k dílu, a tak celá akce byla pohodová, plná veselí, střídající 
se s chvilkami soustředění - například při špejlování. Nechybělo ani 
večerní zakončení s ochutnávkou všech vyrobených lahůdek a kon-
statování, že tato akce byla velmi zdařilá, přispívá k soudržnosti 
obyvatel obce a jistě se musí příští rok zopakovat.

Text a foto: Ing. P. Jaroš, Újezd

Sokolníci v Jehnědně
Rok uplynul jako voda a 19. listopadu se v honitbě Mysliveckého 

sdružení Jehnědno opět sešli sokolníci. Sokolnický lov uspořádalo 
MS Jehnědno ve spolupráci se Sokolnickým střediskem Písek. Za 
příznivého počasí sokolníci lovili v okolí chřešťovických rybníků, 
lomu v Jehnědně a v remízech v okolí Jehnědna. Zvěře bylo dosta-
tek a loveckých příležitostí také. Mezi loveckými dravci domino- Viktor Čabaj se svými kolegy a svěřenci



V sobotu 3. prosince okolo 
třetí hodiny odpolední se začala 
naplňovat albrechtická náves 
nejen dětmi s jejich rodiči či pra-
rodiči, ale i všemi příznivci vánoč-
ních tradic, kteří si v adventním 
čase chtějí „vychutnat“ sváteční 
atmosféru a zastavit se v této 
uspěchané době.

Divadelní spolek „Albrech-
tický brebta“ ve spolupráci se 
„Ženami v akci“ pro všechny 
přítomné připravili „Živý bet-
lém“, kde jsme mohli spatřit 

Marii, Josefa a Ježíška v jeslič-
kách. Poté divadelníci zazpívali 
známé i méně známé vánoční 
písně a koledy.

Hlavní slovo ovšem patřilo 
dětem. Kdo přinesl dopis pro 
Ježíška, ten si mohl vybrat 
z ozdobeného stromečku malý 
dáreček. Dále si děti mohly 
tipovat, kolik čertů se objeví 
v Mikulášově družině. To už 
se začínalo pomalu stmívat 
a nervozita mezi malými dětmi 
stoupala. Úměrně tomu kle-

sala teplota a vítr nepříjemně 
pofukoval. Pro zahřátí si každý 
mohl dát zdarma v podloubí 
hostince U Králů čaj, případně 
si zakoupit něco ostřejšího 
k zahřátí.

Konečně jsme se dočkali. 
Na voze taženém koňmi při-
jeli Mikuláš a anděl v dopro-
vodu čertů. Když čerti utvořili 
tzv. špalír, Mikuláš měl hlavní 
slovo. Jeho pravou rukou mu 
byl anděl, který děti hladil 
a povzbuzoval. Ovšem, kdo 
naháněl hrůzu, byl Lucifer, který 
vyvolával jména dětí. Ostatní 

čerti mu pomáhali ze všech sil. 
Pro děti byly nachystány balíčky 
plné překvapení. Někdo měl slzy 
na krajíčku, jiný si statečně šel 
pro sladkosti sám. Menší děti 
doprovázeli rodiče.

Na samý závěr nastalo loso-
vání. Víte, kolik čertů se vyrojilo 
z pekla? Správné číslo bylo 11. 
Šťastní výherci si odnesli ply-
šáčka. Rozloučili jsme se s Miku-
lášem a jeho družinou a rozešli 
se do svých domovů.  

Text a foto: Dana Ryšlavá, 
kronikářka obce

Drakiáda
Dne 29.11. se konala 

v Chřešťovicích na louce 
pro děti „drakiáda“. 
I přesto, že foukal slabý 
vítr, vzlétnout draka se 
podařilo takřka všem. Po 
„letových zkouškách“ se 
účastníci mohli občerst-
vit teplým čajem u paní 

Jany Marešové, která zajišťovala polní kuchyni. 
Dospělí si mohli čaj ochutit kapkou rumu nebo 
griotky. Poté akce směřovala k místní „hasi-
čárně“, kde byla uspořádána výstava vyrobe-
ných draků, předávány konstrukční zkušenosti 
a zde se rozdávaly diplomy za účast v drakiádě. 
Nebylo vítězů ani poražených, vládla všeobecná 
spokojenost.

Text a foto: Lenka Kothánková, Chřešťovice

Prosinec byl především ve znamení Mikuláše

Mikulášská nadílka v Jehnědně
V sobotu 3. prosince se uskutečnila v Jehnědně v hostinci 

u Řeřábků Mikulášská nadílka, kterou si vzali na starost hasiči 
z dobrovolného sboru Jehnědno. Již od 16:00 hodin byl pro děti 
připraven zábavný program plný her, o který se postarala paní Gab-
riela Zinková. I přesto, že čerti měli původně zůstat v pekle, kolem 
půl šesté se ozvalo řinčení řetězů a na sále se objevili tři pekelníci, 
jedna čertice a za nimi následoval anděl s Mikulášem. Všechny děti 
se hned začaly strachy schovávat za své rodiče. Básničkou či pís-
ničkou se přišlo vykoupit za své „hříchy“ celkem deset dětí: Martin 
Šíma, Maruška Zinková, Petr Kulykowec, Kačka Malkusová, Alice 
Košťálová, Pepíček a Vašík Kozákovi, Dominik Rot, Matěj a Ondra 
Šímovi. Za svou statečnost si děti odnesly od anděla balíček plný 
sladkostí a ovoce. I čerti si odnesli do pekla svou odměnu ve formě 
společné fotografie s dětmi, Mikulášem i andělem.

Text a foto: Hana Kozáková, Jehnědno

Brebta a Mikuláš ve škole

Mikulášská nadílka 
v Albrechticích nad Vltavou



Mikuláš v Chřešťovicích
Báječné odpoledne mohly děti prožít na mikulášské besídce v hos-

tinci U Rybníka. Mimo zajímavých her si děti mohly také zatan-
čit a zazpívat při muzice Jiřího Bláhy. Samozřejmě, jakmile dora-
zil tolik očekávaný Mikuláš se svým tradičním doprovodem, děti 
se soustředily na svůj přednes básničky či písně, aby si zasloužily 
odměnu v podobě sladké nadílky. Nakonec si k nadílce ještě děti 
odnesly malý dáreček z dětské tomboly. Po skončení programu 
pro děti následovala zábava již jen pro dospělé. I ti si mohli odnést 
nějaký ten dáreček z tomboly, která byla uspořádaná v retro stylu 
jako již v loňském roce.

Oblíbenost chřešťovické „Mikulášské“ rok od roku stoupá a důka-
zem toho byl hostinec zaplněný do posledního místečka.

Text a foto: Lenka Kothánková, Chřešťovice

Obec Albrechtice nad Vltavou vlastní 
250,77 ha lesa. Z této výměry je 64,31 
ha zařazeno do kategorie lesů zvláštního 
určení, to znamená, že zde převažuje půdo-
ochranný význam nad produkčním. Pře-
vážně se jedná o prudké stráně nad řekou 
Vltavou. Dle hospodářského plánu plat-
ném pro 10leté období 2008-2017 je maxi-
mální výše těžeb 18 050 m3. Toto množství 
je závazné a nepřekročitelné. Zároveň plán 
doporučuje nevyužít této možnosti v plném 
rozsahu a tím ponechat určitou rezervu pro 
léta následující.

  Společnost Lesy města Písku s.r.o. pře-
bírala do odborné správy tento lesní maje-
tek v roce 2006. Předchozí odborný lesní 
hospodář využíval těžební možnosti  beze 
zbytku a přesto na mnoha místech hos-
podařil převážně lýkožrout smrkový zvaný 
kůrovec, proto prvořadý úkol, který jsme si 
spolu s vedením obce vytkli, byl:
1.  zbavit les kůrovce
2.  vyklidit rozsáhlé holiny od klestu a zales-

nit je kvalitní sadbou odpovídající 
stanovišti

3.  doplnit založené kultury a umožnit jim 
rychle odrůstat

4.  vrátit lesu podobu odpovídající řádné 
péči hospodáře

Mám radost, že vytčené cíle se nám daří 
plnit. Pro zajímavost uvádím několik údajů 
z hospodaření v roce 2011. Těžba dřeva 
celkem 771 m3 z toho 28 m3 kůrovcového 
a 226 m3 polomového dřeva. Zalesněno 
bylo 6 650 stromků na ploše 1,04 ha. Oží-
nání a nátěr stromků proti okusu zvěří byl 
proveden na ploše 25,14 ha. Prořezávky 
a probírky v mladých porostech do 40ti let 
věku na ploše přesahující 3 ha a mnoho dal-
ších činností zlepšujících stav lesa.Tato čísla 
dokazují, že v lese je možné hospodařit 

v souladu se zásadami trvale udržitelného 
rozvoje, sklízet pouze to, co přiroste a pře-
sto produkovat příjem do obecní pokladny 
ve výši 1 100,- Kč z každého ha lesa.
Řádná péče znamená i to, že hospodář 

se snaží každý m3 vytěženého dřeva co nej-
lépe zhodnotit, nabídnout jej odběrateli, 
u kterého je jistota slušných cen a solvent-
nosti. To naráží v některých případech na 
nepochopení až agresi u některých spolu-
občanů. Tito lidé se dožadují koupě pali-
vového dřeva nebo zadání tzv. „samový-
roby“ v obecním lese. Obojí je samozřejmě 
možné, ale možnosti jsou omezené. Vše 
zajišťuje příslušný lesník, který rozhoduje 
vždy v zájmu obce.

 
Samostatnou kapitolou jsou dotace 

plynoucí do lesa a otázka, na co je možné 
čerpat a kdo je může čerpat.

V zásadě jsou dvě možnosti:
1.  na vybrané pěstební činnosti v lese, jako 

je výsadba listnáčů či jedle, výchovu 
v porostech do 40 let věku nebo 
použití šetrných technologií při vyklizo-
vání dřeva z lesa – kůň, lanovka. Tyto 
dotace jsou sazbové, to znamená přesná 
suma na jednotku (ks či ha) a posky-
tuje je Krajský úřad. Žádat může vlast-
ník nebo nájemce, pokud to má ošet-
řené v nájemní smlouvě. Tato možnost je 
využívána v plném rozsahu.

2.  na investice do lesů. Zde je možné čerpat 
prostředky na rekonstrukci lesních cest 
a nákup lesní techniky. Dotace poskytuje 
Evropská unie a stát. Zde je však nutná 
finanční spoluúčast žadatele pohybu-
jící se okolo 50% celkové částky. To zna-
mená, opravíme-li cestu za 1 milión Kč 
musí obec zaplatit 500 tis. Kč ze svého. 
Podobně je tomu i u traktoru či vleku. 

Záleží pouze na žadateli a jeho finanč-
ních možnostech. Žádat opět může 
vlastník či nájemce. Tato možnost za 
posledních 5 let využita nebyla.

Závěrem tohoto příspěvku bych rád pozval 
občany obce Albrechtice, Údraže či Jeh-
nědna na společnou procházku po Vašem 
lesním majetku. Zde si můžeme popoví-
dat, různé věci ukázat a zároveň objasnit 
pochybnosti. Myslím si, že Lesy města Písku 
s.r.o. odvádějí pomocí svých zaměstnanců 
standardní, slušnou práci, která je kladně 
hodnocena i všemi kontrolními orgány 
a auditory, kteří každý rok naši firmu nav-
štěvují a veškeré hospodaření prověřují.

Všem čtenářům tohoto zpravodaje přeji 
klidné prožití svátků vánočních a mnoho 
štěstí a pohody v roce 2012.
Ing. Václav Zámečník, jednatel společnosti 

Lesy města Písku, s.r.o

Poděkování
Dlouhých 38 let, od 7. 10. 1973 do konce října letošního 

roku, vedl s velkou láskou místní lidovou knihovnu  v Jeh-
nědně pan JOSEF ŘEŘÁBEK. Pro knihy si k němu chodili všichni 
- školáci i důchodci, spoluobčané z okolních vesnic a dokonce 
i návštěvníci místního tábořiště. Pokud nestihli výpůjční dobu, 
mohli si vybrat i v místním pohostinství. Letos se musel ze 
zdravotních důvodů s půjčováním knih rozloučit.

Jménem obecního úřadu a všech spokojených čtenářů 
bych chtěla panu Řeřábkovi za vzornou práci knihovníka 
poděkovat a popřát mu do dalších let hodně zdraví.

Text: Marie Řeřábková, Jehnědno

Lesy města Písku informují

Medové koláčky
30 dkg hladké mouky
13 dkg moučkového cukru
1 vanilkový cukr
4 dkg másla
3 lžíce medu
1 celé vejce
1 žloutek
1 lžička jedlé sody

Med, máslo, moučk. cukr, van. cukr, vejce 
a žloutek šleháme v páře, přidáme jedlou 
sodu a mícháme. Tuto směs přidáme do 
hladké mouky a vypracujeme vláčné těsto. 
Vykrajujeme malá kolečka a pečeme na pečí-
cím papíru v mírné troubě. Kolečka se sle-
pují krémem a džemem. Slepená kolečka se 
potřou krémem, obalí v kokosu a vloží do 
papírového košíčku. Ozdobíme agarem /čer-
vené nebo zelené kuličky/, barevné želé nebo 
lentilka.

Krém: 1/2 l mléká, 3,5 dkg majzeny, uvařit 
kaši, 25 dkg másla, 15 - 20 dkg mouč.cukru



Z činnosti albrechtických hasičů
Blíží se konec roku a nastává čas bilancování. Tento rok byl velmi 

pestrý především v hasičské soutěžní činnosti. V albrechtickém 
sboru se nám v průběhu sezóny podařilo založit dvě nová družstva 
a to žen a veteránů. S jejich úspěchy jsme Vás průběžně seznamo-
vali. Zejména bych chtěl vyzdvihnout úspěchy albrechtických hasi-
ček, které nastoupily do rozběhlé sezóny a svojí pílí a houževnatostí 
dokázaly kromě jiných velkých úspěchů také vyhrát Vltavský pohár, 
který na slavnostním vyhlášení v kulturním domě v Albrechticích nad 
Vltavou za účasti bratra Jiřího Nováka, starosty okresního Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska v Písku náležitě s hasiči oslavily.

Čas oslav skončil a hasiče čekaly posezónní práce. Tímto je zejména 
příprava vybavení na další hasičská zápolení a dále úklid zbrojnice 
a jejího okolí. Členové zásahové jednotky provedli přechod výjez-
dové techniky na zimní provoz, tak aby byla technika připravena 
pomáhat i v zimních měsících. V tomto období se velitelé a strojníci 
zásahové jednotky obce zúčastnili odborné přípravy velitelů a stroj-
níků u kolegů na stanici Hasičského záchranného sboru územního 
odboru v Písku. Představitelé sboru se sešli na Aktivu funkcionářů 
sborů, který se každoročně koná pro sbory z našeho okolí v Pase-
kách a je zde zhodnocen uplynulý hasičský rok.

Bohužel, i přes nedaleké místo konání tohoto setkání, se zde 
nezúčastnili zástupci všech sborů z našeho okrsku.

S příchodem konce roku a počátkem nového čeká hasiče příprava 
Výroční valné hromady, kde se setkají všechny generace hasičů 
z naší obce. Jménem hasičského sboru v Albrechticích nad Vltavou 
bych chtěl poděkovat všem příznivcům, fanouškům a spoluobča-
nům, kteří nám v roce 2011 drželi palce, za jejich podporu a pří-
zeň v novém roce 2012. Chtěl bych popřát nejen jim, ale i hasi-
čům a hasičkám pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním životě. 
Dále chci poděkovat všem členům hasičského sboru za vykonanou 
práci v roce 2011 a věřím, že v této práci vytrváme dle starého 
hasičského hesla

    „sobě ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku slávě“
Text a foto: Petr Sidum, velitel  SDH Albrechtice nad Vltavou

Ohlédnutí za podzimní částí 
soutěže fotbalistů

V listopadu jsme odehráli poslední dvě utkání v Božeticích 
a v Milevsku a skončila nám podzimní část soutěže. Nutno 
konstatovat, že tento podzim pro náš fotbal nedopadl vůbec 
dobře. Právě postavení v tabulce nás zavazuje v zimní přestávce 
a následně pak na jaře udělat maximum a pokusit se o téměř 
nemožné, tedy zachování krajské soutěže v Albrechticích, kterou 
hrajeme už 9. sezónu a patříme mezi 80 vyvolených z 330 jiho-
českých měst a obcí. Toto bylo hlavním tématem poslední hráčské 
schůze, schůze výboru a následné dokopné, která se konala bez-
prostředně po brigádě 19.listopadu. Na brigádě, kde se nás sešlo 
18 jsme provzdušnili hřiště, uklidili kabiny a jejich okolí a uložili 
areál k zimnímu spánku.

Během podzimu se nám po delší odmlce začalo blýskat na lepší 
časy v oblasti mládeže, kdy ve spolupráci se ZŠ vznikl fotbalový 
kroužek, na kterém dělá své první fotbalové krůčky 16 místních 
ratolestí. Doufáme, že dětem i jejich rodičům elán a nadšení vydrží 
a v červnu pro ně budeme moci přihlásit mládežnickou soutěž.

Nedílnou součástí naší činnosti je podpora ze strany Obce 
a z posledních jednání vyplynulo, že i přes nepříznivé výsledky se 
k nám neotočí zády. To samé teď potřebujeme i od našich fanoušků 
a hlavně od štěstí.

TJ Albrechtice přeje všem klidné Vánoce a hodně zdraví a úspě-
chů v novém roce. Kdo bude mít zájem shodit po Vánocích nějaké 
to nabrané kilo, může s námi 15.ledna 2012 nastoupit do zimní 
přípravy.

Sportu zdar!
Text a foto: Dušan Hronek, TJ

Fotbalový turnaj Senior Cup Všeteč
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce se fotbalové mužstvo 

starších pánů „Hospodská dvanáctka“ zúčastnila výborně zorgani-
zovaného turnaje Senior Cup Všeteč. Zde se každoročně scházejí 
čtyři fotbalová družstva přiměřeně starých a stejně hmotných fot-
balistů. Před vysloužilci Albrechtického fotbalu stál nemalý úkol - 
obhajoba putovního poháru z roku 2010. Jak je vidět na uvedené 
fotografii, putovní pohár se podařilo obhájit. Tato sportovně spo-
lečenská akce byla v letošním roce ve večerních hodinách dopl-
něna i vystoupením mladého kouzelníka. Pomocníkem mu byl náš 
hráč pan Ladislav Stejskal, za což sklidil velké ovace. Hráči dobře 
reprezentovali obec Albrechtice a na chvíli potěšili naše fanoušky, 
kteří si v letošním roce moc fotbalové radosti neužili.

Text a foto: Ing. M. Pizinger, Albrechtice

Co s tím ?
Už také lamentujete, že otevřít okno v letošním listopadu ve večerních 

hodinách (a nejen v listopadu a nejen letos) je možné jen na samotách 
a ne v našich vesnicích. Štiplavý zápach a dým z našich komínů proniká 
do místností otevřeným oknem rychleji než vydýchaný vzduch z míst-
ností ven. A jestliže se k tomu přidá inverze, tak je vše dokonáno. Naše 
vesnice v zimě vypadají jako silné průmyslové zóny. Uvědomujeme si 
v tomto období, jak se chováme k přírodě, k našemu okolí, ke spoluob-
čanům a jaký příklad dáváme dětem? Co všechno dokážeme do našich 
kotlů a kamen nasypat, abychom ušetřili. Vím, že doba je zlá a může 
být i hůře, ale tak, jak se spalováním všech umělých hmot, PET lahví 
a dalších nevhodných věcí dáváme závdavek našim zákonodárcům, aby 
co nejdříve zavedli daň z komínů a nezbude nám jen nadávat, zda to 
bude tři nebo pět tisíc korun ročně z komína. Musíme si uvědomit, že 
si za to více či méně můžeme sami. Ruku na srdce, kolik z nás si před 
topnou sezonou nechalo zrevidovat kotle a kamna, kolik bylo opraveno 
komínů, která firma měla lacinější uhlí a kolik je z něho popela. Kolik 
pohrdavých úšklebků patřilo těm, kteří využili likvidaci větví a odlomků 
stromů z letošní lesní kalamity, aby se předzásobili dřívím na další topné 
období. Bude to stačit, aby se v našich vesnicích v zimě dalo dýchat čer-
stvý venkovský vzduch? Nestálo by za to zamyslet se, co s tím?

Text: Ing. M. Ušatý, Jehnědno



Jak skončí váš automobil?
Jen pro ty nejmladší je již samozřejmostí 

vynést odpadkový koš „do popelnice“. Pro 
některé dříve narozené, bylo naopak nor-
mální nashromážděný odpad vyvézt do 
lesa, rokle, či na pískárnu, kde se o něj 
postarala příroda. Za současný stav ani tak 
nemůže naše lepšící se ekologické cítění, ale 
prostě ta skutečnost, že jsme k tomu byli 
donuceni zákonem. Jsme sice nuceni sepa-
rovat odpad, ale kdo nás k tomu opravdu 
donutí? Kontroluje snad někdo, že do 
popelnice nepatří baterie, léky, chemikálie? 
Nezbývá než přemlouvat a nabídnout sepa-
rační kontejnery, sběrné dvory či svoz.

U vyřazených automobilů je situace asi 
nejdále. Zde občanu nezbude nic jiného, 
než se dikci zákona podřídit. Tou mocnou 
pákou je systém ekologické daně při pře-
vodu starých vozidel na nového majitele 
a placení povinného ručení. Kdo by chtěl 
platit za auto, které již nepoužívá? A nepla-
tit se opravdu nevyplatí. Od roku 2009 
hrozí sankce minimálně 50,- Kč za každý 
nezaplacený den. A nevěřte, že na Vás se 
zapomene.

Likvidace vyřazeného automobilu je pro 
občana jednoduchá: Stačí znát telefonní 
číslo a zavolat. Vše je u kompletních vozi-
del zdarma. Pouze pozor na povinnost svě-
řit likvidaci pouze firmě, která pro tuto čin-
nost vlastní povolení.

Tohle vše jste asi věděli. Víte ale, co se 
s vaším miláčkem bude dít dál? Možná 

tušíte, ale málokdo umí na tuto otázku 
odpovědět. Rád odpovím, ale musím odpo-
vídat za konkrétní subjekt, protože i firmy, 
vlastnící povolení ke zpracování autovraků, 
mohou postupovat odlišně a přitom v sou-
ladu se zákonem.

Jihočeská pobočka firmy Sunex, spol s r. 
o., sídlí v obci Temelín a kromě kovových 
odpadů se zabývá také likvidací autovraků. 
Veškerá činnost probíhá v souladu s pro-
vozním řádem, který schválil Jihočeský kraj-
ský úřad. Nejprve je třeba vyřazený auto-
mobil dopravit do našeho zařízení. Nemu-
síte jej vozit, dopravu zdarma zajistíme. Na 
základě vašeho dokladu totožnosti a údajů 
z velkého technického průkazu je automobil 
identifikován, zvážen a je zjištěna komplet-
nost. Potřebné údaje jsou zapsány do celo-
státního informačního systému, pomocí 
kterého je vytištěn formulář sloužící maji-
teli auta jako potvrzení o ekologické likvi-
daci a bez něhož není možné na místním 
odboru dopravy automobil odhlásit. Úřed-
ník má přístup do stejného informačního 
systému a údaje z potvrzení kontroluje. Je-
li automobil přijat do likvidačního zařízení, 
obdrží majitel zpět technický průkaz, SPZ, 
potvrzení a přestává být majitelem. Bolest 
ze ztráty miláčka jistě brzy vyléčí miláček 
nový... Předané auto čeká nejprve pod stře-
chou a zajištěné mobilní vanou proti pří-
padným úkapům na odstranění nebezpeč-
ných látek. Jsou vypuštěny všechny kapalné 
nebezpečné látky: oleje, brzdová a chladící 
kapalina, zbylé palivo a náplň do ostřiko-

vače. Olej a ostatní nebezpečné látky jsou 
předány odborné firmě a budou po recyk-
laci využity například jako palivo a nebo 
budou odborně zlikvidovány. Následně je 
vyjmut akumulátor, který bude dále kom-
pletně recyklován na olovo, plasty a kyse-
linu. Případný katalyzátor je zdrojem vzác-
ných kovů. Nyní je autovrak zbaven nebez-
pečných součástí a je připraven k dalšímu 
odbornému zpracování. 

Další cesta autovraku je buď na kompletní 
rozebírku na jednotlivé součásti a nebo 
jako celek putuje ke zpracování na šrédr. Je 
to vlastně mlýn, kde je autovrak rozdrcen 
na malé části, které jsou potom roztříděny 
na kovové složky a zbytek. To, co nevytřídí 
na šrédru, prochází dále velmi důmyslnou 
separační linkou, která umí vytřídit různé 
plasty, gumu, sklo a další kovy. Nic nepři-
jde nazmar. Co se nehodí jako surovina, je 
využito alespoň energeticky jako palivo. 

Dle ustanovení EU musí být v současné 
době autovraky využity nejméně z 85%. Od 
roku 2015 to bude z 95%. To bude vyžado-
vat velké investice do našich recyklačních 
zařízení.

Uvědomujeme si vůbec, jak velkou změ-
nou prošlo u nás v posledních dvou deseti-
letích nakládání s odpady? Ta cesta zdaleka 
není u konce a má ještě velké rezervy.

Ale vraťme se k autovrakům. Nevíte-li 
„kam s ním“, s důvěrou se na nás obraťte:

Text: Ing. J. Hajný, Sunex, spol. s r. o., tel. 
602 481 525, www.sunex.cz

Obecní knihovna 
v Albrechticích nad Vltavou informuje

Milí čtenáři, dny se zkracují a právě tyto podzimní chvíle jsou 
jakoby předurčeny k četbě knih. Dovoluji si Vám nabídnout 
„novinky“, nově zakoupené knihy do albrechtické knihovny, které 
si můžete přijít vypůjčit.

Převážně pro ženy jsou určeny tyto knihy:
1. Simona Monyová - Matka v krizi
Jedná se o příběh mateřské lásky, kdy žena je ochotna pro svě 

děti obětovat a vytrpět cokoliv.

2. Simona Monyová - Ženu ani květinou....
Z obsahu: Modlitba žen:
 Pane,
 dej mi moudrost, abych pochopila muže,
 děj mi lásku, abych mu odpustila,
 dej mi trpělivost na jeho nálady...
 Jen mi nedávej sílu...nebo ho zabiju!
Pozn. Není třeba připomínat, že tato oblíbená spisovatelka pro 

ženy byla obětí domácího násilí a svým mužem byla zavražděna. 

3. Danielle Steel - Velká holka
Začtěte se do románu o dívce Viktorii, která odchází z domova 

a začíná žít svůj vlastní život se všemi vítězstvími i prohrami, které 
na ni čekají.

4. Zdeněk Svěrák - Nové povídky
Pro čtenáře bez rozdílu věku pohladí na duši tato nová kniha 

povídek.
Cituji: Ptám se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. 

Jako bych našel pecku a dělal kolem ní třešeň. Nebo švestku. Podle 
toho, co seberu. Jádro každého příběhu jsem našel na cestě. 

5. Hana Prošková - Zlá panenka
Tato původní česká detektivka potěší psychologicky prokresle-

nými příběhy, vtipnou zápletkou a překvapivým řešením. Je možný 
zločin v zamčeném pokoji?

6. Stephenie Meyerová - Zatmění
Jedná se o 3.díl ságy o úpírech a vlkodlacích. 

7. Jesús Hernández - Podivuhodné příběhy druhé světové války
Seznámíme se s řadou kuriozit z fronty i týlu - např. Bitvu o Sta-

lingrad rozhodly krysy? Nacisté proti poštovním holubům použí-
vali sokoly? či Byl Hitler zamilovaný do Nefertiti?

8. Marcela Borgesová- Se psem je psina
Humorná knížka s povídkami pro kočku a pro psa. Knížka pro 

děti a mládež, na jejímž konci si možná řekneme: „Jak jsem jen 
mohl žít bez psa!“

9. Šmoulové - Šmoulí polévka
Kdo by neznal Taťku Šmoulu, Šmoulinku a Gargamela. Další příběh 

na nás čeká s pěknými ilustracemi o těchto modrých skřítcích.

10. Pohádky pro malé princezny
Kniha s velkými písmeny pro princezny, víly a magické bytosti. 

Obsahuje 7 klasických pohádek od Popelky až po Šípkovou 
Růženku.

Těším se na Vaši návštěvu. 
Dana Ryšlavá, knihovnice

Fejeton
Milé čtenářky, je to ta nejúžasnější věc, která existuje. Jelikož oplý-

vám větším počtem „tukových polštářků“, stále jsem si lámala hlavu 
nad svým šatníkem. Již pro mě dlouho neexistují upnutá trička, jeli-
kož v nich vypadám jako housenka pocházející z písečných dun, ani 
minisukně, kdy mé úchvatné nožky z ní koukající mohou sloužit jako 
pevný základ právě se stavějící pergoly.Takže moje pátrání po vhod-
ném oděvu připomínalo bojovku se zakopaným pokladem s úpr-
kem od jednoho obchodu ke druhému. V první fázi jsem podléhala 
dojmu, že kromě mě neexistuje nikdo tak objemný, že všechny ženy 
jsou úžasně štíhlé, drobné a já jsem hříčka přírody. V druhé fázi jsem 
obíhala obchody zabývající se pánskou módou, neb pivka ukládaná 
do útrob mnoha mužů „lehce“ jejich těla deformují a tudíž se mezi 
výrobky najdou i kousky většího formátu. Avšak teď je s tím KONEC! 
V jednom krámku mi příjemná paní sdělila, že existuje oděv, který 
ona nazývá „špekokryt“a který oplývá nejen prodlouženou délkou, 
ale je šitý tak, že si v něm připadáte jako princezna, neb je roze-
vlátý, vtipně řasený a hlavně, nikdo nemá nejmenší šanci objevit 
jakýkoliv špíček. Tím přestalo mé trápení se šatníkem a nyní udi-
vuji kolemjdoucí pány ladným pohybem zahalena do špekokrytu 
a nechávám jim tak možnost představivosti, jakže vlastně to mé tělo 
vypadá. Ať žije špekokryt.

V.J.



Pozvánka na Silvestrovský běh 
na Kamýk aneb Trocha historie 
nikoho nezabije

Vzpomínání pana Jana Švehly na stavbu rozhledny na Kamýku:
„Na Kamýku stála dřevěná „rozhledna“, kterou ohlodával zub 

času. V roce 1941 bylo započato se stavbou zděné rozhledny asi 
200m východním směrem od staré. Materiál byl dopravován koň-
ským potahem a jedním autem, směrem od Všeteče. Používaná 
mechanizace krumpáče, lopaty, kolečka a dělné ruce...Těch bylo 
třeba ke stavbě stejně jako nohou. Byly jediným dopravním pro-
středkem na pracoviště. Nebyla to procházka, to tedy ne! Museli 
jsme do práce dost spěchat. Po šichtě šli starší domů cestou. My 
mladí jsme běželi cestou necestou nejkratším směrem z Kamýku 
domů. Škoda, že to bylo před 45 lety. Mohl to být dobrý trénink 
na nynější Velkou Albrechtickou.......“

Dále strejda pokračuje: „Mohu dnes napsat, že všichni byli před-
chůdci „Velké Albrechtické“, nechť jsou aspoň takto registrováni 
jako běžci jejich doby. Neboť na Kamýk se šlapalo za výdělkem 
a s Kamýku se běželo za prací doma“. Chápu proto zrod Velké 
Albrechtické našich dnů nejen jako silvestrovské povyražení při-
hlášených běžců, ale také jako úctu a uznání díla rukou jejich otců 
a dědů. 

Pozvánka a něco z historie Silvestrovského 
běhu na Kamýk. 

V roce 1983 (příští rok poběžíme po 30té) jsme ve složení Kolďáci, 
Petr Pizís a Vanťák vyrazili na Kamýk a cestou jsme se dohodli, 
že po prohlídce rozhledny cestu zpět poběžíme, abychom dostali 
řádnou žízeň na večer. Jako cíl jsme určili naši chalupu číslo 13. 
A Velká Albrechtická byla na světě! Další rok nás po úpravě startu 
běželo už 30. Začalo se vybírat startovné 5,- Kč, o něco později nás 
začal sponzorovat obecní úřad a ceny a diplomy se udělují pro nej-
mladší, nejstarší, nejvzdálenějšího účastníka, oceňuje se i běžecký 
styl, umělecký dojem, kategorie dětí do 12 let + dospěláci. Rok 
co rok je start v 10:00 hod. s tím, že účast na běhu stále narůstá, 
poslední roky 90-110 běžců, a chodci 200-300 kamarádů se schází 
ze všech stran od Všeteče, Protivína, z Písku jezdí cyklisti, apod. 
Od začátku běhu každý ročník poctivě zaznamenáváme v naší kro-
nice, kde přiložené fotografie dokazují, jak z nejmladších účast-
níků se náhle stávají matky a otcové. 

Srdečně zveme i Vás k dalšímu ročníku běhu. Přijďte se proběh-
nout, nebo zvolte dopolední procházku na Kamýk, kde vás čeká 

grog a hlavně naše opravená a zvýšená rozhledna s vyhlídkou do 
toho nejkrásnějšího kraje - našeho. Na Silvestrovské setkání se těší 
Vaši pořadatelé Péťa, Pavel a Honza.

Text a foto: Pavel Kolda

Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 14. 12. 2011

Redakční rada: Marie Řeřábková m.rerabkova@seznam.cz
 Mgr. Dana Ryšlavá danusalb@seznam.cz
 Ing. Miroslav Vlk miroslav.vlk@post.cz

Růža se svým 
majitelem 

panem Jindrou
vám přejí hodně
zdraví a abyste

měli v novém roce
všechny trumfy 
ve svých rukách.

Uzávěrka
dalšího čísla:
5. 2. 2012
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