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Informace z jednání obecního 
zastupitelstva

Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle 
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdů-
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrech-
tice nad Vltavou.
Usnesení ze 3. zasedání ze dne 28.6. 2013
*  Zastupitelstvo obce (ZO) bylo seznámeno s postupem prací na 

ZTV Albrechtice nad Vltavou, jejich fakturací a zbývajícími pra-
cemi a jejich finančním zajištění. Otázky zodpověděl Ing. Kaifer, 
starosta obce a p. P. Zabranský, stavební dozor.

*  ZO schválilo vybudování konečných povrchů komunikací a chod-
níků ZTV Albrechtice nad Vltavou, zadání výběrového řízení na 
tuto akci, splatnost faktur 7 měsíců a zařazení této akce do roku 
2013.

*  ZO schválilo jednací řízení bez uveřejnění s dodavatelem stavby 
firmou Š+H Bohunice a sepsání dodatků ke smlouvě.

*  ZO schválilo poskytnutí investičního příspěvku na opravu mostku 
a nábřežní zdi v Jehnědně.

*  ZO schválilo plány práce rady a zastupitelstva do konce roku.
*  ZO schválilo závěrečný účet obce Albrechtice nad Vltavou za rok 

2012 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad.

*  ZO schválilo poskytnutí příspěvků DSO Blanicko-Otavskému 
regionu Protivín navržených RO (9. zasedání).

*  ZO neschválilo prodej ani směnu parcely 133/1 v k.ú. Údraž.
*  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2013.

Informace z jednání obecního rady
Usnesení z 9. zasedání ze dne 13.6.2013
*  Rada obce (RO) souhlasila s opravou obecní části komunikace na 

Hladné u čp. 23.
*  RO souhlasila s příspěvkem na výstavbu nového mostku u č.

p. 72 Jehnědno s podmínkou nutnosti doložení předběžných 
nákladů na opravu.

*  RO vzala na vědomí Závěrečný účet obce, který byl zveřejněn 
na úřední desce 4.6.2013 včetně příloh a zprávy o přezkoumání 
výsledku hospodaření.

*  RO souhlasila s poskytnutím investičního příspěvku na aktua-
lizaci programu MISYS a neinvestičního příspěvku na sekačku 
HONDA DSO Blanicko-Otavskému regionu Protivín.

*  RO nedoporučila zastupitelstvu směnu ani prodej parcely č. 
133/1 v k.ú. Údraž.

*  RO nesouhlasila s návrhem České pošty s.p. Písek na změnu ote-
vírací doby pošty v Albrechticích nad Vltavou.

*  RO schválila příspěvek pro o.s. Vltavínek na úhradu dopravy dětí 
na Orlík – Holešice.

*  Na základě posouzení nabídek na Veřejnou zakázku malého roz-
sahu – oprava chodníků v Albrechticích nad Vltavou byla RO 
vybrána firma Š+H Bohunice s.r.o. Temelín.

*  RO posoudila nabídky na provedení oprav místních komuni-
kací v obvodu obce Albrechtic nad Vltavou a vybrala firmu Vialit 
Soběslav s.r.o.

*  RO souhlasila s uzavřením smlouvy s paní E. Čechtickou na zajiš-
tění jednacího řízení bez uveřejnění pro akci „ZTV pro 20 RD“ 
a zajištění výběrového řízení pro akci provedení povrchu komu-
nikací a chodníků. RO souhlasila se zařazením této akce do roku 
2013 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení z 10. zasedání ze dne 26.6.2013
*  RO souhlasila s poskytnutím investičního příspěvku na opravu 

mostku a nábřežní zdi u č.p. 66 v Jehnědně a doporučila zastu-
pitelstvu schválení příspěvku.

*  RO přidělila byt č. 8 v č.p. 156 v Albrechticích nad Vltavou.
*  RO na základě vloupání do budovy ZŠ v Albrechticích nad Vlta-

vou přijala opatření k zamezení opakování  podobného případu 
nákupem trezoru a zabezpečovacího systému.

*  Na základě žádosti části zastupitelů RO rozhodla o vypracování 
podrobné finanční analýzy dosud známých výdajů na výstavbu 
ZTV, kterou následně obdrží všichni zastupitelé na příštím 
zastupitelstvu.

Usnesení z 11. zasedání ze dne 10.7.2013
*  RO schválila zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 

pohostinství v Údraži.
Usnesení z 12. zasedání ze dne 17.7.2013
*  RO schválila jako dodavatele veřejné zakázky „ZTV pro 20 RD“ 

– komunikace firmu Š+H Bohunice s.r.o. Temelín.
*  RO schválila jako dodavatele veřejné zakázky „Zvýšení kapacity 

sociálního zařízení MŠ Albrechtice nad Vltavou“ firmu Milan 
Turek s.r.o. Písek.

*  RO schválila jako dodavatele veřejné zakázky „Dlažba do školní 
jídelny“ firmu Š+H Bohunice s.r.o. Temelín.

Usnesení ze 13. zasedání ze dne 26.7.2013
*  RO rozhodla o obnovení stoky v Újezdě – Mezerka jako opatření 

proti stékající vodě.
*  RO souhlasila se zřízením věcného břemene na parc. č. 1748/1 

v k.ú. Albrechtice nad Vltavou pro umístění nového venkovního 
vedení VN.

*  RO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2013.

Setkání absolventů
Naše setkání proběhlo 22. června v restau-

raci „U Králů“. Tehdy v roce 1953 opouš-
těly naší Základní školu v Albrechticích dva 
ročníky. Ročník 1939 a 1938. Tehdy v tom 
roce 1953 nás zastihla školská reforma, 
kterou vyhlásil tehdejší ministr školství Zde-
něk Nejedlý, která nám způsobila nemalé 
potíže. Spočívala v tom, že ze školy vyšli 
žáci jak z deváté, tak i z osmé třídy najed-
nou. Tvořily se osmiletky a jedenáctiletky 
a pro nás to znamenalo, že jsme měli pro-
blémy s dalším umístěním. Ani se nechce 
věřit, že už uplynulo 60 let.

      Z našich dvou ročníků se nás sešlo cel-
kem 24, po 12 z každé třídy. Scházíme se 
nyní každý rok a je nás čím dál méně. Mnozí 

už nepřijdou nikdy, někteří o setkání nestojí. 
Je to škoda, ale my ostatní, pokud nám bude 
zdraví sloužit, se chceme setkávat dál.

Na svá školní léta máme hezké vzpomínky, 
třebaže jsme neměli zdaleka tak krásnou 
školu, jako mají žáci dnes, a proto je mi jako 
učitelce dvojnásob líto, že mnozí raději volí 
dojíždění do města. Pro mne by bylo potě-
šením na takové škole, jako je ta vaše, učit. 
Ne každá městská škola má takové zázemí 
a vybavení jako ta albrechtická.

Přikládám fotografie nás „kluků a holek“, 
dnes 74-75letých. Je hezké sledovat  osudy 
spolužáků a spolužaček, vidět, jak se ze sle-
čen a mladých mužů mění na rodiče a pra-
rodiče a dnes už i praprarodiče, jak ti pradě-
dové a prababičky kulhající a hekající i teď 

mají stále životní elán a dovedou se i dnes 
zapojit do života podle svých sil.
Text a foto: paní Jaroslava Adamcová – Schá-

nilcová, bývalá žákyně albrechtické školy



Vítání léta v Albrechticích nad Vltavou 
Uteklo to jako voda a opět jsme měli možnost v sobotu 29. června 

přivítat léto. V prostorách velkého fotbalového hřiště se konalo od 
12 hodin soutěžní klání sborů dobrovolných hasičů. Tentokrát se 
přihlásilo do Vltavského poháru 18 družstev mužů a žen. Za velké 
podpory fandících příznivců vše probíhalo pod bedlivým dozorem 
rozhodčích a časy byly viditelné na světelných panelech. Jednalo 
se již v pořadí o 3. ročník – 3. kolo v požárním útoku v kategorii 
Muži a Ženy. V 15 hodin nastalo slavnostní vyhodnocení s předá-
ním pohárů a diplomů. 
Výsledková listina Vltavského poháru 2013:
Muži Ženy
1. místo Jehnědno A 25:66 s   1. místo Jehnědno 32:13 s 
2. místo Albrechtice n. Vlt. 28:34 s 2. místo Jamný 35:30 s 
3. místo Jehnědno B 29:16 s 3. místo Albrechtice n. Vlt.39:76 s
4. místo Zvíkovské Podhradí A 33:71 s 4. místo Zvíkovské Podhradí 41:64 s
5. místo Zvíkovské Podhradí B 34:18 s 5. místo Záhoří  42:84 s
6. místo Jamný 34:94 s 6. místo Vlastec 46:43 s
7. místo Vlastec 36:00 s 7. místo Chřešťovice – neplatný pokus
8. místo Kluky 41:68 s
9. místo Dolní Novosedly 42:98 s
10. místo Záhoří 43:07 s
11. místo Chřešťovice 51:68 s

Na malém hřišti bylo o návštěvníky této celodenní kulturní a spor-
tovní akce postaráno.  Dobrovolní hasiči zajišťovali tzv. zázemí, na 
nedostatek jídla a pití si nikdo nemohl stěžovat. Počasí, spíše aprílové, 
zůstalo přívětivé po celou dobu konání všech vystoupení  a organi-
zátoři – spolek Ženy a muži v akci – si mohli spokojeně oddychnout. 

Na improvizovaném pódiu se střídali jednotliví protagonisté, kteří 

zpříjemňovali odpolední a večerní chvíle všem přítomným. Druhou 
část odpoledne vyplnila hudební a pěvecká skupina  „Piňakoláda“, 
při které si lidé mohli vesele zazpívat různé žánry z naší hudební 
scény. Též jsme v průběhu vystoupení mohli zhlédnout taneční 
vystoupení dětského souboru Vltavínek. V 17:30 se ke slovu dostala 
rocková skupina „Zlý ovce“, jež nenechala sedět některé nadšence. 
Na co se ovšem každý těšil, bylo divadelní vystoupení ochotnic-
kého souboru „Albrechtický brebta“ se svou novou pohádkovou 
operetkou o Vendelínovi. Nutno podotknout, že opět nezklamali! 
Potlesk během vystoupení hovořil za vše. Jednotlivé písně z růz-
ných pohádek a filmů, které nazpívali sami herci, současně s pro-
pracovanými kostýmy a dekoracemi, umocňovaly celkový zážitek. 
Je vidět, že všichni divadelníci drží za jeden provaz.  Inu, laťka je 
nasazena velice vysoko. A můžeme se těšit na další překvapení. 

Aby toho nebylo málo, bylo pamatováno i na děti. Mohly se pro-
jíždět na koních, soutěžit v různých disciplínách – např. foukání papí-
rových parníčků nebo hraní si na rytíře s nafouknutými balonky.   

Během odpoledne byla možnost zakoupit si různé výrobky 
a dekorativní předměty, které vyráběly děti z tábornického kroužku. 
Výtěžek z prodeje je věnován na podporu jejich činnosti. 

Závěr samotného večera  patřil country skupině Hastrmani, kdy 
známá kapela hrála k tanci a poslechu až do pozdních nočních hodin. 

Tato akce se konala v rámci Oranžového roku 2013 za přispění 
Jaderné elektrárny Temelín – generálního partnera projektu. Podě-
kování patří Obecnímu úřadu Albrechtice nad Vltavou, dále  firmě 
MS Transport za zapůjčení přívěsu kamionu a všem dobrovolní-
kům, kteří se na Vítání léta podíleli.  

Léto budiž pochváleno! 
Text a foto: Dana Ryšlavá, kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Dětský den v Chřešťovicích 
     V pátek 5.7. opět místní hasiči uspořádali pro naše nejmenší 

zábavné odpoledne. Celé hodiny byly pro děti připravené zají-
mavé soutěže. Žádné z dětí se nemuselo bát, že kdyby zrovna 
v nějaké hře neuspělo a přišlo tak o svoji odměnu. Ke dni dětí 
v Chřešťovicích patří již tradičně pěnová koupel. Když se jí děti 
konečně v závěru odpoledne dočkaly, málokteré z nich jí odol
alo!  Občerstvení  bylo zajištěno,o muziku bylo též postaráno, 
takže ke spokojenosti všech nic nechybělo. Jen malinko zapr-
šelo, ale to nijak neovlivnilo další zábavu, která volně navázala 
na dětský den. 

Text a foto: Radka Lacinová

Nohejbal v Chřešťovicích 
Chřešťovičtí hasiči v sobotu 13.7. předvedli, že se nezabývají pouze 

požárním sportem.  Do nohejbalové hry se zapojilo 8 těchto týmů: 
Březí, LSD, Broučci, Boston, Vidličky, Patnáctka, Kredenc a  Poké-

moni. Ve hře tři na tři se hráči vrhli do zápasu a se zdravým zápalem 
bojovali o každý bod. Sluníčko trochu hráčům znepříjemňovalo hru, 
ale všichni vydrželi se silami až do konce všech utkání. Nakonec vítěz-
ství zaslouženě získali hráči týmu Kredenc, ale již 2. a 3. místo patřilo 
místním hasičům a to týmu Vidliček a Broučkům. Za snahu a vytrva-
lost pak ti nejlepší dostali masitou odměnu, která jistě po výkonech 
na hřišti přišla vhod. Ale hlavním  vítězstvím je, že se  turnaj povedl 
a nejen hráči si ho užili. Takovým akcím zdar a sportovcům nazdar!

Text a foto: Radka Lacinová



Dětský den s hasiči v Albrechticích
I když prázdniny jsou již v plném proudu, vzhledem k rozma-

rům počasí, Sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Vltavou 
uspořádal v sobotu 6. července v odpoledních hodinách přesunu-
tou akci pro malé i větší -  Dětský den s hasiči. 

Tentokrát se vše zdařilo. V prostoru za fotbalovým hřištěm bylo 
rozestavěno několik stanovišť, kde všichni zájemci mohli sou-
těžit v různých disciplínách. Za jejich splnění na ně čekala sladká 
odměna. V doprovodu rodičů, příbuzných a přátel se děti vydo-
váděly ve skákání v pytlích, nafukovaly balónky, házely míčky do 
klauna, běhaly mezi kužely s tenisovým míčkem na lžíci či střílely 
ze vzduchovky na terč s motivem divočáka a srnky. Největší fronta 
zájemců ovšem byla na oblíbené stříkání vodou z džberové stří-
kačky na pyramidu z plechovek. O zábavu bylo postaráno, bylo 
pamatováno i na pitný režim. 

Na co se každý těšil, bylo přetahování lanem – děti proti hasi-
čům. Hádejte, kdo vyhrál? No přece děti!  

Na památku se všichni společně vyfotili a  na závěr si opekli špe-
káčky. Každý z návštěvníků  si též mohl prohlédnout ve volných 
chvílích zásahová vozidla místního sboru. Den určený dětem se 
povedl a můžeme se těšit na další podobná setkání. Tato akce se 
konala v rámci Oranžového roku 2013 za přispění Jaderné elek-
trárny Temelín – generálního partnera projektu. Poděkování též 
patří všem dobrovolníkům.  

Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka 
obce Albrechtice nad Vltavou

Rybářské závody 
v Albrechticích nad Vltavou 

I přes panující tropická vedra se opětovně konaly rybářské 
závody na soukromém rybníku Vápeňák v Albrechticích nad Vlta-
vou. V sobotu 27. července od 13 do 19 hodin zde probíhala sou-
těž v chytání ryb, které byly po řádném přeměření opět vráceny 
do vody. Na hrázi se postupně rozmístilo 14 soutěžících rybářů 
a rybářek všech generací. Závody přilákaly další příznivce a fandy 
tohoto sportu, kteří pozorovali dění kolem. Někdy se říká, že rybáři 
jsou tzv. „tiší blázni“, pravdou zůstává, že spousta z nich chytá 
pro radost, potěšení a úlovek pro ně není rozhodně to nejdů-
ležitější. Sepětí s přírodou, relaxace a odpoutání se od běžných 
starostí života, to je rozhodující. Čas plynul jako voda a na udice 
se postupně chytali kapři, cejni a  líni. Některé úlovky kaprů dosa-
hovaly až úctyhodných 85 cm. Soutěžícím se nepočítal počet kusů 
chycených ryb, ale součet jejich délky v centimetrech.

Stupně vítězů: 
1. místo : Kryštof Andrejs – celková délka 398 cm. Chlapci je 11 

let a ukázal všem, co umí. 
2. místo: Lucka Svatoňová  - 395 cm Jak je vidět, mládí má zele-

nou a milá slečna byla za vítězem, jak se říká lidově, „o prsa“ – 
o pouhé 3 cm.  

3. místo:  Pavel Petřík – 375 cm. Tento rybář s dlouholetou praxí 
zachránil čest všech ostatních kamarádů od vody. 

se i tací, kteří během celého závodu neulovili ani jedinou rybičku. 
Ale není důležité vyhrát, nýbrž zúčastnit se. Mohli jsme vidět i zají-
mavé momenty, kdy rybář ve snaze vytáhnout svůj úlovek, neváhal 
ani minutu a skočil do vody a plaval, aby mu ryba nevytrhla prut 
z ruky. O dobrou náladu pro všechny se postarala místní country 
skupina Los Bambulos  a o žíznivé krky hospodský – p. František 
Král. Kdo měl chuť, mohl si též zakoupit od organizátorů uzená 
kuřecí stehna, klobásky a na samý závěr večera se roznášely plátky 
masa z divočáka.   

Poděkování patří organizátorům – p. Milanu Pizingerovi a Janu 
Lidovi s dalšími dobrovolnými pomocníky. 

Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka 
obce Albrechtice nad Vltavou 

Rodilí Chřešťováci se rádi vracejí 
Tento nápad, že se rodáci z Chřešťovic mohou setkávat rok co 

rok, se zrodil v hlavách několika spolužáků z bývalé místní školy. 
Již po sedmé se letos 27.7. sešlo několik rodáků, kamarádů, spo-
lužáků či ostatních příznivců Chřešťovic, aby si v místní hospůdce 
poklábosili a zavzpomínali na staré dobré časy. Pravdou je, že 
letošní teploty kolem 35 C° zřejmě několik návštěvníků odradilo, 
ale přesto účast byla veliká. Samozřejmě se tancovalo a zpívalo za 
doprovodu chřešťovických muzikantů a ač se z některých doslova 
lilo, nijak to  jejich hudební um neovlivnilo. Ani taneční parket 
v tomto vedru nezel prázdnotou a ti odvážnější to v kole pořádně 
rozparádili. 

Jedna rodačka kdysi po setkání napsala do nejmenovaných novin: 
„Rádi se vracíme do rodného místa, kde se pravidelně setkáváme 
v naší krásné malebné vesničce, vklíněné do přírodní kulisy ryb-
níků, hájů, voňavých luk a lesů. Škola a hospůdka nám v dospě-
losti spřádaly nitky našeho života, odloučily nás od sebe a nyní, ve 
starším věku, se opět na ta místa vracíme“. 

Tato vlídná slova jistě každého Chřešťováka pohladí a v tichosti 
si pomyslí jaké silné pouto má i on ke své rodné hroudě. Proto 
nezapomínejme odkud jsme, ať se máme kam vracet a na co 
vzpomínat.  

Text: Radka Lacinová



V sobotu 3. srpna se v odpo-
ledních hodinách i přes úmorná 
tropická vedra konal den ote-
vřených dveří k 37. výročí ote-
vření hasičské zbrojnice. Dob-
rovolní hasiči již s letitou pra-
videlností chtěli upozornit 
a přiblížit široké veřejnosti, 
co je náplní jejich práce. Akce 
byla určena především dětem, 
pro které zde byly připraveny 
různé soutěže a disciplíny ve 
spojitosti s vodním živlem – ať 
už klasické stříkání  džberovou  
stříkačkou na pyramidu ple-

chovek, slalom s malým koleč-
kem plným vody mezi kužel-
kami, potápění se a polévání ve 
vaně, která sloužila k rychlému 
osvěžení, dále lovení jablíček 
z kádě aj.  

Dospělí se mohli ve volných 
chvílích seznámit s historií SDH 
Albrechtice nad Vltavou uv-
nitř samotné zbrojnice – pro-
hlédnout si výstavu medailí, 
pohárů a diplomů z různých 
hasičských soutěží, prolisto-
vat si kroniku sboru, přečíst si 
nejnovější články a příspěvky, 

které informují o činnosti míst-
ních hasičů. 

 Každý zájemce měl mož-
nost si prohlédnout výstroj 
a výzbroj albrechtických hasičů 
a dozvědět se vše o zásaho-
vých vozech a celkovém vozo-
vém parku, který byl připraven 
k nahlédnutí. O pitný režim 
bylo náležitě postaráno, nikdo 
netrpěl žízní. Po organizační 
stránce bylo vše zvládnuto. Děti 
dostávaly za absolvování každé 
disciplíny sladkou odměnu 
a drobné dárky, které je moti-
vovaly k dalšímu soutěžení. 
Není totiž důležité vyhrát, ale 

mít radost ze hry. Nejvíce se 
každý těšil na pěnovou show, 
kde se podle libosti mohli malí 
i velcí vydovádět.  A to místní 
dobrovolní hasiči dobře vědí – 
vždyť si postupně vychovávají 
své nástupce a mladí lidé mají 
zájem stát se hasiči. Co když 
je zrovna zítra bude někdo 
potřebovat při záchraně svého 
života či majetku? 

Akce proběhla v rámci Oranžo-
vého roku skupiny ČEZ JE 
Temelín. 

Text a foto: Dana Ryšlavá 
– kronikářka obce 

Albrechtice nad Vltavou

Poklidné místo ožilo 
Příjemné odpoledne strávilo několik příznivců jízdy na kole u kos-

tela sv. Jana Křtitele v Chřešťovicích. Již druhým rokem  k tomuto 
místu uspořádal P. Cyril Havel cyklopouť, která měla svůj start 
v Zahoří a cíl právě zde u kostela sv. Jana.

Po dávce zdravého sportu si poutníci mohli odpočinout 
u ohniště. Na občerstvení byly připraveny špekáčky a na uhašení 
žízně různé nápoje. Po lehkém odpočinku přišly na řadu soutěže, 
a to nejen pro děti. Například soutěž o malbu kostela se velmi zda-
řila a  soutěžící vytvořili moc pěkné obrázky. S postupujícím časem 
se u ohně rozezněla kytara  a přítomní se pozvolna přidávali se 
svým zpěvem. Pohodu, která toho dne panovala, by vám potvrdil 
jistě každý zúčastněný. Je hezké, že ještě někteří lidé umí vnímat 
a obdivovat krásu těchto historických i když ne zrovna známých 
míst.  Pak vzniká  naděje, že taková kouzelná místa, jako je kostel 
s jeho okolím, neupadnou  v zapomnění a pohled na ně bude těšit 
ještě mnoho dalších generací.

Text a foto: Radka Lacinová

Dominik Bartuška v polovině sezóny
O úspěšném reprezentantovi obce Dominikovi Bartuškovi (karate) 

jsme vás informovali v letošním únorovém čísle Zpravodaje. Dnes 
přinášíme další informace o tom, jak si vede po přestupu do kate-
gorie kadetů (dorostu). Konkurence je sice větší, ale Dominik, jak 
se zdá, podle výsledků, se ani v této kategorii  neztratil a dosahuje 
nadále pěkných výsledků.

V Krajské lize karatistů stejně jako na národním turnaji Waki-
zaši nenašel přemožitele a skončil na první příčce. Na VC města 
Nymburk, na světovém poháru v Hradci Králové a na GP Ústí nad 
Labem byl třetí. Na velmi kvalitně obsazeném turnaji v Salzburgu 
(Rakousko), kde startoval jako člen širší reprezentace ČR, po dob-
rém výkonu sice zůstal bez medaile, ale odvezl si cenné zkuše-
nosti, které může využít při dalších mezinárodních soutěžích. 

Dominik trénuje 2-3 týdně ve svém oddíle. Dále pokračuje v indi-
viduální přípravě s asistenty reprezentace. V letní přestávce absol-
vuje 3 soustředění z nichž jedno už proběhlo.

Přejeme Dominikovi hodně vítězných zápasů, kterými by tak roz-
šířil svoji sbírku pohárů a medailí.

Text: Miroslav Vlk, foto: Vladimír Bartuška

Hasičský den v Albrechticích nad Vltavou 



Újezd - hrad
2,5 km SZ od Neznašova, při silnici 

z Albrechtic n. /V. do Týna n./V., je cca 
0,5 km po výjezdu z lesa vlevo shluk něko-
lika domů, v jejichž dispozici jsou patrné 
základy původního hradu Újezda. (Pozor! 
Hlavní jádro osady Újezd je o 1 km dále 
směrem k Neznašovu a je zaneseno i do 
turistických map, tady hrad nehledejte).

Hrad byl postaven kolem roku 1280. 
Založil jej tehdejší nejvyšší český purkrabí 
Hroznata z Choustníka. Po něm zdědil hrad 
jeho syn Záviš, nejvyšší komoří a zaklada-
tel starší linie rodu Kouniců. Jeho potomci 
vlastnili hrad až do roku 1491. Tehdy jej 
Arnošt z Újezdce prodal rytíři Petru Kořen-
skému z Terešova. Po Bílé Hoře byl roku 
1622 hrad Kořenským zkonfiskován a zís-
kala jej hrabata z Vrtby. Ne však nadlouho. 
Koncem třicetileté války byl hrad švédskými 
vojsky vypálen a proměněn na ruinu. Na 
počátku 20. století se zřítilo torzo hradní 
věže.

V lidové tradici je hrad Újezd často spojo-
ván se jménem husitského hejtmana Jana 
Žižky z Trocnova. Ještě před dokončením 
vodního díla Orlík bývalo vidět nedaleko 
hradu proti proudu Vltavy mělké místo, 
nazývané „Žižkův brod“. Když v roce 1420 
táhl Jan Žižka z Plzně a svedl památnou 
bitvu u Sudoměře, utábořil se na zpáteční 
cestě k Táboru pod hradem Újezdem. Snad 
to bylo z obavy před nepřáteli, že se neod-
vážil hned překročit Vltavu, ale vyslal nej-
prve posly pro posilu do Tábora. Teprve 

pak přebrodil řeku a táhl dále. Odtud tedy 
název brodu. Podle místní pověsti však 
vypadal celý příběh trochu jinak. Když prý 
táhl Žižka od Sudoměře, spatřil při své cestě 
na skále pevný a krásný hrad Újezd, který se 
mu tak zalíbil, že dal rozkaz, aby byl hrad 
ušetřen. Jenže události dostaly jiný spád. 
V jednom z hradních křídel byl v té době 
klášter jeptišek, které se „z bujnosti“ začaly 
Žižkovu vojsku posmívat. Tu „jinak klidní, 
zarostlí vojáci nesnesli této potupy“, hradu 
se zmocnili a srovnali jej se zemí. Hrad už 
pak nebyl nikdy obnoven. Tolik pověst.

Pro znalce místní historie je zmínka o jep-
tiškách v hradních zdech překvapivá, neboť 
v nejbližším okolí se nenachází žádný žen-
ský klášter. A pokud bychom tomu s tro-
chou nadsázky přece jen uvěřili, stěží asi 
mohly mít natolik sebevražedné choutky, 
aby se posmívaly silné vojenské přesile pod 
hradem. I „jinak klidní zarostlí vojáci“ vylu-
zují na tváři úsměv. Přesto je pověst líbez-
nou a mile naivní dokumentací lidového 
vyprávění.

K hradu se váží ještě další dvě pověsti, 
které vyprávějí o ukrytém hradním pokladu. 
Ty se objevily dokonce i v tištěné podobě. 
Poprvé v díle Adolfa Weniga „Pověsti o hra-
dech“ (1907), podruhé ve „Vltavotýnských 
pověstech“ Bedřicha Karáska (1945). Podle 
první pověsti hlídal jednoho dne pod hra-
dem mladý plavec -vorař své prameny. Na 
hlídce však usnul. O půlnoci jej probudil 
muž v rytířském brnění a odvedl jej do skle-
pení pod hradem. V podzemí nalezli několik 

síní se sudy vína i hromadami zlatých a stří-
brných peněz. Rytíř plavce pobízel, aby si 
nabral co unese, ale aby se neshýbal pro 
nic, co mu upadne na zem. Vorař si tedy 
nabral do jedné boty víno, do druhé peníze, 
ale když mu jeden dukát upadl, zapo-
mněl na rytířovo varování a v roztržitosti 
se pro něj ohnul. Tehdy se ozvalo dunění 
a skála se začala řítit. Mladík s vypětím sil 
vyběhl z podzemí a ztratil vědomí. Ráno jej 
našli kamarádi spícího pod hradní skálou 
s botami plnými vína a zlata. Pokoušeli se 
znovu najít vchod do podzemí, ale marně. 
Druhá pověst vypráví, že poklad nalezl 
chudý nádeník, žijící v malé chaloupce při-
lepené ke zříceninám hradu. Jednoho dne 
prý zbohatl, koupil si hospodu v Neznašově 
a výstavný dům v Bechyni. Mezi lidmi se 
rozneslo, že měl nenadálé bohatství z taj-
ných chodeb pod hradem.

Podzemní prostory pod hradem sku-
tečně existují. V domě čp. 2 se ještě počát-
kem minulého století propadla podlaha 
v obytné místnosti a pod druhým domem 
čp. 12 dokonce nalezl jeho majitel ve druhé 
polovině 19. století zlatý poklad, za který 
si skutečně koupil hostince v Neznašově 
a Bechyni. I mladý vorař mohl za poněkud 
méně dramatických okolností cosi ve zříce-
nině nalézt. Vory nebyly v tomto úseku žád-
ným neobvyklým jevem. Proplouvali tudy 
plavci „vltavští“ i „lužničtí“, a pod hradem 
bylo v řece „vaziště“, kde se vory vázaly 
a připravovaly k vyplutí.

Text: Standa Zeman, albrechtický rodák

Poutní  místo sv. Jan Křtitel u Chřešťovic 
Myslím, že většina těch, kdo budou číst tyto řádky, tento kostel 

znají. Je to jedna z nejstarších památek, která se v blízkém okolí 
nachází. Již dávno před našim letopočtem si toto místo oblíbili lidé 
i různé jejich kultury. V pozdějších dobách pak po dřevěném kos-
telíku byla vybudována kamenná stavba a ta se časem rozšiřovala 
až do dnešní podoby. Co všechno zdejší místo pamatuje, nebo 
jaký má, či mělo význam,  by bylo jistě na delší povídání, ale o tom 
snad někdy příště. Spíše bych chtěla zmínit chvályhodnou  práci 
několika lidí, kteří se již po mnoho generací  o tento důstojný sva-
tostánek starali a stále starají. Jako každý rok i letos před pouťo-
vou mší  se několik dobrovolníků vrhlo na velký úklid, aby se kostel 
po zimě pořádně uklidil a vyzdobil. A protože je kostel na odleh-
lém místě, kde není ani elektřina, teplá voda či jiné vymoženosti 
dnešní doby, je nutné mít prostředky, kterými je tam možné vše 
dopravit. Už jenom přeprava teplé vody je trochu komplikovaná, 
natož třeba takového velkého žebříku. Ale ani tyto menší trable 
těmto pár lidem nezabrání, aby kostel rok co rok znova neoprá-
šili a ten se zase alespoň jednou v roce blýskal jako v předešlých 
časech. Právem náleží poděkování těmto několika lidem a víra 
v další takové, co jednou v budoucnu jejich práci převezmou. 

Text a foto: Radka Lacinová

Záchranný archeologický výzkum 
v Albrechticích nad Vltavou

V polovině července byl ukončen archeologický dohled a výzkum 
na akci „ZTV pro 20 rodinných domů Albrechtice nad Vltavou“, 
který probíhal v obci v létech 2012 – 2013. Výzkum vedli Mgr. Jaro-
slav Jiřík, Ph.D., Mgr. Martin Pták a Mgr. Tereza Šálková z Prácheň-
ského muzea v Písku. 

Archeologický výzkum odhalil zcela mimořádné situace, které 
představují cennou sondu do vývoje vesnice v průběhu jejího 
trvání od 12. do 19. století. Zcela unikátní je nález prehistoric-
kého pohřebiště „mohylového typu“, jehož stáří činí cca 2800-
3300 let. Mohyla objevená v k.ú. Albrechtic nad Vltavou je výji-
mečným monumentem, představující mimořádný zdroj informací. 
Svými rozměry se jedná o jednu z největších mohyl v ČR. Dále 
v místě výzkumu byla odha-
lena nádrž patrně vrcholně stře-
dověkého stáří a zahloubený 
dům ze 14. století. Na základě 
nálezů kovářské strusky lze dům 
považovat za jakousi středově-
kou kovárnu.  Dále byl odhalen 
relikt raně novověké usedlosti, 
její podezdívky a interiér s čás-
tečně dochovanou dřevěnou 
podlahou. Nálezy tvoří přede-
vším soubor keramiky a dalších 
drobných artefaktů.

Zpracování všech archeologic-
kých nálezů a terénní dokumen-
tace si vyžádá ještě několikaleté 
úsilí týmu archeologů a spe-
cialistů z dalších oborů, které 
předpokládá nemalé finanční 
náklady.

Zdroj: Investorská zpráva 
o archeologickém výzkumu 

stavby ZTV pro 20 RD
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Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem 

a jubilantům, hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

V měsíci červnu 2013 oslavili životní jubileum:
Řeřábková Zdena, Jehnědno – 81let

Rybáková Kamila, Albrechtice nad Vltavou – 81let
Řeháček František, Chřešťovice – 84 let

Lejčarová Růžena, Údraž – 93 let
Schánilec Josef, Albrechtice nad Vltavou – 70 let

Schánilec Ladislav, Albrechtice nad Vltavou – 70 let
Mareš Miloslav, Chřešťovice – 75 let

Kaiferová Miroslava, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Hynoušová Marie, Údraž – 83 let
Hrdlička Zdeněk, Újezd – 80 let

Prokeš Pavel, Chřešťovice – 60 let
Kolman Karel, Chřešťovice – 65 let

V měsíci červenci 2013 oslavili životní jubileum:
Milotová Marcela, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Švehla Stanislav, Albrechtice nad Vltavou – 65 let

Dvořáková Marie, Hladná – 65 let
Pokorný Václav, Chřešťovice – 60 let

Pisinger Jaroslav, Újezd – 86 let
Cheníčková Jana, Chřešťovice – 60 let

Stejskal Vladislav, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Vágner Antonín, Albrechtice nad Vltavou – 65 let

Hrdličková Hermína, Hladná – 85 let
Stropnický František, Chřešťovice – 70 let

Trefi lová Věra, Údraž – 85 let

Sňatek:
26. 7. 2013 – Luboš Mikulčík a Renata Zemanová, 

Albrechtice nad Vltavou 134
 

Narození:
15. 6. 2013 – Daniel Kautzký Chřešťovice 54, 

rodiče  Daniel Kautzký a Kateřina Šrůtová

Úmrtí:
15. 7. 2013 – Jarmila Musilová, Albrechtice nad Vltavou 24

17. 7. 2013 – Josef  Adámek, Chřešťovice 17
3. 8. 2013 – Josef  Dvořák, Albrechtice nad Vltavou 35

Odešel jeden z posledních „dunkeráků“ 
Josef Adámek 

Jeho život by vydal na několik románů. Byl bohatý na radostné 
i velmi bolestné události, kterým Josef Adámek čelil díky svému 
optimismu a pevné vůli. Josef Adámek se narodil 2.1. 1920 
v Chřešťovicích, kde také chodil do školy. Původně se vyučil truh-
lářem, ale své profese si mnoho neužil. Za druhé světové války byl 
nasazen na nucené práce pro fašistické Německo, kam odjel jako 
dvaadvacetiletý mladý muž. Na tu dobu nerad vzpomínal.

Po krátkém čase v Berlíně byl s ostatními muži nahnán do vlaku, 
jehož cílovou stanicí byla Francie, konkrétně město Soissons neda-
leko Paříže. Tam budovali vojenské opevnění. Jaká to byla dřina 
a příšerné zacházení si málokdo z nás umí představit.

Začátkem předposledního válečného roku se Josef Adámek 
dostal až k  Atlantiku. Zhruba sto kilometrů od místa , kde opět 
budoval opevnění, se dočkal vylodění spojenců.

Do konce války 
bylo však ještě 
daleko. Proto se 
spolu s kamarády 
rozhodli k útěku. 
Čekala je však ještě 
dlouhá a těžká 
cesta přes  území 
obsazené Němci.

Konečně se 
setkali se spoje-
neckými vojáky. Ti 
jim bohužel nero-
zuměli a zavřeli je 
do tábora. Teprve 
po měsíci se dostali 
do Anglie k česko-
slovenské jednotce. 
Po výcviku byl Josef 
Adámek převelen 
k 1. obrněné bri-
gádě, která byla 
nasazená k oblé-
hání pevnosti a pří-
stavu Dunkerqe.

Po kapitulaci 
Německa se Josef Adámek konečně mohl vrátit domů. Koncem 
roku 1945 odešel do civilu. Jeho bojová činnost za druhé světové 
války byla mimo jiné oceněna  Československým válečným křížem 
a v loňském roce při příležitosti 70. výročí atentátu na říšského 
protektora R. Heydricha  převzal pamětní medaili Asociace nosi-
telů legionářských tradic.

Pan Josef Adámek byl vždy zastáncem pravdivého a pevného 
postoje. Na druhé straně byl odpůrcem překrucování našich váleč-
ných dějin, neboť měl osobní válečnou zkušenost, to připomněl 
Zdeněk Říha z písecké organizace Českého svazu bojovníků za svo-
bodu. Do aktivit této organizace se zapojoval i válečný veterán 
Josef Adámek. 

Zocelen mnoha životními zkouškami se poručík ve výslužbě Josef 
Adámek dožil úctyhodného věku 93 let. Na jeho poslední cestě 
23.7. se sešlo mnoho lidí, aby se s tímto obdivuhodným člověkem 
rozloučili a samozřejmě nechyběly ani zasloužené vojenské pocty. 

Přepsáno z Píseckého deníku, autor: Libuše Kolářová, 
foto Adámek

Kulaté kilometry
V červnu letošního roku dosáhl náš občan, pan Josef Sychrovský, 

řidič ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s., úctyhodných 2 mili-
onů kilometrů najetých bez nehody. K blahopřání zaměstnavatele 
k tomuto úspěchu se připojujeme i my - spokojení cestující. 

Přepsáno ze Zpravodaje ČSAD Autobusy 
České Budějovice
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