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Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle Usnesení z 12. zasedání ze dne 20. 9. 2012
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, * Rada obce (RO) schválila pronájem zemědělských pozemků
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdůvětšinovému majiteli za cenu 2 500,- Kč/ha na dobu neurčitou
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrechs výpovědní lhůtou 5 let.
tice nad Vltavou.
* RO nesouhlasila s provedením stavebních úprav bytu č. 2 v č.p.
128 v Albrechticích nad Vltavou z důvodu finanční náročnosti
Usnesení z 3. zasedání ze dne 24. 8. 2012
a problematického technického řešení.
* Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo program jednání doplněný * RO souhlasila se zařazením nákupu hasičské stříkačky PS-12TAZ
1600 cm3 pro SDH Chřešťovice do akcí na rok 2013. Stará střío bod – pronájem zemědělských pozemků v majetku obce.
kačka bude poskytnuta na částečný protiúčet.
* ZO schválilo neinvestiční příspěvek pro TJ Albrechtice nad Vlta* RO souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 9 861,- Kč a neinvou ve výši 67 tis. Kč na činnost a el. energii.
vestičního příspěvku ve výši 7 755,- Kč Dobrovolnému svazku
* ZO rozhodlo o přijetí úvěrové smlouvy a uložilo starostovi osloobcí Blanicko-Otavského regionu.
vit banky k podání nabídek na poskytnutí úvěru na případné
*
RO schválila rozpočtové opatření č. 9/2012.
financování ZTV pro 20 rodinných domů.
* ZO schválilo Směrnici o veřejných zakázkách
Usnesení ze 13. zasedání ze dne 24. 9. 2012
* ZO schválilo záměr na prodej části parcely č. 887 v k.ú. Albrech- * RO na základě provedeného výběrového řízení vybrala nejvýtice nad Vltavou.
hodnějšího uchazeče pro poskytnutí úvěru k zajištění financo* ZO pověřilo kontrolní výbor k provedení kontroly použití půjvání projektu ZTV 20 rodinných domků v Albrechticích nad Vltaček z FRB za roky 2009-2011 a účelového daru poskytnutého
vou. Tímto uchazečem byla Česká spořitelna, a.s. RO doporuv letošním roce.
čuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy.
* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2012.
Usnesení ze 14. zasedání ze dne 10.10. 2012
* Na základě žádosti ZO uložilo starostovi a paní Švehlové vybrat
pozemky vhodné pro zemědělskou výrobu ve vlastnictví obce do * RO revokovala usnesení č. 63/2012 a vyhlásila záměr na pronájem zemědělsky využitelných pozemků, kde bude uvedeno:
31. 8. 2012. Záměr zveřejnit dle zákona č. 128/2000 Sb. v plat- pronájem nejvyšší nabídce,
ném znění.
- požadavek doložení kvalifikačních předpokladů,
* ZO neschválilo nákup budovy fary č.p. 74 v Albrechticích nad
- upozornění, že pozemky nemají zajištěn přístup z komunikace
Vltavou za nabízenou cenu 950 tis. Kč.
a tento si musí zajistit nový nájemce sám komunikací s vlastníky
sousedních parcel.
Usnesení z 4. zasedání ze dne 24. 9. 2012
* RO vzala na vědomí rezignaci Ing. J. Procházky na člena rady
* ZO schválilo doplněný program jednání.
obce. Na příštím zasedání zastupitelstva bude jedním z bodů
* ZO neschválilo zprávu o činnosti rady obce ze dne 20. 9. 2012.
programu volba nového člena rady.
* ZO vzalo na vědomí Zprávu o finanční situaci obce, která byla * Na základě jednání s panem R. Běleckým RO rozhodla, že původní
nájemní smlouva na pronájem sálu v Albrechticích nad Vltavou bude
doplněna do programu jednání.
ukončena k 30. 6. 2012 a nová nájemní smlouva bude sepsána od
* ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spo1. 10. 2012 na dobu neurčitou, za roční nájemné 16 tis. Kč.
řitelnou a.s.
parcely č. 515/6 – lesní
* ZO schválilo připomínky k akci Silnice II/138 obchvat Albrechtic * RO schválila zveřejnění záměru na pronájem
2
pozemek
v
k.ú.
Jehnědno
o
výměře
36
m
za
cenu 25,- Kč/m2/rok.
nad Vltavou zpracované Ing. Procházkou.
* RO schválila pořadí uchazečů o přidělení bytu č. 12.

Návštěva občanů z partnerské obce Siselen
Po upozornění našich čtenářů na nedostatek informací o průběhu návštěvy přátel z partnerské obce Siselen, jsme provedli
sebereflexi a uznali oprávněnost tohoto
požadavku. A tak vznikl následující článek, který prosím, přijměte jako dodatečnou omluvu redakční rady Zpravodaje svým
čtenářům.
Na pozvání vedení obce přijela 21. června
na čtyřdenní přátelskou návštěvu delegace
z partnerské obce Siselen. Připravený program zahrnoval prostor pro neformální
jednání za účelem výměny informací o dění
v obcích v uplynulém období, představení
nových členů vedení obcí, ale i čas pro návštěvu místních částí obce i blízkého okolí

tak, aby se naši hosté mohli blíže seznámit se vším, čím Albrechtice nad Vltavou
žijí. Ubytování a stravování bylo tentokrát
zajištěno v příjemném prostředí všetečského penzionu U pštrosa, kde majitel pan
J. Černý se svým kolektivem připravil našim
hostům doslova domácí prostředí. Hosté
ocenili zejména českou kuchyni, která byla
pro tuto příležitost zvolena.
Příjezd byl naplánován ve čtvrtek ve večerních hodinách, proto první den bylo na programu pouze oficiální uvítání na obecním
úřadu a zbylý čas byl vyčleněn pro ubytování, večeři a odpočinek hostů.
Druhý den dopoledne byl zahájen návštěvou Informačního centra Jaderné elektrárny
Temelín, kde byl připraven stručný výklad

o historii budování naší druhé jaderné elektrárny a jejím bezpečném provozu. V expozicích Infocentra na maketách byly prezentovány nejdůležitějších části jaderné elektrárny,
zajímavá byla virtuální 3D filmová procházka elektrárnou. Na závěr všichni zúčastnění dostali informační materiály a drobné
propagační dárky. Následně návštěva pokračovala exkurzí v pivovaru Budvar, jejíž součástí byl odborný výklad a návštěva sklepů
spojená s ochutnávkou piva. I tady bylo
pamatováno na drobný suvenýr tentokrát
v podobě dárkového balení piva. Naší přítomnosti v Českých Budějovicích jsme využili
k prohlídce historického centra města a procházce ve starobylých uličkách. Po návratu
- pokračování na druhé straně -

Návštěva občanů z partnerské obce Siselen
„na základnu“ ve Všeteči byl uspořádán
společenský večer v jehož úvodu promluvili
starostka Siselenu a starosta V. Kaifer, kteří
ve svých vystoupeních shodně vyjádřili přání
pokračovat v setkáních občanů našich obcí
a společně hledat oblasti prohloubení spolupráce. K uvolněné atmosféře přispěla vzájemná výměna dárků, kdy našimi dary byly
panoramatický obraz Albrechtic nad Vltavou a kolo sýra na důkaz, že v Česku také
umíme dělat kvalitní sýr. A na oplátku jsme
obdrželi parkovou lavičku (ještě nebylo rozhodnuto o umístění) a plaketu z červeného
litého skla s vyleptanými znaky obou obcí,
kterou je možné vidět v zasedací místnosti
obecního úřadu. O hudební doprovod po
celý večer se postarala hudba Jiřího Vojíka
z Vodňan.
Třetí den návštěvy byl zahájen výjezdem a následným výstupem na nově zřízenou rozhlednu na Kamýku. Po zdolání
166 schodů byl díky výborné viditelnosti
odměnou nádherný výhled do krajiny. Náš
průvodce, pan V. Voneš ze Všeteče, znal
nejen všechny technické detaily rozhledny,
ale také jako revírní ve všetečských lesích
ochotně poskytoval informace o chráněné oblasti píseckých a protivínských hor.
Na zvláštní přání otiskem razítka potvrzo-

val návštěvu na rozhledně Kamýk. Cestou
z Kamýku na hřiště v Albrechticích, kde
byl odpoledne připravený pestrý kulturně
sportovní program pod názvem Vítání léta
došlo ke dvěma krátkým zastávkám. První
byla ve škole, kterou nás provedla ředitelka
školy Mgr. A. Nečasová, kde ukázala hostům prostory jak mateřské tak i základní
školy. Poté se hosté seznámili s postupem
restaurátorských prací při výmalbě kapliček
na místním hřbitově. A pak už záleželo na
každém, jaký druh zábavy si vybere z pestré
nabídky Vítání léta. Hosté zejména ocenili
množství programů a atrakcí věnovaných
dětem. Milým překvapením bylo vystoupení dua HonTon Sax, které speciálně pro
hosty hrálo známé melodie včetně oblíbené
Sierra Madre. O tom, že humor překonává
hranice přesvědčilo vystoupení divadelního
souboru Albrechtický brebta, který s operetkou O dvanácti měsíčkách tradičně pobavil.
Program pokračoval do nočních hodin, ale
hosté zůstávali, přestože program následujícího dne začínal poměrně brzy.
Nedělní dopoledne bylo věnováno projížďce po píseckých lesích s ukázkou unikátních porostů douglasky, školky pro pěstování vlastní sadby, melancholického lesního
rybníka Němce a dalších míst. Po celé dopo-

Za fotbalem do ciziny
V neděli 12. 8. 2012 vyrazila partička našich Albrechtických fotbalistů ve složení Pepa Hronek, Zdeněk Hronek, Dušan Hronek
a David Matouš naživo okouknout, jak se hraje špičkový fotbal
u našich západních sousedů. Cílem byl světoznámý moderní stadion Allianz Arena v Mnichově s kapacitou 69.000 diváků postavený v roce 2005 u příležitosti pořádání mistrovství světa ve fotbale v Německu v roce 2006. Velmi atraktivní byl i shlédnutý zápas
německého superpoháru, ve kterém se střetl vítěz Bundesligy
BORUSSIA DORTMUND s vítězem německého poháru a zároveň
domácím týmem BAYERNEM MNICHOV. Obě mužstva předvedla
kvalitní fotbal a v bouřlivé atmosféře vyprodané arény se nakonec
ze zisku trofeje radoval domácí tým po těsné výhře 2:1. Pro nás
hráče a fanoušky fotbalu to byl skvělý zážitek a už spřádáme plány
na další podobnou akci. Nebyl to totiž zdaleka náš první výlet za
fotbalem za hranice a určitě ne ani poslední. V minulosti jsme už
byli dvakrát v Londýně, kde jsme viděli hrát Fulham proti Arsenalu s Tomášem Rosickým a pak také Čechovu Chelsea proti Manchestru City. Také jsme byli na dvou zápasech naší reprezentace
na EURU 2008 ve Švýcarsku. Letošní EURO v Polsku nám bohužel
uniklo, protože se nám nepoštěstilo sehnat vstupenky a tak jsme
fandili aspoň u televize. K příštím cílům našich fotbalových výletů
patří určitě Španělsko a Itálie, tak uvidíme, co se nám podaří uskutečnit. Pokud si někdo chce prohlédnout fotky z našich výletů, tak
je najde na webových stránkách našeho oddílu www.albrechticefotbal.webnode.cz
Text a foto: Dušan Hronek

- dokonční z první strany -

ledne nás doprovázel ředitel píseckých lesů
Ing. V. Zámečník. A protože všechno má
svůj konec, odpoledne po obědě nastalo
loučení. Nebylo smutné, protože všichni
zúčastnění se shodli na tom, že návštěvy
občanů budou pokračovat a následně do
Švýcarska se podívá pro změnu jiná skupina
albrechtických obyvatel.
Co říci na závěr. Setkání proběhlo v neformálním a skutečně přátelském duchu. Obávaná jazyková bariéra byla postupně překonána. Hlavní tlumočník Ing. M. Vogeltanz měl v Mgr. A. Nečasové velmi dobrou
zástupkyni a neztratil se ani mladý Pavel
Ryšlavý, který tlumočil mj. v elektrárně
Temelín a vysloužil si pochvalu jak svých
kolegů, tak i hostů. My ostatní jsme se
alespoň snažili oprášit zbytky znalostí
němčiny či francouzštiny a zpytovali svědomí. Počasí po dobu návštěvy bylo ukázkově letní, takže připravený program bylo
možné bez jakýchkoli změn dodržet. Z návštěvy byla pořízena četná fotodokumentace
(Mgr. Kantor a spol.), která je k dispozici na
obecním úřadu. Letošní návštěva potvrdila
oboustranný zájem pokračovat v partnerství, a to je příslib, že do dalších let vstoupíme s ještě větší podporou obyvatel.
Text: Miroslav Vlk

Pokračování Vltavského poháru
v Chřešťovicích
Při dalším pokračování Vltavského poháru 25. srpna, tentokrát
v Chřešťovicích, se po delším čase trochu ochladilo, a tak pro
zúčastněná družstva bylo závodění mnohem příjemnější. Tentokrát se o body Vltavského poháru utkalo 13 družstev. Za ženy soutěžily tyto obce: Chřešťovice, Jamný, Albrechtice n/Vlt., Jehnědno
a Vlastec. V mužské kategorii to byly Chřešťovice, Albrechtice n/
Vlt., Jamný, Jehnědno A, Jehnědno B, Zvíkovské Podhradí, Novosedly a Vlastec. I když se samozřejmě snažila všechna družstva
o co nejlepší výsledek, největší potlesk si vysloužily děti z Chřešťovic, které poprvé na této soutěži předvedly požární útok, aniž by
jim asistovali dospělí hasiči. Jejich čas byl výborný, a to 31,17s., za
který si pak každý z nich odnesl odměnu v podobě medaile. Nakonec také naši muži vybojovali v této konkurenci pěkné 4. místo
a tudíž i slušně zabojovali. Bohužel našim hasičkám se tentokrát
nezadařilo, ale to je naopak povzbudí do dalších klání, kde budou
chtít bojovat o lepší umístnění. Tak hodně štěstí.

Výsledky kola v Chřešťovicích:
Kategorie Družstvo
Čas /s/ Kategorie
ženy
muži
Jehnědno
30:3
Jamný
34:4
Albrechtice
41:8
Vlastec
46:4
Chřešťovice
47:2

Družstvo

Čas /s/

Albrechtice
29:7
Vlastec
33:7
Jamný
34:8
Chřešťovice
36:9
Zvíkovské Podhradí 38:8
Jehnědno B
38:8
Novosedly
40:6
Jehnědno A
44:6
Text a foto: Radka Lacinová

Beseda se spisovatelem Ladislavem Beranem
Obecní knihovna v Albrechticích nad Vltavou oslovila autora detektivních příběhů
– pana Ladislava Berana, zda by nepřijal
pozvání na besedu se čtenáři.
Ve středu 12. září v restauraci U Čarodějnice se konalo setkání všech příznivců krásné
literatury. I přes nevlídné deštivé počasí
se našli zájemci, kteří se chtěli dozvědět
nějaké zajímavosti o autorovi a jeho spiso-

Minitábor
Nová Louka 2012
Víkendové dny 14. -16. 9. patřily čtyřem desítkám dětí a osmi
dospělákům, kteří pro ně připravili již druhý minitábor na
Nové Louce.
V pátečním odpoledních hodinách byly děti ještě před zraky
svých rodičů rozděleny do čtyřech družstev – Koumáků, Světáků, Bouráků a Chechtáků.
Po ubytování v připravených
chatkách se každé z družstev dalo do výroby vlastní originální vlajky a vymyslelo si
název smyšleného státu, za
nějž až do poslední táborové
hodiny bojovalo o prvenství.
Každému z dětí ještě vedoucí
oblékli památeční žluté tričko,
lišící se pouze názvem jednotlivých družstev a přátelské utkání
o nejlepší umístění bylo odstartováno. Sobota začala malou
sportovní olympiádou a po
odpoledním klidu čekalo na

vatelském řemesle, ale našel se čas i na obyčejné popovídání z běžného života. Nálada
byla uvolněná, nesla se v příjemném duchu
a čas plynul jako voda. Teprve po desáté
hodině večerní nastal čas se s milým hostem rozloučit.
Pro ty, kteří se besedy nemohli zúčastnit,
uvádím několik zajímavostí.
Ladislav Beran je rodák z Písku – spjatý
s Portyčí. Díky seznámení se svou budoucí
ženou utekl z Vojenského gymnázia Jana
Žižky v Moravské Třebové a přestoupil na
učiliště do Milevska, aby k sobě měli blíž.
Manželství trvá dosud, manželka je nejen
první čtenářka, ale i korektorka textu. Díky
práci na písecké kriminálce se zaměřil
na psaní povídek s krimi tématikou. Není
třeba vypisovat přehled všech jeho vydaných knih. Na besedě jsme se zaměřili na
Četnické povídky ze starého kufru a Četnická pátračka versus galerka. Dozvěděli
jsme se například, že tehdejší četnická pát-

děti pět pohádkových bytostí se
záludnými úkoly na lesní dobrodružné stezce. Každé z družstev si od nich společnými silami
vysloužilo část pohádkových
puzzlí. V táboře se pak po jejich
složení dozvěděli, na kterém
místě je pro ně ukryta truhla
s pokladem.
S neubývající energií se pak, až
na malé výjimky, nemohli malí
táborníci dočkat večerní stezky
odvahy. Tu si pro ně letos připravil
ochotnický spolek „Albrechtický
Brebta“. Nutno podotknout, že
navzdory dokonalým kostýmům
a líčení šlo o strašidla spíše milá
a přátelská, navíc vybavená sladkostmi. I přesto se všichni vraceli k táborovému ohni s velkou
úlevou. Za doprovodu kytary
se do zpěvu oblíbených písniček ozývalo praskání opékaných
vuřtů a před zaslouženým spánkem došlo dokonce i na tanec.
Stejně, jako děti, uvítali měkkou
postel i jejich vedoucí, kteří předali hlídkování z předešlé noci

Setkání po roce
aneb jak ten čas letí
V sobotu 25. srpna v odpoledních hodinách se konalo tradiční setkání bývalých
spolužáků tzv. měšťanské školy v bufetu
u Miláčka v Albrechticích nad Vltavou. A protože všem zúčastněným, je již hodně přes
sedmdesát a osmdesát let, o to vřelejší bylo
přivítání každého, kdo mohl zavzpomínat

račka měla rozsah od Rakovníka až k Sušici
a řešila jen neznámé, nevyřešené případy.
Jak o autorovi říkají kamarádi – píseckým
četníkům postavil pomník.
Mezi jeho vlastní nejoblíbenější knihy
patří titul Člověčiny. K oblíbeným autorům
a bavičům s inteligentním humorem řadí
Wericha a Horníčka. Za kamaráda – spisovatele má Jana Míku z Tábora a dále dle
vlastních slov skvělého ilustrátora jeho knih
Františka Doubka, se kterým se vzájemně
doplňovali (bohužel už není mezi námi).
Mezi známé hlášky patří: „Moje žena
chodí s Beranem do postele“ – myšleno
s knížkou v ruce.
Přezdívka: Mlčící pero
Během povídání se dostalo i na autorské
čtení z knihy „Jak jsem potkal lidi“, kterou
pak s věnováním daroval Obecní knihovně
v Albrechticích.
Na samý závěr dodal, že čtenáři se mohou
těšit na knihy Utopené alibi a 92. revír se
vrací.
Text: Dana Ryšlavá, knihovnice

několika členům SDH Albrechtice. Trocha odpočinku jim byla
dopřána ještě v nedělním dopoledni, kdy se dětem v připravených soutěžích věnovali právě
hasiči. Největší úspěch sklidila
střelba ze vzduchovky na zvířátkové terče.
Po obědě nastal čas úklidu,
vyhodnocení a předání cen
a medailí. Vzhledem k vyrovnaným výkonům si všechna
družstva odnesla prvenství.
A protože se celý pobyt obešel
bez větších zranění a nakonec
i počasí bylo přívětivé, přibyly
všem zúčastněným další hezké
vzpomínky na končící léto.
Organizátoři by tímto chtěli
znovu velice poděkovat paní
Ing. Anděle Řeřichové za veškeré poskytnuté služby a příjemné prostředí. Navíc, stejně
jako v loňském roce, poukázala
vybrané peníze na další aktivity

a povyprávět si, co prožil ve školních škamnech. Letos bylo účastníků kolem dvaceti,
dostavili se z různých koutů naší republiky.
Po slavnostním zahájení a přivítání všech
přítomných, nastalo uctění minutou ticha
za zemřelé, tzv. „padlé“ kamarády. Mezi
přítomnými nemohla chybět ani velmi oblíbená paní učitelka Dvořáková, které je již
86 let a dosud se aktivně věnuje ručním
pracím. Jako malou pozornost věnovala

určené dětem. V minulém roce
byl její finanční dar použit na
nákup nové sedací soupravy do
družiny místní základní školy.
Letos dětem přenechala vybranou částku 9.350,- Kč. Tuto
sumu se organizátoři rozhodli
použít jako počáteční vklad
v nově založeném občanském
sdružení Albrechtický Vltavínek.
Toto sdružení čítá devět zakládajících členů a vzniklo zcela
nezávisle na jiných albrechtických spolcích či sdruženích.
Cílem Vltavínku je věnovat svou
veškerou aktivitu právě pouze
dětem. Jeho členové se zatím
dohodli na založení tábornického kroužku, pokračování dalších ročníků letních minitáborů,
zimních víkendových radovánkách na horách a pořádání jednodenních poznávacích výletů.
Text Tereza Zachová,
foto Pavel Hanzlík

svým „žáčkům“ vyrobenou kytičku. K nejstarším spolužákům patřil bývalý vorař pan
Václav Husa z Hladné, jenž bavil nyní své
okolí jako před mnoha lety.
Čas rychle plynul, příjemnou náladu
nic nemohlo pokazit. Takže všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody, aby se příští rok 30. srpna 2013
sešli všichni v plném počtu.
Text: Dana Ryšlavá, kronikářka obce

Brebta na výletě

Už nám to zase začalo…………….

Po skoro tříměsíčních divadelních prázdninách se opět sešel divadelní spolek „Albrechtický brebta“. Bychom načerpali nové síly
před nadcházející sezónou, rozhodli jsme se uspořádat výlet.
Vyrazili jsme na prodloužený víkend, v pátek 28. 9. časně zrána.
Cíl – soukromá chata v osadě Radslav na Lipenské přehradě.
Počet jedenáct osob. Po ubytování, v dopoledních hodinách
jsme narazili první ze dvou sudů jedenáctky a přiťukli si ostrou
kořalkou. V době tvrdé prohibice, pouze ze svých zdrojů, domácí
ořechovkou a třešňovicí. Poté jsme zahájili tvrdě pohodový
relax. V odpoledních hodinách jsme se šli vykoupat do jezera.
Voda byla studená, počasí krásné, nálada výborná, stoupající
s klesajícím obsahem piva v sudě. Večer proběhl při táboráku,
zvuku kytar a našeho lahodného zpěvu. Trochu se nám pokazila nálada musejíce narazit druhý sud s tušením, že asi nevydržíme. Druhý den od rána opět zněly zpěvy, humorná vyprávění
– prostě užívání si. Den za krásného počasí uběhl ani nevíme
jak. Večer muži zhlédli fotbalové utkání, ženy hrály karty o fanty.
Došlo pivo točené. Naštěstí jsme měli zásoby láhvového a petek
(příště bereme sudy tři). Unaveni vyčerpáním, ulehli jsme. Třetí
den, v neděli, ti šťastní, co nemuseli řídit, pokračovali v likvidování tekutých zásob. Ostatní balili. Nastal čas odjezdu. Přijel pan
domácí, na kterého jsme zahráli pěkné divadlo, čímž jsme ušetřili
nájem za jednoho z nás (bude použito na kulturu).
Odjíždíme neradi, neb se nám zde velmi líbilo, počasí přálo, parta
byla výborná. Škoda jen, že s námi nebyla paní režisérka Terezka
z důvodu mateřských povinností. Tak příště.
A nyní vzhůru do nové sezóny. Čeká nás uspořádání Mikulášské nadílky, zkoušení nové pohádky, pořádání plesu a vítání léta,
pomoc při dětském táboře, dodělání filmu a kdoví co všechno
ještě. K tomu si dopomáhejme sami. „Albrechtický brebta“ se na
Vás těší a věří, že spolu s Vámi užijeme spoustu švandy.
Text: Mňouk

Rodičovská a prarodičovská veřejnost si oddychla – už nemusí
řešit, kam s „nimi“, neboť „oni“ jsou už, jako každý rok, ve školce
nebo ve škole. Ano, mluvím o našich dětech a žáčcích.
Letos přišli po prázdninách do krásně zrenovované školní budovy.
Je zateplená, má novou fasádu, a v celém objektu jsou nová okna.
Také byly vyměněny všechny vchodové dveře, které, abychom
zajistili maximální bezpečnost našich dětí, jsou v době vyučování
zamčené. V kotelně jsou nové kotle, ty staré už s vypětím všech sil
minulou topnou sezónu dosloužily.
Přes prázdniny došlo také na výměnu osvětlení na chodbách a výměnu vodovodního vedení. Máme opravený domeček
v zahradě MŠ a mateřinka už od poloviny září sedí v jídelně na
nových židličkách a jí u nových stolečků. V současné době probíhá
instalace interaktivních tabulí v našich třídách, abychom zajistili
výuku na vysoké a moderní úrovni.
Tabule jsou hrazeny z dotačního programu „EU peníze školám“.
Základní informace o škole: personální obsazení se nezměnilo
celkem žáků ve škole – 31
celkem dětí ve školce – 24
Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro školní rok 2012/2013:
* Rybářský
* Anglický jazyk
* Včelařský
* Informatika
* Hra na hudební nástroj
* Fotbalový
V letošním školním roce se nebudeme účastnit plavecké výuky
z důvodu uzavření plaveckého bazénu v Písku.
Další podrobnější informace najdete na webových stránkách naší
obce.
Přeji všem žákům a dětem úspěšný školní rok, jakož i rodičům
a i nám, zaměstnancům školy.
Text: Mgr. Alena Nečasová, ředitelka školy

Přístavba k hasičské zbrojnici
v Chřešťovicích dokončena

Pak že nerostou

O letošní houbařské sezóně nebyla nouze o houby, ale určitě
Od jara do zimy trvaly práce týkající se úpravy terénu kolem
hasičské zbrojnice a hlavně pořízení nové dřevěné přístavby. Hrstka nikdo nenašel dvoupatrového hříbka jako pan Dušan Hronek.
dobrovolných hasičů věnovala spoustu svého volného času právě Pokud se ptáte kde, odpověď zní: Lesy ČR :).
této akci a pravidelně se scházela na brigádách. Práce bylo hodně
a často brigádníkům nepřálo ani počasí. Není tedy od věci poděkovat všem, kterých se to týká za jejich vytrvalost a úsilí! Na závěr
je také vhodné zmínit vstřícnost obecního zastupitelstva, které na
tuto přístavbu schválilo jistou finanční podporu, bez které by se
tento projekt jen těžko uskutečnil.
Také si této vstřícnosti ceníme a věříme, že se i nadále budou
podporovat malé obce jako je právě ta naše.
Text a foto: Radka Lacinová

Obecní knihovna
v Albrechticích nad Vltavou informuje

KD Albrechtice nad Vltavou
Pokud se chcete včas dozvědět o plánovaných kulturních akcích
v KD Albrechtice nad Vltavou, sledujte program kulturních akcí,
který najdete na www.kdalbrechtice.cz.
Předprodej: Albrechtice nad Vltavou – KD Albrechtice, Jednota,
Písek – Lahůdky u Žižky, Týn nad Vltavou – AutoMotoBeránek, Protivín – Kadeřnictví Romana Zemanová.
Text: Roman Bělecký

Milí čtenáři,
první týden v říjnu je věnován v celé České republice Týdnu
knihoven.
Srdečně zvu tímto do nově upravené knihovny i nové čtenáře,
kteří si dosud nenašli ke knize cestu. Mohu nabídnout ke čtení
i milou pozornost, autor detektivních románů - Ladislav Beran nám věnoval knihu s věnováním - Jak jsem potkal lidi.
Během roku je knižní fond několikrát obměňován a doplňován
tituly z písecké knihovny. Též albrechtická knihovna nakupuje
nové knihy - nejžádanější jsou romány pro ženy a literatura faktu,
zejména 2. světová válka. Co se týče časopisů může pravidelně
nabídnout: Receptář, Chalupář, ABC - pro mládež, cestopisy Lidé
a Země, Moje Země.
Během měsíce srpna bylo provedeno s pracovnicí knihovny
Písek vyřazení zastaralých knih z obecního fondu. Každý zájemce
si může vybrat libovolný titul zdarma v obecní knihovně během
výpůjční doby.
Text: Dana Ryšlavá, knihovnice

Z činnosti albrechtických hasičů
Druhá polovina léta byla
v plném proudu a stejně tak
i činnost albrechtických hasičů
a hasiček. Průběžně jsme soutěžili v jednotlivých kolech soutěže O pohár hasičů okresu
Písek a Vltavského poháru
2012. Byly to pohárové soutěže v Krči a v Pasekách, kde je
zejména hřejivé třetí místo ženského družstva, které i v tak
velké konkurenci dokázalo toto
umístění udržet. Ve Vltavském
poháru to bylo úspěšné vystoupení družstva mužů na 4. kole
v Chřešťovicích, kde vyhráli
a ženy vybojovaly pěkné 3.
místo.
První sobotu v měsíci září vyrazila albrechtická hasičská parta
reprezentovat v noční soutěži do Záboří u Protivína, kde
družstvo žen obhajovalo prvenství z loňského roku.

V závěrečném kole Vltavského
poháru, které se konalo v rámci
Memoriálu Jana Kukrála v Jehnědně, albrechtičtí hasiči bojovali o celkové třetí místo, což se
bezchybným požárním útokem
podařilo. U kategorie žen bylo
napětí ještě větší, vždyť obhajovaly vítězství z loňského roku.
Ale ani hasičky se ničeho nezalekly a v Jehnědně zvítězily. Což
znamenalo potvrzení prvního
místa ve Vltavském poháru
2012.
Závěr hasičské soutěžní sezóny
zpestřily výkony albrechtických
veteránů, kteří v Jehnědně
vybojovali pěkné druhé místo
a o týden později v Pasekách na
soutěži o pohár starosty místo
čtvrté. O tomto víkendu velitel společně se členy zásahové
jednotky provedli přednášku
o požární ochraně a integro-

vaném záchranném systému
pro studenty střední veřejnoprávní školy TRIVIS ve Vodňanech, které se konalo v rámci
studijního pobytu v rekreačním
středisku na Nové Louce. Přednáška byla doplněna i praktickými ukázkami našeho zásahového vozidla CAS16MAN.
Tato část roku byla pestrá i pro
zásahovou jednotku naší obce.
V polovině srpna to byl výjezd
k požáru zemědělského stroje
na pole na Hladné. Během
následujících
dnů
zasahovala jednotka při zprůjezdnění
komunikace za obcí Albrechtice nad Vltavou, kde průjezdu bránil rozlomený strom.
A v polovině září to byl noční
výjezd spojený s vyhledáváním
ztracené osoby v lesích mezi
Albrechticemi a Údraží. Zde
pátrací akci ztěžovalo zejména

nepříznivé počasí a rozmáčený
terén. V tomto období členové
hasičského sboru spoluzajišťovali letní dětský tábor na Nové
Louce, o kterém se dočtete na
jiném místě Zpravodaje.
V průběhu roku albrechtičtí hasiči a hasičky odvedli
spoustu poctivé práce. Jejich
velké a bojovné úsilí na soutěžích přineslo dvě desítky krásných pohárů. Organizačně bylo
zvládnutoněkolik akcí, zejména
domácí kolo Vltavského poháru
a zajištění občerstvení pro Vás
všechny při velké akci Vítání léta
v Albrechticích nad Vltavou.
Nejen za to všechno mi dovolte,
abych Vám poděkoval a těšil se
s Vámi na další spolupráci při
bohaté činnosti našeho hasičského sboru.
Text a foto: Petr Sidum, velitel
SDH Albrechtice nad Vltavou

Bigbít žije

KRASEC – co pro nás může udělat?

Konečně po hubeném bigbítovém jaru a ještě hubenějším létě se
do kulturáku vrátila řádná muzika. Po tak dlouhém půstu nemohlo
snad přijít nic lepšího než rocková nabídka zvaná „ŠKWOR“. Začalo
se opět pozdě předkapelkou The Snuff. Ti než začnou hrát, tak
více zvučí a zkouší. To však je nešvar všech mladejch kapel. Hrálo
jim to snad dobře, nemohu posoudit. Poté ale konečně přišlo to
pravé ořechové. Po parketě se rozlezlo skoro 400 škworů. Ti s těmi
největšími klepety byli na pódiu. Nezklamali, hráli nové věci. Nová
vizuální show s lasery a ohněm dodala hudbě skvělé image. Pak
se hrály staré pecky, přidávalo se a bylo dobře. Opět jsme si mohli
v Albrechtci zatrsat, zakalit a užívat si toho, co máme rádi. Ať to
dál funguje. Díky Romane a Obecní úřade.
Text: Mňouk

KRASEC je nezisková organizace zastřešující a propojující v Jihočeském kraji ty organizace, které se věnují ekologické výchově,
poradenství a práci s veřejností v oblastech souvisejících s péčí
o životní prostředí.
Na KRASEC se můžete obrátit o odbornou radu, chcete-li vědět,
jak například naložit s nalezeným zraněným divokým zvířetem, jak
nejlépe zaizolovat dům, šetřit energii, a tím také vlastní kapsu,
nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám
pomohou s mnoha dalšími otázkami, které souvisejí s lepší kvalitou života a s péčí o životní prostředí.
Organizace sdružené v KRASCI se věnují také ekologické výchově
dětí. Pomáhají učitelům učit děti o přírodě a souvislostech současného světa. Programy či exkurze, které nabízí školám a školkám,
jsou zaměřené na různá témata a přizpůsobené věku dětí.
Další oblastí služeb pro veřejnost je pořádání seminářů, exkurzí
a vzdělávacích akcí s environmentální tematikou pro veřejnost
i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? Jak
vypadá přírodní zahrada? Nebo kořenová čistírna odpadních
vod? Stačí se podívat na stránky www.krasec.cz, kde naleznete
pozvánky na řadu zajímavých akcí.
Krasec i členské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, či zakoupení a tematicky zaměřených výstav, které si můžete
zapůjčit (například „Jak nakládat s odpady?“, „Stopy v krajině“, nebo
na mládež zaměřenou výstavu „Čus vydrus“ zaměřenou na mládež.
Organizace sdružené v KRASCI, které vám pomohou
CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí, Cassiopeia, Český
nadační fond pro vydru, ČSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum –
Elektrárna královského města Písek, EkoWatt, Hnutí Duha, Jihočeské matky, O.s. Vespolek, Ochrana fauny ČR, Regio Písek, ROSA
o.p.s., Slavonická renesanční o.p.s., ZO ČSOP Šípek, ZOO Ohrada.
Kontakty na ně najdete na www.Krasec.cz
Text: Lucie Černická, Krasec o.s.

Poděkování Nadaci ČEZ
Během letního období byla na chodbách a v kancelářích OÚ
a v budově ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou provedena výměna
stávajícího osvětlení za úsporná svítidla.
Dále byla provedena výměna světelných bodů VO v obci Údražské
Chalupy a v jednotlivých částech obce Újezd. I zde byla instalována
nová, výkonnější a úspornější svítidla. Současně byly opraveny rozvaděče VO v obci Údražské Chalupy a Jehnědno.
Na těchto akcích se podílela Nadace ČEZ příspěvkem ve výši
180 000,- Kč v rámci grantového řízení „Podpora Regionů
2012“. Díky těmto opatřením obec výrazně ušetří prostředky
vynakládané za elektrickou energii.
Za tento příspěvek děkujeme.

Text: J. Lipčáková

Po devíti letech zpátky okrese
Naše první mužstvo se po devíti letech strávených v krajské 1.
B třídě vrátilo k fotbalu na okresní úrovni. Než jsme však zahájili svou první sezónu mezi bílými lajnami v Píseckém okrese, tak
jsme si v rámci tradiční předsezónní brigády připravili hřiště,
zázemí šaten, natřeli jsme branky a uklidili vyvrácený smrk na
severní straně hřiště. Vstup do soutěže není zrovna ideální, neboť
po sedmi kolech máme pouhé 3 body a jsme na chvostu tabulky.
Mnozí by nejspíš čekali, že po sestupu z vyšší soutěže se automaticky usadíme v horním patře tabulky okresního přeboru
a budeme patřit k aspirantům postupu. Kdo však fotbalu alespoň trochu rozumí, tak dobře ví, že jednoduché a natož automatické to po sestupu nikdy není. První zápas sezóny 2012/2013 se
nám podařilo před domácím publikem sice vyhrát, ale pak přišla série nezdarů v podobě těsných a nešťastných proher. Bohužel
asi jediný soupeř, který nás výrazněji předčil, byl tým Čimelic B
posílený několika hráči 1. A třídy a proto nás všechny ztracené
body tolik mrzí. V ostatních utkáních jsme totiž i s papírově slabšími týmy doplatili na velké množství nevyužitých šancí ke skórování a naopak soupeři dokázali i minimum našich chyb potrestat.
Samozřejmě nás limitují i zranění několika hráčů, ale to k fotbalu
prostě patří a každý klub se s tím musí nějak poprat. B mužstvu se
zatím daří trochu lépe a je se sedmi body v prostředku tabulky IV.
třídy. Do konce podzimu nás všechny čeká ještě spousta utkání, ve
kterých se pokusíme vyválčit co nejvíce bodů a snad budeme my
i fanoušci přezimovat spokojenější než jsme nyní. Rozpisy zápasů,
výsledky, tabulky a další informace najdete na našich stránkách
www.albrechtice-fotbal.webnode.cz
Text a foto: Dušan Hronek

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem jubilantům, novomanželům
a novým občánkům hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

V měsíci srpnu 2012 oslavili životní jubileum:
Mařánková Jana, Albrechtice nad Vltavou – 70 let,
Veselý Petr, Albrechtice nad Vltavou – 60 let,
Císařovská Hana, Albrechtice nad Vltavou – 50 let,
Chalupa Bronislav, Albrechtice nad Vltavou – 50 let,
Petřík Václav, Újezd – 65 let,
Řeřábek Ladislav, Jehnědno – 50 let,

V měsíci září 2012 oslavili životní jubileum:
Pizingerová Milena, Albrechtice nad Vltavou – 81 let,
Lívancová Miluše, Jehnědno – 55 let,
Čuka Miloslav, Jehnědno – 85 let,
Korecká Marie, Albrechtice nad Vltavou – 55 let,
Stejskalová Marie, Údraž – 75 let,
Kunt Jiří, Chřešťovice – 60 let,
Hošková Marie, Albrechtice nad Vltavou – 81 let,
Fähnrich Antonín, Údraž – 83 let,
Kozáková Marie, Údraž – 65 let,
Nováková Marie, Újezd – 81 let,
Petříková Marie, Újezd – 55 let,
Bednář Jaroslav, Albrechtice nad Vltavou – 60 let,
Weiserová Helena, Albrechtice nad Vltavou – 70 let,
Kunt Josef, Chřešťovice – 70 let,

Sňatek:
Slečna Hana Kozáková, Jehnědno a pan Martin Jačka, Písek
uzavřeli sňatek 20. 10. 2012

Narozené děti:
25. 9. 2012 syn Pavel – Svobodovi Pavel a Eva z Hladné
6. 10. 2012 dcera Karolína – Koldovi Robert a Karla
z Albrechtic nad Vltavou

Opustili nás:
24. 9. 2012 pan Kolářík Karel, Údraž
11. 10. 2012 paní Klůfová Anna, Albrechtice nad Vltavou

Redukce váhy, výživa pro sport
Pod vedením nutričního specialisty.
Speciální výživa pro sportovce
– aktivní i víkendové.
Zdravý životní styl.
Wellnes studio - Ondra
tel. 721 729 496
www.hubnete/Bady
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fejeton
Ach ta rána…
Už vážně nejsem nejmladší. Tak tohle jsem si uvědomila jedno
pondělí, když jsem vylezla z postele stylem potrefené husy místo
abych vyskočila jako statná srnka. Vstávám o čtvrt hodiny dříve,
neboť zamaskování kruhů pod očima připomínající velikostí olympijské kruhy, mi zabírá hodně času, nehledě na to, že díky pokročilé skleróze netuším, kam jsem den předtím dala šminky. Oči líčím
za letu mezi kuchyní a koupelnou, neboť část mám tam a část
tam. Obličej se snažím vyžehlit pomocí velké škály grimas, takže
si mě muž, potkávající mne ještě se zavřeným jedním okem, plete
s opicí či kůrovcem, jak mi mimochodem začal říkat. Je to docela
posun od dříve hlasitě a něžně znějícího „broučka“. Jelikož jsem
silná osobnost, i na kůrovci vidím, kromě toho že škodí, určité
klady, takže tyto výkřiky do tmy neřeším a těším se na dobu, kdy
muže přepadne „rýmička“ a stanu se zase na chvíli broučkem, neb
není lepší ošetřovatelky, než žena vlastní. Snažím se nezapomenout na žádný kus svého oděvu, protože nikomu v práci nevysvětlím prohlubující se sklerózu v ohozu „ani oblečená ani nahá“, spíš
se chytnou verze, že jsem se právě vrátila z divokého mejdanu.
Prostě shrnu to, čert vem roky, jsem ráda, že žiju, dýchám, hýbu
se, že jsem přes vrásky a kila ještě k poznání a že si mě vlastně
mužský ještě všímá.
Text: Vlaďka Jarošová
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