A už jste prožili letošní léto ve svém oblíbeném køesle nebo pøešli pìšky Himaláje, máme pro Vás nové vydání Zpravodaje!

Oranžová stuha je nejvyšším ocenìním, které kdy Albrechtice nad
Vltavou získaly. Ze všech obcí, které byly letos ocenìny stuhami,
obdržely Albrechtice (jako jediná obec na Písecku) za vítìzství kromì
Oranžové stuhy a postupu do celostátního finále i finanèní ocenìní
ve výši 900 tisíc korun.
Tuto stuhu v rámci soutìže Vesnice roku udìluje ministerstvo zemìdìlství
už 11 let obcím, kterým se daøí spolupracovat se zemìdìlskými nebo lesnickými podniky, pøípadnì s místními dobrovolnými organizacemi myslivcù,
rybáøù, zahrádkáøù nebo vèelaøù. Spoleènì rozvíjejí venkov, jeho tradice
i sportovní a spoleèenský život. Slavnostní pøedání ocenìní v krajském
kole soutìže probìhlo 10. srpna 2018 v obci Svatý Jan nad Malší, která
získala Zlatou stuhu za jihoèeský kraj. Na zaèátku záøí navštíví Albrechtice
a všechny místní èásti celostátní komise, která následnì ze 13 finalistù
vybere letošního vítìze. Vyhlášení celostátního vítìze v kategorii Oranžová
stuha ÈR probìhne 2. øíjna v historických prostorách Senátu.
Dovolte mi, abych touto cestou podìkovala všem obèanùm, zájmovým
spolkùm a organizacím, kteøí si uvìdomili, že úsilí v obnovì vlastní vesnice
a její krajiny má velký význam pro všechny, kteøí zde žijí a budou žít
a pomohli obec reprezentovat v krajském a pomohou také v celostátním
Hana Krippnerová
kole soutìže.
Rekonstrukce rybníka Valenta
celková investice 1.634.300 Kè
dotace Mze 1.279.000 Kè
vlastní zdroje
355.300 Kè

Statistika úèasti zastupitelù
na zasedání zastupitelstva obce
v o b d o b í 11 / 2 0 1 4 - 7 / 2 0 1 8
celkem omluven neomluven %
zasedání
úèasti
Jaèková Hana, Bc.

26

8

0

Kaifer František
Kaifer Václav, ing.

69

26

2

0

92

26

12

1

50

Klimeš Václav

26

2

0

92

Kozák Josef

26

0

0

100

Lacina Petr

26

1

0

96

Milota Milan

9

4

1

44

Neèasová Alena, Mgr.

20

3

0

85

Pavlátová Jitka

26

7

1

69

Øeøicha Jiøí, ing.

26

1

0

96

Sidum Petr

26

5

1

77

Sládek Jaroslav

26

7

0

73

Stropnický František

26

8

0

69

Ušatý Miroslav, ing.

26

0

0

100

Vlk Miroslav, ing.

26

4

0

84

Šabatka Ivo
Hájek Jan, Mgr.

17
6

8
1

0
0

53
83

Blíží se konec volebního období, a tak mi dovolte ohlédnutí za prací zastupitelstva naší obce.
V tomto období se podaøilo realizovat znaènou èást investièních akcí v celkové hodnotì
témìø 44 milionù korun, na které jsme získali témìø 24 milionù korun z dotací a grantù.
Stejnì dobøe se obci daøilo ve vývoji finanèních prostøedkù. Na poèátku funkèního období v listopadu 2014 bylo na provozních úètech obce celkem 7,5 milionu korun. Usnesením rady obce
z konce roku 2014 bylo stanoveno, že obec bude hospodaøit s finanèní rezervou na úrovni
8 milionù korun. Tato rezerva byla prolomena v prùbìhu volebního období pouze jednou, a to
v mìsíci èervnu 2018, z dùvodu vysoké pohledávky za dotací u SZIFu ve výši 4 milionù korun.
Ke konci èervence 2018 bylo na úètech 12 milionù korun a v pohledávkách za dotacemi z ministerstva zemìdìlství bylo 6,45 milionu korun. Po zrealizování všech plánovaných investic
v letošním roce proplacení všech dotací je pøedpoklad, že na úètech bude na konci letošního
roku cca 13 milionù korun.
V roce 2015 se podaøilo zastupitelstvu zahájit komplexní pozemkové úpravy. Byl vypracován projekt „Protierozní a protipovodòové opatøení ve správním území obce Albrechtice nad
Vltavou“, podle kterého se tvoøí nový návrh rázu krajiny ve správním území obce. Zároveò
dochází k vyjasòování majetkoprávních vztahù mezi vlastníky a zreálnìní pozemkù, èímž dojde
k navýšení hodnoty majetkù jednotlivých vlastníkù. V souladu s tímto projektem již obec realizovala nìkolik projektù (výsadby zelenì, úpravy komunikací, revitalizace rybníka).
Kladnou odezvu u obèanù má odpadové hospodáøství. Na nìkolik let se podaøilo pro obèany snížit poplatky za likvidaci odpadù, obec vlastní novou techniku na odstraòování vytøídìného
odpadu, obèanùm byla umožnìna systémem kontejnerù likvidace biologického odpadu, pro
obèany v menších místních èástech je zajišován svoz velkoobjemového odpadu a pro obèany,
kteøí se zúèastòují pytlového svozu vytøídìného odpadu, jsou bezplatnì zajišovány pytle a jejich pravidelný svoz. Obec se pravidelnì umisuje na pøedních místech v kraji v rámci soutìže
ve tøídìní odpadù. Není mnoho obcí, kde by obèané mìli zajištìn podobný servis.
Velká pozornost je vìnována péèi o památky. Došlo k opravì šesti z celkových sedmi kaplí,
které obec vlastní, z celkových 32 køížù ve vlastnictví obce jich v letošním roce bude 15 opraveno a na dalších 12 je zajištìna dotace a budou opraveny pøes zimu a na jaøe pøíštího roku.
Jsou zahájeny práce na statickém zajištìní høbitovní zdi kaplièkového høbitova v Albrechticích
a projekèní práce na budovì špýcharu v Údraži. Celé snažení kolem historie bylo korunováno
zrealizováním projektu Historické stezky Albrechtickem, která nám dìlá velkou reklamu.
Chloubou obce jsou zásahové jednotky dobrovolných hasièù. V prùbìhu volebního období
byly všechny tøi jednotky vybaveny novou dopravní technikou a drobnou zásahovou technikou
(vleky, èerpadla, elektrocentrály, motorové pily, lodní motor). Zbývá dokonèit fasáda na zbrojnici v Chøešovicích a èeká nás velký projekt rekonstrukce a dostavby hasièské zbrojnice
v Albrechticích.
Velmi dobøe se daøilo v rekonstrukci místních komunikací a výstavbì nových cest. Víme,
že nìkteré další potøebují nový kabát (Kozín, Kouta), ale vše jde v nìjakých souvislostech, kdy
budou provádìny pøekopy, tak by bylo škoda na tìchto komunikacích provádìt rekonstrukce.
Vcelku se daøí udržovat i spoleèenské prostory a hospody. Obec poøídila nemovitost bufet
Miláèek, provedli jsme rekonstrukci bývalé budovy školy v Chøešovicích na spoleèenské
centrum, kde byl otevøen obchod a poboèka pošty. Od 1. záøí bude opìtovnì otevøena hospoda
v Údraži, funguje klub v Jehnìdnì a Újezdì. Bylo provedeno majetkoprávní uspoøádání na
budovì obchodu a sálu KD v Albrechticích nad Vltavou.

V naší obci mùžeme být hrdí na fungování spolkové èinnosti. Pùsobí zde 16 registrovaných
i neregistrovaných spolkù. Vìtšina z nich výbornì funguje a svojí èinností reprezentují naší
obec. Vìtšina spolkù užívá obecních prostor ke své klubové èinnosti. Nutno podotknout, že na
spolkovou a sportovní èinnost vìnuje obec každoroènì více než pùl milionu korun. I èinností
spolkù, ale nejen jich je dnes naše obec velmi dobøe hodnocena smìrem z venku. O tom svìdèí
i úspìchy v soutìži Vesnice roku, kdy jsme získali za tøi roky naší úèasti zelenou stuhu za péèi
o veøejnou zeleò a v letošním roce oranžovou stuhu za spolupráci se zemìdìlským nebo lesnickým subjektem. Tato ocenìní reprezentují finanèní dotaci pro naší obec v souhrnné výši
1,6 milionu korun.
Je toho hodnì, co je za námi vidìt. Ale ještì více je pøed novì zvoleným zastupitelstvem.
Je pøipraveno nemálo projektù. A se jedná o již schválené (domovní èistírny odpadních vod,
kde èekáme na stavební povolení), projekty, které jsou ve fázi schválení a èekáme na pøidìlení
dotace, aby je mohla obec realizovat (rekonstrukce a dostavba hasièské zbrojnice v Albrechticích, sbìrný dvùr v Albrechticích), projekty, kde jsme ve fázi projektové dokumentace a budeme
žádat o stavební povolení a následnì o dotaèní pøíspìvky z pøíslušných fondù (sítì v komunikaci II/159 v horní èásti Albrechtic, vodovody v Chøešovicích, Jehnìdnì a Údraži, energetická
opatøení v bytovkách 156 a 200 v Albrechticích, lesní cesta Kozín) a projekty ve stádiu architektonických návrhù (špýchar Údraž, DPS Údraž – bude do konce srpna) nebo základních
podkladù (rybník Jehnìdno). Dále budou dokonèovány komplexní pozemkové úpravy a následnì na to zaène tvorba nového územního plánu.
Na závìr mì dovolte podìkovat všem, kteøí byli v minulém volebním období ochotni pøiložit
ruku ke spoleènému dílu a popøát novì zvolenému zastupitelstvu hodnì elánu do práce, hodnì
úspìšnì realizovaných projektù a zejména klid pro práci a pevné zdraví.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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2015
2016
2017
2018

- rekonstrukce MK (ROP) – Újezd, Hladná, Jehnìdno, Chøešovice
- rekonstrukce MK – recyklát – Albrechtice (Krajina), Údraž (k hajnici),
Jehnìdno (Pod hory, k Èervenému køíži, Chøešovice (k chatám)
- obchod a pošta v Chøešovicích
- rekonstrukce šaten TJ v Albrechticích
- Krajina Píseckých hor (II.etapa) – výsadby alejí v Jehnìdnì
a Chøešovicích
- výsadba alejí (Nadace ÈEZ) – Albrechtice (Krajina), Újezd (do dvora),
Údraž (k Rejzíkovu, k Nadvesnému), Jehnìdno (pod hory, Ouvozek),
Chøešovice (nad rybníkem)
- oprava høbitova v Chøešovicích – kovová vrata, zeï, márnice
- nákup nosièe kontejnerù IVECO + 17 kontejnerù a kompostéry
- dìtské høištì v pøírodním stylu pro MŠ Albrechtice
- oprava kaplièky v Újezdì
- dopravní automobil PEUGEOT pro JSDH Albrechtice
- oprava autobusových zastávek v Újezdì, Albrechticích, Údraži,
Údražských Chalupách, Jehnìdnì, na Køižatkách a v Chøešovicích
(celková investice 13,2 mil. Kè pøi dotaci 8,8 mil. Kè)
- dopravní automobil OPEL pro JSDH Chøešovice
- dopravní automobil FORD pro JSDH Jehnìdno
- oprava kaplièek v Údraži a Jehnìdnì
- altán Albrechtice
- chodník s autobusovou èekárnou Chøešovice
- chodník Albrechtice
- nákup pøíkopového ramene
- revitalizace lipové aleje v Jehnìdnì
- kanalizace Jehnìdno – I. Etapa
- majetkové vypoøádání KD Albrechtice (sál a obchod)
(celkem investice 4,3 mil. Kè pøi dotaci 1,4 mil. Kè)
-

výtah v budovì OÚ v Albrechticích
nákup sekaèky GF
výstavba LC Jehnìdno
spoleèenský sál a sociální zaøízení v budovì býv. školy v Chøešovicích
doplnìní herních prvkù na dìtských høištích v Albrechticích, Údraži
a Jehnìdnì
- oprava kaplí v Chøešovicích
- oprava 10 køížù
- prodloužení vodovodu ZTV Albrechtice
- døevìná vrata – høbitov Chøešovice
- MK Údraž – dvùr a Hluboèice
- klubovna Újezd
- knihovna Albrechtice
- kanalizace Jehnìdno – II.etapa
- výsadba stromù Údraž -naproti zbrojnici
- odbahnìní rybníku Kuchyòka
- Informaèní centrum Albrechtice
- nákup bufetu Miláèek
(celkem investice 12,7 mil. Kè pøi dotaci 5,5 mil. Kè)
- svahová nestabilita Jehnìdno
- prodloužení vodovodu Albrechtice (Úvoz)
- ZŠ Albrechtice
- veøejné osvìtlení Albrechtice
- veøejné osvìtlení Újezd
- mìøièe rychlosti Albrechtice
- výsadba aleje „Zasaï si svùj strom“
- MK Jehnìdno
- LC Krajina
- rybník Valenta Údraž
- MK Kouta
- MK k Valentovi
- rekonstrukce pomníkù a køížù
- víceúèelové høištì Albrechtice
- víceúèelové høištì Údraž
- statické zabezpeèení høbitovní zdi Albrechtice
- stezka k Vápeòáku I
- oprava nemovitosti èp. 16 Chøešovice (bývalá škola)
(celkem za cca 13,6 milionù korun pøi dotacích 8,1 mil. Kè)
CELKOVÉ INVESTICE ZA OBDOBÍ 2015-2018
43,8 milionu Kè
CELKOVÉ DOTACE A PODPORY
23,8 milionu Kè
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Prázdninová pohoda konèí, ale nezoufejte, máme tu “babí léto”,
aby bylo zábavné a barevné k tomu pøispìjí naše spolky.
DATUM

02. záøí
02. záøí
07.-10. záøí
14.-16. záøí
16. záøí
záøí
22.-23.záøí
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

Snímání køíže. Bude-li vše probíhat tak, jak má, mùžeme již
brzy obdivovat restaurovaný køíž s Kristem a Pannou Marií
pøed kostelem sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou.

Dne 9.7. a 26.7. pøijela do Albrechtic Ing. Kamila Havel Kupcová,
která zastupuje ministerstvo zemìdìlství, tím zaèala intenzivní
pøíprava nové prezentace naší obce v celostátním finále soutìže
Vesnice roku, v kategorii Oranžová stuha. Hodnotitelská komise
naši obec navštíví již 4. záøí 2018. Ing. Kupcové byl pøedstaven
návrh programu prezentace obce, realizování jednotlivých bodù
se postupnì vyvíjí, s cílem opìt uspìt.

Oficiální ukonèení cykloturistické sezóny v jižních Èechách
Možnost dopravy
>>>
z Èeských Budìjovic, Písku, Tábora a Strakonic
zajišuje:
www.jihoceske-cyklostezky.cz
e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
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aneb

Obec Albrechtice
nad Vltavou

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

Mùžete poskytnout také zajímavosti z tìchto let - k pouèení
i pobavení návštìvníkù výstavy - plakáty, vstupenky, taneèní
poøádky, historické odìvy ...
Souèástí výstavy budou i pøíbìhy a fotografie našich slavných
rodákù, osobností, padlých vojákù, legionáøù, muzikantù ...
Ve Zpravodaji è. 2, který vyšel v dubnu letošního roku, bylo otištìno
O zapùjèené exponáty bude dobøe postaráno a budou vráceny
oznámení, že od 28. záøí 2018 bude v obøadní síni obecního úøadu
po skonèení výstavy. Fotografie a tiskoviny, budou naskenovány
v Albrechticích možnost shlédnout výstavu k tomuto výroèí.
a vráceny majiteli.
Souèástí je i prosba na všechny majitele historických pøedmìtù,
které se vztahují k této události, aby je zapùjèili.
Výstava bude slavnostnì zahájena 28. záøí a potrvá do 28. øíjna
Výstava bude rozšíøena o události týkající se Chøešovic,
Jehnìdna, Údražských Chalup, Údraže, Albrechtic, Hladné
a Újezda, a to nejen za první republiky, ale i v letech následujících - mobi lizace, 2. svìtová válka, osvobození našich
obcí, rok 1948, rok 1968 ...

UZÁVÌRKA pøijímání všech exponátù je 10. záøí 2018
Podrobnosti v informaèním centru
u p. Hany Krippnerové
tel.: 721 941 229.

text: Milada Švehlová

Redakce zpravodaje touto cestou velice dìkuje rodinì Králù za zapùjèení
vyjímeèných historických fotografií z rodinného archivu našeho slavného
rodáka - prof. MVDr. Františka Krále k naskenování.

Dìkuji mnohokrát panu Josefu Svobodovi za možnost ofocení jedineèných dobových
pohlednic z Albrechtic, historických fotografií z èinnosti albrechtických ochotníkù, Sokola,
rodinných fotografií ... a také za velmi trpìlivý komentáø k fotografiím, díky kterému víme,
„kdo je kdo a kdy to bylo”. Tyto poklady jsou souèástí fotoarchívu obce a budou k vidìní
na chystané výstavì a v dalších èíslech zpravodaje.
Text: Vlasta Petružálková
Na fotografii vlevo bývalý hostinec U Zborníkù,
vpravo obchod Bruknerù se zdobným štítem

Porcelánový malovaný hrneèek
(kolem roku 1900)
. vlevo nahoøe škola
. vpravo nahoøe Hlavatišata
. vlevo dole kostel
. vpravo dole obchod Bruknerù (dnes Zachù).
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První èervencovou sobotu propukla v Jehnìdnì již v dopoledních hodinách velká akce, kterou zde místní obyvatelé ještì nezažili. Poøadatelem dechovkového festivalu
a zároveò tøešòového jarmarku spojeného s atrakcemi
pro dìti byl místní sbor dobrovolných hasièù.
Kdo zaparkoval na vyhrazeném parkovišti a prošel vstupem u høištì, mohl být pøekvapen spoustou atrakcí pro
dìti (napø. historickou lukostøelbou, svezením na poníkovi
Honzíkovi, skákacím hradem, lanovou dráhou napøíè høištìm, horolezeckou stìnou a v neposlední øadì dílnièkou
pro malé šikuly), na které navazovalo nìkolik desítek
stánkù. Návštìvníci tøešòového jarmarku si mohli vystavené vìci nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Mezi stánky
byla k vidìní i rùzná øemesla - foukání skla, kováø, šindeláø, provazník ... Na své si pøišli také milovníci kaktusù,
léèivých rostlin, koøení, palièkování, keramiky, zmrzliny,
medoviny a dalších produktù.
Tøešòový jarmark zaèal v 10 hodin. Samotný dechovkový
festival zaèínal v pravé poledne, kdy úvodní kapela Doubravanka hrála svùj repertoár písní celou následující
hodinu. Po krátké pauze, která následovala mezi každým
souborem, se na pódiu objevila rakouská kapela GRAB´N
BAUN – MUSI, po ní odehrála své písnì Podhoranka,
Boršièanka a na závìr zahráli MUZIKANTI z JIŽNÍCH
ÈECH, kteøí na festivalu nehráli poprvé. Jelikož v letošním
roce dechovkový festival zaèínal o hodinu døíve, než v letech minulých, i ukonèení bylo døívìjší, a to v pùl osmé.

Díky pøíznivému poèasí se dechovkového festivalu
a jarmarku zúèastnilo témìø 600 návštìvníkù.
Za jejich návštìvu dìkujeme a vìøíme, že se jim u nás
líbilo a pøíští rok pøijedou znovu. Dále bychom rádi touto
cestou podìkovali Hance Krippnerové, díky které se uskuteènila polovina akce, a to tøešòový jarmark. Ale nejvìtší
díky patøí všem sponzorùm, bez kterým bychom tuto
akci neuspoøádali, jedná se o Obec Albrechtice nad
Vltavou, JE Temelín skupina ÈEZ generální partner
projektu Oranžový rok v Albrechticích nad Vltavou,
UNIAGRA CZ a.s., RUMPOLD 01 – Vodòany, STAREKO
CZ Písek s.r.o. Na tuto akci byly dále získány dotace
z Jihoèeského kraje a z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (z Fondu malých projektù Rakousko – Èeská
republika v rámci programu INTERREG V-A Rakousko
– Èeská republika).
Text: H. Jaèková, foto V. Petružálková
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K v ì t i n y, o v o c e , z e l e n i n a , o v o c n é a z e l e n i n o v é p r o d u k t y,
fotografie a ruèní práce

Výstavu poøádají albrechtiètí zahrádkáøi
v budovì Obecního úøadu, 1. patro, v Albrechticích
sobota 22. záøí 13:00 - 19:00

nedìle 23. záøí 10:00 - 15:30
Výstavní exponáty pøedejte

Chcete se pochlubit výpìstky nebo
výrobky ruèních prací?
Budeme rádi, když nám je na výstavu
zapùjèíte. Pøineste na ukázku jablka,
hrušky, èesnek, vinnou révu, cibuli,
dýnì, kvìtiny, ale i èalamády, saláty,
zavaøeniny, kompoty, pálenky...

Foto z loòské výstavy:
v pondìlí si výstavu
užívají dìti ze ZŠ a MŠ

p. H. Krippnerové, tel. 721 941 229
ve ètvrtek 20. záøí
pøímo v budovì OÚ v I. patøe
od 8:00 do 18:00 hodin
nebo
Ing. F. Škodovi, tel. 607 911 617
Albrechtice n/Vlt., èp.159
již od pondìlí 17. záøí
vždy po celý den

kuriozity
Vítány jsou i
tografii

ad, a už na fo
z vašich zahr tné exponáty.
nebo samo

Za zahrádkáøe Albrechtice n/Vlt.
Hana Krippnerová

! Dìkujeme všem, kteøí se zapojí a tìšíme se na Vaši návštìvu !

>
Je o pár tisícíletí mladší než její slavná
matka Vìstonická Venuše. Tenkráte se tyto baculaté bytustky moc nepøemisovaly.
Takže tato mrkvová, jedna z jejích dcer,
sem k nám putovala tolik let a kroku,
kolik si jen dokážete pøedstavit. Cesta to
byla dlouhá, ale potkala pár mrkvanu
a na konec to byla cesta príjemná.
Doufám, že se u nás usadí a zplodí zde
spoustu dalších Venuší. Foto a text: Mòouk
Plody obøích rajèat jsou šavnaté, lahùdkové. Na fotografii ve srovnání s bìžným
rajèetem. Odrùda Delicious je zapsaná
v Guinessovì Knize rekordù – rekordman
mezi rajèaty mìl 3,5 kg.
Fotografie Albrechtické Venuše,
obøích rajèat a mnohé další kuriozity
manželù Rieplových.
vašich zahrad mùžete vidìt
Váha jejich rekordního rajèete byla letos 69 dkg.
na Podzimní výstavì 22. a 23. záøí.

3. roèník
Kvìtinová soutìž
o nejkrásnìjší
kvìtinový truhlík,
pøedzahrádku
nebo zahrádku

Staèí nafotit
nebo si nechat nafotit
(V. Petružálková
tel. 601 273 499)
Fotografie mùžete pøedat

do 30. srpna 2018

. p. H. Krippnerové
tel.: 721 941 229
. ing. F. Škodovi
tel.: 607 911 617

BABÍ LÉTO ?! A máme tu babí léto. Letos tedy horké a suché. Do poloviny záøí nás
bude provázet prvek Zemì. Je to období skliznì úrody. Citlivý pozorovatel si všiml, že pøíroda
dává nenápadné signály blížícího se podzimu, zlátne a ne vždy je to suchem. Noci a rána se
ochlazují. Tìlesnì je to období dominance trávicí soustavy. V centru naší pozornosti by mìly
být: žaludek, slinivka, slezina, slepé støevo, svaly, rty, mízní uzliny. Zemì reprezentuje støed
mezi vzestupem a poklesem. Z hlediska psychiky by mìla pøinášet do života tvoøivost a empatii.
Nerovnováha Zemì se projevuje úzkostí, nedostatkem empatie, nespokojeností a neustálým
pøemítáním. Tyto stavy zatìžují žaludek a slinivku. Ve statistikách jsme mezi favority ve
výskytu "civilizaèních" nemocí. Proè? Podle psychosomatiky máme málo lásky (rodièovské,
partnerské) nebo se "jen" máme málo rádi? Tak a se vám nezavaøí mozek ani jiná èást
"èlovíèka" i kdyby ta horka pokraèovala. Poøádnou dávku odpoèinku pøeje M. Soudná
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30. èervna 2018
u pøíležitosti konání
tradièní slavnosti
„Vítání léta”
a 100. výroèí vzniku
Èeskoslovenské
republiky

Tento strom vìnovali a spoleènì
vysadili èlenové ochotnického
spolku Albrechtický Brebta
a obèanského spolku Albrechtický
Vltavínek za úèasti místních
obèanù a návštìvníkù z blízkých
i vzdálených krajù

Uteklo to jako voda a najednou 30. èervna 2018 jsme byli svìdky
10. výroèí kulturnì-spoleèenské akce, jež nese název Vítání léta.
Pùvodním zámìrem akce bylo stmelit místní obyvatelstvo, aby lidé mìli
tzv. k sobì blíž a bylo dostatek èasu na spoleèná setkání, popovídání si
se známými i pøespolními. Prvními organizátory byla skupina Ženy v akci,
pozdìji štafetu pøevzal spolek Vltavínek, jež se zamìøuje na zájmovou
èinnost pro dìti a mládež a Albrechtický Brebta za podpory albrechtických
dobrovolných hasièù ruku v ruce s místními fotbalisty.
Jako každý rok patøí podìkování nejen sponzorùm, ale i skupinì JE
Temelín a v neposlední øadì Obecnímu úøadu v Albrechticích.
Kdo Vítání léta navštìvoval každoroènì, povšiml si, že náplò celého odpoledne v posledních letech zùstala na bedrech místních spolkù. Lze jen
kvitovat, že se umíme bavit sami navzájem a nemusíme zvát cizí kapely,
divadla apod.
I letošní rok probíhal podle zadaného harmonogramu. První èást tradiènì
patøila dìtem. V rámci oslav 100. výroèí založení samostatného Èeskoslovenska, se konaly rozlièné dobové soutìže. Házení klobouku na figuríny obleèené ve stylu 20. a 30. let 20. století, praní prádla na dobové
valše, sestavování zajímavých puzzlí èi pøiøazování správných obrázkù
k sobì. Kdo chtìl, mohl si zkusit psát starým perem s inkoustem podle
pøedlohy èi si vyrobit panáèka a panenku z vaøeèky, jako když si døíve Za Vltavínek a pøispìní ochotníkù byla pøeètena listina budìti z chudých rodin hrály s hraèkami, které si vytvoøily dle své fantazie. doucím generacím, aby za 50 let mohlo dojít k jejímu vyMilou novinku pøedvedl místní zahrádkáøský svaz - každý, kdo si zakou- zvednutí a pøipomenutí této památné akce. I dobrovolní
pil lístek do tomboly, byl odmìnìn nejen sáèky s léèivými bylinkami, ale albrechtiètí hasièi pøispìli ze svého, zakoupili lavièku k odi sazenièkou léèivky, ke které byl vysvìtlen návod, jak rostlinu správnì poèinku a posezení u lípy. Pan faráø celému dílu požehnal,
myslivci vystøelili oslavné salvy a prùvod se vydal nazpìt.
pìstovat. Výtìžek z tomboly je urèen na další akce Vltavínku.
Pøedposlední kulturní vložkou bylo retro taneèní vystoupení
Ale to se již prostor pod tzv. jevištìm z návìsu kamionu zaèal zaplòovat.
místních žen a dívek ve stylu spartakiádní sestavy na píseò
Míst k sezení v hledišti na lavicích ve stanu ubývalo a mnoho návštìvníkù
Poupata. Kombinace èervené a bílé barvy na úborech,
muselo stát. Nastal èas na velmi oèekávanou hudební hru – Lásky dìdy
mašle ve vlasech, úsmìvy na rtech a odhodlání pøedvést
Hlásky od divadelního spolku Albrechtický Brebta. Výkony všech hercù
skvìlý sportovní výkon, hovoøilo za vše. Dìvèata, dìkujeme!
zaslouží pochvalu a dle ovací veøejnosti, se laka výkonu posunula opìt
Na samý závìr pódium patøilo country skupinì Hastrmani,
o stupínek výše. Nechme se pøekvapit, co ochotníci vymyslí napøesrok.
která rozšíøila svùj repertoár i o populární písnì pro všechÈas rychle ubíhal a další èástí programu vìnovanému národnímu výroèí ny posluchaèe. Kdo chtìl, zatanèil si, jiný si jen pobrukoval
byl dobový prùvod spolkù spoleènì s obyvateli Albrechtic a dalších obcí, do rytmu. Jídla i pití bylo dostatek a po celé odpoledne
aby byla zasazena a vysvìcena památná lípa nedaleko fotbalového i veèer poèasí pøálo. Celá akce se vydaøila ke spokojenosti
høištì. Zároveò byla uložena do zemì ve speciálním tubusu i èasová všech.
Text: Dana Ryšlavá – kronikáøka obce
Foto: Vladimír Dìrda
schránka s podpisy úèastníkù.
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„Ani kola, ani túry....chceme zpátky na rafty....!", padlo jednohlasné
rozhodnutí našich táborníkù na loòské stezce korunami stromù. Pøání
se mají plnit, a tak jsme v pátek 15. èervna radostnì naskákali do pøistaveného autobusu a vydali se dotøetice pokoøit Vltavské jezy. Novì
jsme se rozhodli vyzkoušet ubytování a služby v kempu Vltava a jak
se ukázalo, volba to rozhodnì nebyla špatná. Ke stravování jsme mìli
k dispozici oddìlenou prosklenou verandu s výhledem na øeku, jídlo
dobré a vždy v pøesnì domluvenou hodinu, pro zkrácení dlouhé chvíle
dìtské høištì s obøí trampolínou a høištì sportovní, kde jsme bìhem
víkendu pomìøili síly ve vybíjené a pøehazované. Veèery s písnièkou
u táboráku - a zde se nutno pochlubiti, že nám pod taktovkou zkušené
ho muzikanta Míry Kaiferù pomalu klíèí talentovaná kapela kytaristù,
podpoøená neménì talentovanými pìvci a pìvkynìmi.
Dùležitým a nejvíce oèekávaným dnem ovšem byla sobota. Ráno nás
stará dobrá spoleènost TITANIC dopravila proti proudu do kempu
U Fíka, kapitáni usadili své natìšené posádky do raftù a koneènì
pøišel povel k plavbì. Obèas se prohodilo pár pøátelských slov s ostatními vodáky, jež nás míjeli na svých plavidlech a hlasité „AHÓÓÓJ..."
se neslo daleko po proudu øeky. Obèas došlo na nìjakou tu vodní
bitvu, ale vzhledem ke sluneènému poèasí šlo o souboje pøíjemné
a osvìžující. Ani jsme se poøádnì nerozpádlovali a už jsme byli zpátky
na tábornické základnì, kde nás èekal obìd. Po nìm krátká siesta
a znovu do raftù, neb pøišlo to nejlepší …..jezy, jezy, jezy a na konci
pohádková plavba èím dál krásnìjším a turisty více obléhanìjším
Èeským Krumlovem. Blesky fotoaparátù lidí stojících na mostech èi
sedících ve stínu nìkteré z desítek restauraèních zahrádek nezùstávaly chvilku v klidu, jako by kolem nich právì proplouvalo loïstvo
celebrit. Užívali jsme si svou „chvilku slávy" a s úsmìvem mávali na
všechny strany. Pøevážnì v Èínì budeme ozdobou fotoalb nejedné
rodiny. Život hvìzd je ovšem únavný a namáhavý. A tak jsme se i my
po celodenní plavbì vraceli se stejnými pocity zpìt do tábora a nedlouho po veèeøi s vdìkem ocenili útulnost stanù a teplo spacákù.
Nedìlní ráno tradiènì pøináší to nejménì pøíjemné – balení, bourání,
úklid.... Domù jsme ale ještì nechvátali. Pøed námi byla prohlídka
Krumlovského zámku s milým a trpìlivým výkladem paní prùvodkynì
a nakonec obìd v nádhernì opraveném rodinném statku U Matìje
v Èernicích. Z toho jsme byli pøedevším my vedoucí doslova unešeni.
Milá obsluha, domácí jídlo, bylinková zahrádka, minizoo a interiér
restaurace jakoby nás v tom nejlepším slova smyslu vrátil v èase nejménì o sto let. Rozhodnì doporuèujeme navštívit! Nám se odtud
vùbec nechtìlo! Jenže èas se krátil a tak jsme se chtì nechtì museli
T. Zachová, foto: P. Fox Hanzlík
vydat na cestu k domovu.

Díky skvìlé partì vedoucích i dìtí jsme si, myslím, celý víkend
všichni bájeènì užili a už se tìšíme na další dobrodružství.
To nejbližší nás èeká už tøetí záøijový víkend.

14.9.-16.9. na Nové Louce
pøi Olympijských hrách!
Kdo má chu, a se pøidá, tìšíme se na každého veselého èlovíèka!
Pøihlášky jsou k vyzvednutí v prodejnì Jednoty v Albrechticích,
více informací na plakátech a na www.albrechtickyvltavinek.cz

Od dalšího roku utìšenì roste i poèet zúèastnìných kolegù hercù, èímž
úmìrnì pøibývá veselých historek a tím i nových inspirací pro naši další
tvorbu, neb to nejlepší a nejvtipnìjší pøináší právì život sám. Pøi plavbì
od Vyššího Brodu po Èeský Krumlov, pøes pøíjemné posezení v kempu
Branná, kde vás jen tak bez varování za tmy pøepadne celkem pøátelský
„Predátor",
èi se necháte strhnout partou vodákù od vedlejšího stolu a po
A protože Brebtové jsou v tomto smìru opravdovými gurmáchvilce
v
rytmu
kytary zpíváte možná ohrané, ale pøesto stále chytlavé
ny, dopøávají si tuto duševní lázeò již tøetím rokem. Poprvé
vyrazila vstøíct víru vltavských vod pouze nìžnìjší polovina písnièky. A v ten moment je vlastnì úplnì jedno kdo, s kým a odkud pøijel.
souboru – s výjimkou vedoucího zájezdu pantáty Zacha Milí Brebtové, díky za další životabudièný víkend a Vám, milí pøátelé,
a vodní radovánky vylepšila návštìvou rockového festivalu kamarádi a pøíznivci našeho souboru za vaši podporu a zvláštì za vaše
Hrady.cz, k èemuž je nenásilnì pøinutila pøedevším úèast úžasné ohlasy na naši poslední hru, neb to je ta nejvìtší odmìna pro nás
skupiny Kabát.
všechny.
T. Zachová

vu
za lepší posta
Svaz bojovnic a a jednatel
ed
jejich pøeds
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V první polovinì letních prázdnin si dobrovolní hasièi z Albrechtic
nad Vltavou pøipomínají výroèí otevøení hasièské zbrojnice. Letos
to bylo již ètyøicáté druhé, kdy jsme si zároveò pøipomnìli 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky. A tak pøipravili ve zbrojnici
den otevøených dveøí, kde si mohli návštìvníci prohlédnout výstavku mapující èinnost sboru od souèasnosti do historie až po jeho
založení do roku 1890. K vidìní byla i moderní zásahová technika,
kterou disponuje albrechtická zásahová jednotka. V prùbìhu celého odpoledne byly v areálu hasièské zbrojnice pro dìti všech
vìkových kategorií pøipraveny soutìže tématicky spojené s naším
velkým pomocníkem, ale i protivníkem a to vodou, za které byly
odmìòovány sladkostmi a drobnými dárky.

Hasièky se svými dìtmi pøedvedly ukázku požárního útoku, za který
sklidily veliký potlesk.
V závìru letního odpoledne se dìti už nemohly doèkat až hasièi
vyrobí hromadu pìny, která je každoroèním lákadlem nejen pro nì.
A tak hasièi rádi pìnu opakovanì pøidìlali. K tomu si ještì dìti užily
velkou vodní balónkovou bitvu.
Obèerstvení mìli hasièi pøipraveno v hojné míøe. Všichni, kdo pøišli
si odpoledne za krásného poèasí užili a ty rozzáøené dìtské úsmìvy,
co víc si pøát.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Jiøí Kvasnovský – SDH Milenovice

V èervenci se konalo v rekreaèním zaøízení na Nové Louce soustøedìní dìtského oddílu SKP karate Písek. Dobrovolní hasièi
z Albrechtic nad Vltavou byli požádáni o provedení ukázky hasièské èinnosti a tak zpestøili dìtem v polovinì soustøedìní jejich pobyt
hasièským odpolednem. Nejprve si dìti prohlédly a byly seznámeny
se zásahovým vozidlem CAS 16 MAN a jeho vybavením, které

používají hasièi pøi zásazích. Následnì byla provedena ukázka
vozidla v akci. Byla to ukázka hašení vysokotlakým a útoènými
proudy vody. Samotné dìti si v prùbìhu odpoledne vyzkoušely
støíkání zásahovou proudnicí a práci v dýchacím pøístroji pod zátìží
pøi pohybu.
Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n.Vlt.

První srpnovou nedìli, kdy už vìtšina z vás asi spala se v noèních hodinách èlenùm
albrechtické zásahové jednotky rozeznìly telefony, kdy nás operaèní støedisko žádalo o pomoc pøi pátrání po malém chlapci, který se ztratil v lesích u Žïárských chalup. Bìhem nìkolika minut se sjeli albrechtiètí hasièi na základnu, aby vyrazili k noèní
pátrací akci. Již bìhem cesty na místo zásahu probírali terén v lokalitì pátrání. Na
místo zásahu se sjelo nìkolik hasièských vozidel a nìkolik desítek hasièù a policejní
pejsek stopaø. Po rozdìlení zasahujících a zahájení práce v lesním porostu se nám
do vysílaèek ozvalo chvilku pøed pùlnocí: „chlapec je nalezen a v poøádku”.
Nejkrásnìjší vìta co jsme mohli slyšet, nádherný pocit...
Dalším výjezdem z posledních dnù byla likvidace padlých stromù následkem silného
vìtru a bouøky a zároveò zprùjezdnìní a úklid komunikace z Albrechtic nad Vltavou
do Písku u obce Paseky.
Text a foto: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
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Foto: SKP Karate Písek

Nedìle 24. èervna byla v Chøešovicích sváteèním dnem. Probíhala zde pouová slavnost svátku sv. Jana. Dopoledne se sloužila
v kostele sv. Jana Køtitele na poušti sváteèní bohoslužba a odpoledne po dobrém obìdì byli všichni srdeènì pozváni na již tradièní
Cyklopou. Letos už po šesté se na kolech vypravili cyklisté z Písku
pøes Záhoøí a Kluky ke kostelu sv. Jana. Po cestì i mimo ni se
mohl kdokoli pøidat a nemuselo to být pouze na kole. Nìkteøí ménì
fyzicky zdatní se ke kostelu mohli dopravit, jak jim to samotným
vyhovovalo. Na programu byly veselé hry i opékání špekáèkù.

Také byl zpøístupnìn kostel, aby si ho lidé mohli prohlédnout èi
rozjímat v modlitbách. Uvnitø kostela byla ještì možnost si prohlédnou staré, èernobílé fotografie, které dokumentovaly kostel
sv. Jana Køtitele, jeho okolí a rùzné slavnosti, co se zde kdysi
poøádaly. Cyklopou opìt poøádal otec Cyril Havel spoleènì se
souèasným místním faráøem Slávkem Holým a jejich pøáteli. Tato
akce je každým rokem oblíbenìjší, o èemž svìdèí vzrùstající úèast
poutníkù. Tak snad za rok se zase všichni mùžeme tìšit na další
pou i Cyklopou.

Text: Radka Lacinová, foto: Eliška Lacinová

Poslední èervnový den se konalo u hasièské zbrojnice veselé Vítání
prázdnin. Tentokrát je s Chøešováky vítal svìtoznámý Mexièan Pedro
se svým koníkem Gumínem. Po celou dobu se Gumín od svého pána
nehnul a spoleènì provázeli dìti všemi soutìžemi. Dìti si soutìže
naplno užívaly. Napøíklad støílely ze vzduchovky, bìhaly slalom i pøes
pøekážky, pøetahovaly se lanem, šipkami házely na terè apod. Po
skonèení soutìží si zaskotaèily v nadýchané pìnì a následnì dostaly
spršku, aby ze sebe pìnu opláchly. Za své výkony byly dìti odmìnìny
sladkostmi a drobnými dáreèky. Také si mohly nechat pomalovat oblièej
veselými motivy, nebo jim z balonkù byly vyrobeny zajímavé vìci.
Velikou radost jim udìlal èerný mérenský kùò Benji, který všechny rád
na závìr povozil. Text a foto: R.L.

Zábavu poøádali 28. èervence chøešoviètí hasièi. Pøestože
zábava zaèínala až po osmé hodinì veèerní, letní horké
teploty provázely hosty až do pozdních noèních hodin. Nicménì to pøítomným nijak nevadilo. Poctivì po celý veèer
doplòovali tekutiny a pak se ještì vesele bavili na taneèním
parketu.
Jakýkoliv hudební styl zahrála kapela Johny band a splnila
i nìkolik písnièek na pøání.
Zábava byla veselá a lidé vydrželi až do rána.
Text a foto: R.L.
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V Jehnìdnì, jako zaèátek èi konec jubilejní lipové aleje nad potokem od Karvašin,
roste významná Švehlova lípa. Je botanicky lípou malolistou, stromem s mohutnou
korunou, dorùstající výšky až 30 m. Rozpoznávacím znakem od její pøíbuzné lípy velkolisté je chomáèek narezlých chloupkù v paždí velkých nervù na listu. Z hlediska sbìru
lipového kvìtu, to však nemá žádný vliv. Lípa velkolistá byla vysazována v mìstském
prostøedí, venkovské a lesní prostøedí obsadila lípa malolistá a má zástupce v kategorii
Památných stromù v Albrechticích.
Lípa je uctívaným stromem Slovanù. Øezbáøi je cenìna pro své mìkké a dobøe opracovatelné døevo, je krásná tvarem koruny, v jejím stínu lidé umísovali lavièky, aby mohli
v dobì kvìtu užít voòavých veèerù s bzukotem vèel. Je, spolu s akátem, nejvýznamnìjším medonosným stromem. Vèela cítí vùni lipového kvìtu na vzdálenost až 3 km.
Lipový med je voòavý, jeho léèebné a kulináøské úèinky znaly již staré civilizace. Také
podkorní lýko je dosud žádaným produktem. Jako èeský národní strom se objevuje na
prezidentské standartì, státní peèeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Nejmohutnìjší památnou lípou je Tatovická lípa v okrese Sokolov, je srostlicí nìkolika
kmenù, obvod kmene je 1120 cm a stáøí je odhadováno na 300 let.
Švehlova lípa v Jehnìdnì je souèástí kampanì výsadby lip ve 30. letech 20. století.
Vysázena byla v roce 1937 na uctìní památky bývalého ministerského pøedsedy Antonína Švehly. Antonín Švehla se narodil v roce 1873 v Hostivaøi do rodiny statkáøe. Za
monarchie pùsobil jako poslanec èeského zemského snìmu. V roce 1918 se podílel se
na vyhlášení samostatného èeskoslovenského státu. Stal se pøedsedou agrární strany
a v letech 1922 - 1929 byl pøedsedou 3 èeskoslovenských vlád.
V Jehnìdnì byla vysazena lípa a 2 bøízy. Okolí bylo upraveno, srovnáno a oploceno
døevìným plùtkem. Bìhem války a v období po ní byla lípa ponechána svému osudu.
V roce 2012, zásluhou místních hasièù, bylo okolí opìt upraveno, osazena lavièka
a informaèní tabule a plocha pøed ní zpevnìna. Lípa dnes má obvod kmene 240 cm,
roste do V a kmen se zaèíná trhat. Wikipedie uvádí v republice 33 exempláøù Švehlovy
Ing. Petr Dostál
lípy, na Jehnìdskou lípu se zapomnìlo.

Zaèátkem léta mùžeme ve svìtlých újezdských lesích obdivovat
v rùžových, fialových èi bílých odstínech volnì rostoucí náprstníky.
Vìdìli jste, že se tady nachází jedna z nejvìtších lokalit výskytu
náprstníkù v Èechách?
Náprstník je dvouletá rostlina až 180 cm vysoká, z pøízemní rùžice
listù vyrùstá olistìný stonek, který se nikdy nevìtví. Na jeho konci
jsou zvonkovitá kvìtenství pøipomínající náprstek.
K dobrému rùstu potøebují náprstníky kyselou pùdu a polostín.
Množí se samovýsevem. Vèely jim pøi sbìru nektaru a pylu dávají
pøednost pøed jinými rostlinami.
Øíká se, že bychom náprstníky v lese nemìli trhat, aby se mohly
víly s pøíchodem noci vrátit do svých pøíbytkù. V nìkterých krajích
je tato pohádkovì krásná bylina symbolem smrti, dùvodem mùže
být to, že je smrtelnì jedovatá.
Náprstníky, tento lék i jed v jednom balení, obsahují kardenolidní
glykosidy, které se používají k úpravì srdeèní èinnosti.
Jejich použití ale urèitì svìøíme do rukou odborníkù.
Text a foto V. Petružálková

Na vílím palouèku v Újezdì, èerven 2018

Mají-li tísíce vèel smysluplnì spolupracovat, musí mezi sebou komunikovat.
„A toto jest ta zemì, kterou jsem vám tolikrát sliboval, zemì nikomu Matka je vèelí samièka, která má vyvinuté pohlavní orgány. Od
nepoddaná, zvìøe a ptactva plná, mlékem a strdím oplývající“, øíká dìlnic se liší vìtšími rozmìry, mìøí asi 2,5 cm. Své žihadlo má
nejen k obranì, ale hlavnì jí slouží jako kladélko vajíèek. O matku
praotec Èech na hoøe Øíp podle Kosmovy kroniky.
Strdí znamená ve staroèeštinì medový plást. Kraj, kde žily vèely,
byl pokládán za šastnou zem. Odjakživa byly vèely dodavatelem
medu. Z jeskynních kreseb víme, že lidé tímto zpùsobem získávali
sladidlo. Aby obstáli pøed žihadly, zapalovali trávu a vytváøeli dým.
Ve starém Egyptì chytali roje vèel a zavírali je do hlinìných nádob.
Na podzim jim sebrali med a dál se o nì nestarali. Ve støedovìku
zaèali vèelaøi stavìt tzv. brtì - zastøešený špalek s otvorem pro vlet
divokých vèel. I u nás se zakládaly vèelaøské cechy. Úly z dutého
kmene nahradily slamìné , prkenné a pozdìji nástavkov é úly.
Vèely žijí na všech kontinentech kromì Antarktidy. Vèela medonosná je jedním z 20 tisícù druhù vèel. Patøí mezi èlenovce. Na hlavì
má 2 složené oèi, na temeni 3 jednoduché. Složené oèi rozlišují
tvar a barvu kvìtù v ultrafialovém spektru. Vèela vnímá i polarizaci
svìtla, orientuje se podle slunce, i když je pod mrakem. Vèely dokáží vnímat elektromagnetické pole. Mají 3 páry nohou. Do košíèkù
umístìných na zadním páru sbírají pyl. V zadeèku mají zažívací
orgány, jedovou žlázu a žihadlo. Háèek na jeho konci znemožòuje
po bodnutí jeho vytažení z rány a vèela umírá. Souèasnì vypouští
poplašný feromon, který aktivuje ostatní vèely k útoku.
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se dìlnice soustavnì starají. Krmí ji mateøí kašièkou, bohatou na
bílkoviny. Trubci nemají žihadla. Mají jediný úkol – oplodnit matku.
Ve vèelstvu jich mùže být nìkolik stovek.
Vèely, vosy, èmeláci, sršni a mravenci patøí do skupiny blanokøídlého spoleèenského hmyzu. Úly a mraveništì patøí mezi nejdokonalejší státní útvary na naší planetì. Všichni jedinci tìchto struktur se
dobrovolnì podøizují celku i za cenu vlastní smrti. Hmyzí stát je
pøesto postaven na individuálním rozhodování každého z nich.
Vèela medonosná vytvoøila státní útvar, ve kterém žije až 100 000
jedincù. Vèely pøezimují díky zásobám medu a pylu.
(Èmeláci, vosy i sršni na podzim umírají, zimu pøežívá v úkrytu jen
oplodnìná matka. Na jaøe pøíštího roku musí nakrmit sebe, založit
hnízdo, snést vajíèka a starat se o larvy.)
Stojíme-li u ústí úlu - èesna, vidíme, že dovnitø vlétají pilné vèelky
s chuchvalcem pylu na zadních nožkách, ale také vèely, které
nenesou pyl žádný. Jsou to „vèelí flákaèi“ nebo mají jiné úkoly?
Odpovìï najdete v pøíštím èísle Zpravodaje.
Z odborné literatury vybral a sestavil pro Zpravodaj obce
Ing. Škoda František, Albrechtice n/Vlt.

Pøed 5 lety dne 20. èervence 2013 zemøel ve
vìku nedožitých 94 let poruèík Josef Adámek.
Jeho bojová èinnost za druhé svìtové války
byla mimo jiné ocenìna Èeskoslovenským
váleèným køížem a pamìtní medailí Asociace
nositelù legionáøských tradic.
Jeho život by vydal na nìkolik románù.
Narodil se 2. ledna 1920 v Chøešovicích, kde
chodil do školy. Vyuèil se truhláøem, svou profesi
si dlouho neužil. Zaèala druhá svìtová válka a byl
nasazen na nucené práce pro fašistické Nìmecko,
bylo mu 22 let. Po krátkém èase v Berlínì byli
totálnì nasazení opìt nahnáni do vlaku, cílovou
stanicí byla Francie, mìsto Soissons nedaleko
Paøíže. Josef Adámek spoleènì s ostatními budoval vojenské opevnìní. Práce to byla tìžká, smìny po dvanácti hodinách, neustále v poklusu nosili
tìžké pytle cementu.
Roku 1944 se dostal až k Atlantiku. Zhruba sto
kilometrù od místa, kde budovali Atlantický val,
se doèkail vylodìní spojencù. Spolu s kamarády
se rozhodl k útìku. Èekala je však dlouhá a tìžká
cesta pøes území obsazené Nìmci.

Když se setkali se spojeneckými vojáky, ti jim
nerozumìli a zavøeli je do tábora. Po mìsíci se
dostali do Anglie, zde byl Josef Adámek krátce
v zajateckém táboøe. 7.11.1944 se pøihlásil do
1. èeskoslovenské samostatné obrnìné brigády,
která se vytvoøila ve Velké Británii. Ve skotském
Duns u Edinburghu prodìlal tankový výcvik. Poté
hlídkoval na jihu Anglie u Southend-on-Sea.
Pak pøejel pøes kanál La Manche do belgického
Ostende. Ve Francii byl pøidìlen jako øidiè k lehkému tanku Stuart. Sloužil v prùzkumné rotì
v Hazebroucku a v St. Omeru, 3. tankový prapor.
Úèastnil se obléhání francouzské pevnosti
Dunkerque, kde bylo obklíèeno 12 tisíc Nìmcù.
Tato bitva pøedstavuje nejvýznamnìjší bojové
nasazení Èeskoslovenské samostatné obrnìné
brigády bìhem bojù na západní frontì. Nìmci
se nakonec vzdali a nad Dunkerque zavlála
spoleènì èeskoslovenská a britská vlajka.
Po kapitulaci Nìmecka se Josef Adámek mohl
vrátit domù. Koncem roku 1945 odešel do civilu.
Jeho život ale nebyl jednoduchý ani po návratu,
komunisti mu mìli za zlé, že bojoval na západì.
Z armády se vrátil zpìt k truhlaøinì.

Josef Adámek byl zastáncem
pevného postoje a odpùrcem
pøekrucování našich váleèných
dìjin.
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VÍTÌZ

V sobotu 21. èervence se konaly na Vápeòském rybníce rybáøské
závody. Celkem chytajících a lovících bylo 34, spoleènì dìtí a dospìlákù. Jak jsme mìli objednané poèasí, opìt vyšlo až moc. Bylo
to znát i na rybách, radši se opalovaly a slunily, než by se poøádnì
zajímaly o dobrý žvanec. Ale nìjaké si nakonec po takových voòavých dobrotách, co jim rybolovci sypali až pøed tlamièky, daly øíct.
A úlovky byly celkem ucházející.
Ještì, pøed uvedením výsledkù, musím upøesnit, že míry nachytaných ryb každého jednoho závodníka, se sèítají. Celková délka
všech ryb je uvádìna v centimetrech. Aby nebyl uveden nìkdo
v omyl, jako loni jedna paní, že se chytla ryba dlouhá 275 cm.
Takže takhle to nakonec dopadlo:
KATEGORIE DÌTÍ do 15-ti let:
1. Tereza Svatoòová 140 cm
2. Lucie Svatoòová
82 cm
3. Rosa Boèek
80 cm
KATEGORIE DOSPÌLÝCH do 105-let:
1. Jan Vorlíèek
329 cm
2. Atila Forkosz
104 cm
3. Jiøí Duchek
78 cm
NEJVÌTŠÍ RYBA
Jan Vorlíèek, kapr 78 cm
NEJMENŠÍ RYBA
Jan Vopièka, podoustev hlubinná 2,3 cm
Všichni vítìzové a vítìzky obdrželi kvalitní
a znaèkové ceny. Gratulujeme.

Bìhem celých závodù bylo o úèastníky, fanoušky a rodinné pøíslušníky dobøe postaráno. Dohromady se sešlo cca 80 lida. Jak by
øekl klasik: ,,Vyžrali a vypili nám celej krám".
A tak je to dobøe, když lidem šmakuje. To, že nám skoro hodinu
krásnì zapršelo, bylo jako rajská mana. Kdo vydržel, dobøe udìlal.
Pokraèovalo se do dlouhých veèerních (noèních?) hodin. A zase
bylo dobøe. Takže za rok na závodech u Vápeòáku ahoj.

Když pøíroda dá vodu, tak se sejdem
opìt zde 13. øíjna na výlovu.
Tìší se Rybáøští veteráni.

Mòouk

Již šestnáctý rok se konalo tradièní opékání pašíka, tentokráte už 14. èervence,
protože na srpen je plánován sraz rodákù z osady Újezd. Pøíprava a prùbìh opékání
je již rutinní záležitostí, která však vyžaduje mnoho èasu a zodpovìdné práce organizátorù. Výbìr pašíka byl opìt ze šlechtitelského chovu tak, aby mìl velkou délkou tìla
a vysoký podíl libového masa s lehkým protuènìním. Fyzicky obtížná byla manipulace s metrákovým prasetem a nejzodpovìdnìjší a èasovì nejnároènìjší pak opékání
a postupné okrajování. Vlastní akce zaèala v sobotu èasnì ráno, tak aby kolem
16 hodiny byly první porce masa k dispozici. To už bylo pøítomno dost obèanù a další
pøicházeli. Opékání a postupné okrajování probíhalo po celou dobu setkání, které se
protáhlo až pøes pùlnoc. K dispozici byl jako vždy i široký sortiment nápojù. Tato spoleèenská akce byla pøíležitostí pro obèany a chalupáøe z rùzných èástí osady k setkání
a popovídání. Zúèastnilo se jí cca 70 obèanù, kteøí odcházeli domù pozdì veèer a dle
jejich vyjádøení byli velmi spokojeni. Jsme rádi, že se této akce po více než 10 letech
zúèastnil i starosta obce. V nedìli se sešli organizátoøi k závìreènému úklidu a zhodnocení celé akce. Protože ještì zbylo dost masa, mohli si v klidu vychutnat kvalitní
peèínku. To bylo i podìkování všem, kteøí se aktivnì zapojili do pøípravy, vlastní akce
i úklidu po ní.
J. Procházka

V sobotu 28. èervence 2018 probìhly v honitbì MS Jehnìdno na
Velkém chøešovickém rybníku zkoušky loveckých psù ze speciální
vodní práce. Bylo pøedvedeno 18 psù. Po zahájení zkoušek, byli psi
rozlosováni do tøí skupin, které se rozešly ve velmi horkém poèasí
za jednotlivými disciplínami. Hledání v rákosí, dohledávka kachny,
práce na hluboké vodì, pøinášení kachny z hluboké vody a spoleèný hon. Po ukonèení zkoušek bylo vrchním rozhodèím p. Kotalíkem
vyhlášeno umístnìní psù.

Dobrý den,
prosím redakèn? radu o zveøejnìní tohoto pøíspìvku:
Chtìl bych podìkovat panu starostovi za opravu
cesty k naší hájovnì v Jehnìdnu.
Mnoho starostù pøed ním to nedokázalo. Ještì jednou
panu starostovi Ing. Miroslavu Ušatému dìkuji.
S pozdravem Zdenìk Karvánek
hájovna Jehnìdno 40
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8 psù v I. cenì
4 psi v II. cenì
3 psi u tìchto zkoušek
neobstáli
3 psi ve III. cenì
Ze strany vùdcù nebyl dán bìhem zkoušek žádný protest.
Po organizaèní stránce bylo vše dobøe pøipraveno, obèerstvení
bylo zajištìno. Myslivecký spolek Jehnìdno by chtìl podìkovat
za spolupráci SDH CHøeštovice a SDH Jehnìdno.
Za MS Jehnìdno Ladislav Kostohryz, pøedseda

Návrat do místa, kde to v roce 1974 všechno zaèalo, to byl letošní štít
Albrechtic. Poøadatelství mìly totiž na starost o víkendu 22. - 23.6. 2018
Velké Albrechtice. Celorepublikové setkání obèanù obcí s názvem Albrechtice hostil pìkný areál SK Velké Albrechtice a vše bylo dobøe pøipraveno.
Bìhem páteèního odpoledne a sobotního rána dorazily postupnì všechny
výpravy sportovcù, myslivcù a fanouškù z Albrechtic z celé ÈR. I letos se
Štítu zúèastnilo všech osm obcí a kromì nezbytného fotbalového turnaje na
høištích v Albrechticích a Bílovci se konala støelecká a hasièská soutìž. Naší
obec reprezentovali fotbalisti z Albrechtic, dále myslivci z Albrechtic, Údraže
a Jehnìdna a poprvé také hasièky z Jehnìdna. Poèasí se celkem vydaøilo
až na páteèní veèerní spršku, ale alespoò bylo dobøe zalité fotbalové høištì.
Fotbalový turnaj letos ovládli domácí, kteøí ve finále porazili loòského vítìze
z Jizerek jednoznaènì 4:0. Našemu týmu se nepodaøilo postoupit ze skupiny a s celkovým umístìním urèitì spokojeni nejsme. Nicménì štít není
jen o vítìzstvích a prohrách, ale také o každoroèním setkání a popovídání
s kamarády a dlouholetými známými.
Když byly vyhlášeny výsledky, pøedány ceny, poháry a putovní vlajky pøíští
poøadatelské obci, kterou bude 21. - 22.6. 2019 Mìsto Albrechtice, zaèal
dlouhý spoleèenský veèer s živou hudbou a poté diskotékou. Poøadatelùm
Dìkujeme Jaderné elektrárnì Temelín – Skupina ÈEZ, patøí uznání a podìkování za pøípravu celé akce.
a.s. Praha za partnerství a finanèní podporu naší výpravy.
Dalšímu už 46. roèníku Štítu v Mìstì Albrechtice zdar!!!

V sobotu 18.8.2018 je na programu zahájení nové sezóny. K prvnímu utkání jedeme do Kostelce a o týden
pozdìji pøivítáme ve Vltava arénì Protivín. Letní pøíprava
nebyla moc dlouhá ani intenzivní, ale vzhledem k vedrùm
se toho asi víc zvládnout nedalo. Kromì tréninkù jsme
odehráli pøípravné utkání s Bøeznicí a v generálkou bylo
pohárové utkání s Hradištìm. Béèko zaèíná 25.8.2018
v Kestøanech a týden poté pøijede béèko Záhoøí.

Kdo tam nebyl, tak neví co je to fandit. Na pár stadionech
a zajímavých zápasech už jsme za tìch zhruba deset let,
co po Evropì jezdíme, byli. Ovšem takový hukot jako byl
poslední víkend v dubnu po celý zápas v Milánì pøi souboji Interu Milán s Juventusem Turín, jsme zatím nezažili.
Už asi hodinu pøed utkáním byl Stadio Giuseppe Meazza
na San Siru slyšet z velké dálky. Samotný zápas byl také
velkým zážitkem. Vedení se ve 13. minutì ujali hosté.
Když byl záhy v 18. minutì vylouèen domácí hráè po
hrubém faulu, zdálo se být o výsledku rozhodnuto, aè
první pùle skonèila pouze 0:1. Druhý poloèas však zaèali
v poèetní nevýhodì hrající „Nerazzurri“ lépe a podaøilo
se jim dvìma góly v 52. a 65. minutì do Buffonovy sítì
otoèit prùbìžný výsledek utkání.

Stadion mìl v tu chvíli co dìlat, aby nìkolik minut ustál obrovskou radost
domácích fanouškù. Najednou byla opìt na øadì „Stará dáma“ z Turína,
která usilovala o sedmý mistrovský titul v øadì a zaèala stupòovat tlak.
Domácí hráli nìjakých 72. minut o deseti a to se v závìru projevilo. Juve se
podaøilo v 87. a 89. minutì dvakrát rozesmutnit domácí tifosi a zápas rozhodnout ve svùj prospìch. V dresech domácích hráli tøeba Icardi, Perišiæ,
Rafinha, Handanoviè a Miranda. Za hosty zase Buffon, Cuadrado, Sandro,
Pjaniæ, Matuidi, Costa, Higuaín, Dybala a Mandžukiæ. Vidìli jsme pìt branek, dva zvraty v zápase a na place mnoho úèastníkù letošního MS v Rusku
v akci. Zkrátka super výlet za fotbalem na svìtové úrovni.
Text a foto: Dušan Hronek

Výsledky Soutìže myslivcù na Štítu
Albrechtic 2018
družstva:
1. místo Velké Albrechtice
2. místo Lesní Albrechtice
3. místo Albrechtice nad Vltavou - Údraž
jednotlivci:
1. místo Hrabovský Radim
z Lesních Albrechtic
2. místo Ušatý Miroslav
z Albrechtic nad Vltavou
3. místo Hanke Jiøí
z Velkých Albrechtic

V soutìži Vesnice roku byly ocenìny
také Albrechtice v Jizerských Horách
a to Bílou stuhou za èinnost mládeže?
Daøilo se jim také na letošním Štítu
Albrechtic, kde ve fotbalovém turnaji
obsadily 2. místo.

Ten, kdo si bìhem prázdnin oblíbil
cyklistiku, mùže se zastavit kousek
od albrechtické návsi a odpoèinout
si na vylepšeném odpoèinkovém
místì smìrem na Údraž. Nejen se
po ujetých kilometrech malebnou
jihoèeskou krajinou posadit, ale novì si mùže každý ze svého batùžku
vyndat špekáèek a opéci si ho na
pøenosném ohništi.
Døíví je pøipraveno, takže malému
obèerstvení nic nebrání.
Doufejme jen, že se nenajde žádný
vandal èi zlodìj, jak se bohužel obèas v naší zemi stává.
S tímto u nás neobvyklým nápadem
pøišel pan Jiøí Vachta a snad o další
zpestøení nebude nouze. Dìkujeme.
Text a foto:
Dana Ryšlavá - kronikáøka obce
Albrechtice nad Vltavou
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Solfronk Antonín, Jehnìdno
Havlátko Jaroslav, Chøešovice
Hronek Petr, Albrechtice n. Vlt.
Øeøábek Ladislav, Jehnìdno
Kokaisl Ludìk, Chøešovice
Angelov Nikolaj, Albrechtice n. Vlt.
Pokorná Ivana, Chøešovice
Marková Vìra, Jehnìdno
Kotrbová Alena, Albrechtice n. Vlt.
Kurfiøtová Hana, Údraž

07.7. 2018
20.7. 2018
28.7. 2018
èervenec 2018
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55
84
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Josef Kyrian, Újezd
Jan Fábera, Údraž
Milan Rosol, Albrechtice n. Vlt.
Kristian Svozil, Chøešovice

Pinta Zdenìk, Újezd
Èerný Luboš, Albrechtice n. Vlt.
Pøíhoda Zdenìk, Albrechtice n. Vlt.
Stejskalová Marie, Údraž
Kovaøíková Marie, Jehnìdno

89
87
55
60
50

Fähnrich Antonín, Údraž
Nováková Marie, Újezd
Duchek Jiøí, Albrechtice n. Vlt.
Radáš Josef, Chøešovice
Hosnedlová Jaroslava, Údraž

v èervnu se narodili:
Filip Lidinský, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Iveta a Filip Lidinských
Tobiáš Opekar, Újezd
rodièe: Barbora a Michal Opekarovi
V sobotu 15. záøí 2018 v obøadní síni Obecního úøadu v Albrechticích n. Vlt.
slavnostnì pøivítáme 7 novì narozených dìtí. Vítání obèánkù se již stalo
hezkou tradicí a mohou si ji užít nejen rodièe dìtí, ale i jejich pøíbuzní a známí.

21.4.2018 Filip Lidinský a Iveta Mikolášková, Albrechtice n. Vlt.
14.7.2018 Petr Káca a Jana Bodyová, Albrechtice n. Vlt.

Miluji život, protože mi dal Tebe, miluji Tebe, protože jsi mùj život.

V sobotu odpoledne 14. èervence se po roèní pauze v Chøešovicích sešli rodáci, spolužáci z bývalé chøešovické školy a pøátelé
Chøešovic. Pod vedením pana Miloslava Mareše a Miroslava
Koláøe pomáhali tentokrát s pøípravou Rodákù také chøešoviètí
hasièi. Znovu se sešli lidé, kteøí se bìhem roku možná vùbec nepotkají a tady mìli jedineènou pøíležitost potkat své staré známé
a pøátele. Tato již tradièní akce se spojila ještì s oficiálním i slavnostním otevøením opraveného sálu, který už nìkolik mìsícù slouží
lidem. Opravy na budovì bývalé školy sice stále pokraèují, ale
samotný sál je až na okna dokonèen.
Pøi této pøíležitosti byl také namalován na stìnu sálu obraz Chøešovického zámku, aby všem pøipomínal tento slavnostní den i rok.
Za dohledu všech pøítomných rodákù i hasièù byl obraz spoleènì
se sálem slavnostnì odhalen a pokøtìn.

Pohlednice Albrechtic, rok 1904, pohled od Koutù

Obec Albrechtice nad Vltavou dìkuje panu Václavu Brùhovi
(èp.89) za možnost naskenování 25 dobových albrechtických
pohlednic z jeho soukromé sbírky. Také tyto pohlednice budou
souèástí Výstavy ke 100. výroèí založení Èeskoslovenské
republiky aneb dìjiny naší obce. Výstava bude slavnostnì
otevøena 28. záøí a potrvá do 28. øíjna 2018.

Autorkou tohoto krásného obrazu je velice nadaná Petra Dvoøáková
Lakatošová z Chøešovic. Jménem hasièù jí ještì jednou za obraz
moc dìkujeme a budeme se tìšit tøeba i na další.?
Na stìnu k novému obrazu byly ještì zavìšeny dva starší obrazy
se zámkem z roku 1880 a z roku 1889, aby bylo vidìt jak se zámek
s okolím za ta léta zmìnil.
Letošní už jedenácté setkání Rodákù se tedy stalo svìdkem dvou
slavnostních okamžikù a snad i to trochu zpestøilo všem pøítomným
celé odpoledne. Všem, kteøí se Rodákù zúèastnili moc dìkujeme Také dìkujeme všem organizátorùm za pøípravu Rodákù
a budeme se tìšit, že se všichni opìt setkáme i v roce 2019.
a pøejeme hodnì elánu do dalšího roku.
Text a foto: R.L.
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