Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 5

ročník 3

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 nejdůležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení ze 4. zasedání ze dne 16.8. 2013
* Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo prodejní cenu za stavební
parcely v Albrechticích nad Vltavou.
* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2013.
* Starosta obce seznámil ZO s plněním schválených akcí na
letošní rok.

Informace z jednání obecního rady
Usnesení ze 14. zasedání ze dne 28.8.2013

říjen 2013

ZDARMA

Registrován u MK ČR pod č. E 20238

* RO pověřila pí. M. Švehlovou a J. Lipčákovou k provedení kontroly v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou dle zákona č. 320/2001 Sb.
* RO souhlasila se zřízením věcného břemene na parc. č. 1755,
1756 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou pro umístění kabelového
vedení a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
* RO schválila rozpočtové opatření č. 9/2013.
* RO doporučuje zastupitelstvu obce schválení zveřejnění záměru
na prodej parcely č. 106/2 o výměře 103 m2 v k.ú. Údraž.
* RO schválila peněžní dary pro nové občánky obce.
* RO zpracovala návrh akcí investičního a neinvestičního charakteru na rok 2014, které budou posouzeny a doplněny na nejbližším jednání zastupitelstva.
* RO vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy firmy Homitech
a souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto prostor za
roční nájemné 6 tis. Kč.
* RO souhlasila s poskytnutím příspěvku na opravu varhan
v albrechtickém kostele ve výši 20 tis. Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení z 16. zasedání ze dne 3.10.2013

* Rada obce (RO) souhlasila s návrhem kupní smlouvy a smlouvy
* RO schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
o zřízení předkupního práva na prodej stavebních parcel v Albrech„Výměna
povrchu parkoviště u Kampeličky“ firmu Š+H Bohunice
ticích nad Vltavou dle návrhu zpracovaného JUDr. Veselým.
s.r.o.
Temelín.
* RO schválila autorský dozor projektu „Krajina píseckých hor –
komplexní obnova zeleně ve správním území obce Albrechtice“
a obeslání firem k podání nabídek na provedení obnovy zeleně.
Oznámení
* RO neschválila zakoupení kuchyňské linky do bytu č. 12
v Albrechticích nad Vltavou s ohledem na stanovenou životnost o době a místě konání voleb
linky.
* RO schválila pronájem pohostinství v Údraži na dobu od
Starosta obce Albrechtice nad Vltavou podle § 15, odst.
1.9. do 31. 12. 2013 a uložila starostovi obce podepsat nájemní 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
smlouvu.
republiky, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení z 15. zasedání ze dne 25. 9. 2013
* RO souhlasila se zpracováním analýzy k pojištění majetku obce
a odpovědnosti.

ZTV v Albrechticích jde do finiše

o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční dne 25. 10. 2013 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a dne 26. 10. 2013 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost: obřadní místnost Albrechtice n. Vlt. čp. 79
pro voliče: z Albrechtic n.Vlt., Hladné, Újezda
b) ve volebním okrsku č. 2.
je volební místnost: sál pohostinství Údraž čp. 59
pro voliče: z Údraž
c) ve volebním okrsku č. 3.
je volební místnost: zasedací místnost knihovny v Jehnědně
čp. 20 pro voliče: z Jehnědna
d) ve volebním okrsku č. 4.
je volební místnost: knihovna Chřešťovice čp. 16
pro voliče: z Chřešťovic
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

V současné době (foto ze 7. 10. 2013) probíhají finální úpravy
- asfaltování povrchů vozovek v rámci akce ZTV pro 20 rodinných
domů Albrechtice nad Vltavou. V příštích týdnech nás čekají závěrečné kolaudace jednotlivých částí této stavby a ve druhé polovině měsíce října již začneme nabízet parcely jednotlivým zájemcům o výstavbu rodinného domu v naší obci.
Text a foto: Ing. Václav Kaifer, starosta obce

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem
voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Albrechticích n. Vlt. 7. 10. 2013
Ing. Václav Kaifer, starosta

Obnova výmalby arkádových kapliček hřbitova
v Albrechticích nad Vltavou dokončena

Dne 5. 9. 2013 byly za přítomnosti zástupců Národního památkového úřadu Č.
B., zástupce oddělení památek MěstÚ Písek, restaurátorů
a obce předány výmalby kapliček realizované v roce 2013.
Bylo tak ukončeno více jak šestileté úsilí o obnovu této výjimečné památky, které proběhlo
dle vydaného závazného stanoviska „památkářů“. V současné době probíhají nezbytné
administrativní práce k žádosti
o urychlenou realizaci dotačních finančních prostředků
z ROP Jihozápad.
Historie maleb v arkádových
kapličkách hřbitovní zdi začíná
roku 1841.
V letech 1819 – 1854 zde
působil farář Vít Cíza, který
přišel s myšlenkou vybudování
arkádových kapliček s malbami na památku zesnulých.
První skupina tří maleb vznikla
roku 1841 a za 5 let již byl na
hřbitovní zdi vymalován zbytek kapliček. Verše pod malbami byly původně skládány
na zemřelého, většina z nich je
od faráře Cízy. Větší úpravy zde

byly již od poloviny 19. století, z Písku (1883), Sirovátka z Týna (1974-1975). V 70. a 80. letech
kdy se počet kapliček ustálil na nad Vltavou (1899), Tomáš minulého století byly originální
čísle 85 kusů. Vlivem stálého Peterka z Týna nad Vltavou malby zakryty betonovými deskami a na ně namalovány zcela
nové výjevy, autoři akademický
malíř Karel Mezera z Týna nad
Vltavou a jeho dcera akademická malířka Klára Šafářová
- Mezerová. V roce 2007 obec
Albrechtice nad Vltavou převedla do svého majetku tuto
kapličkovou zeď od římskokatolické církve a začaly záchranné
práce. Sejmutí novodobých
nepůvodních desek bylo provedeno roku 2007 a od roku
2008 začaly přípravy a samotné
restaurování a rekonstrukce
originálních maleb. Menší část
maleb byla restaurována v roce
2010 a 2011 za přispění Jč.
kraje a Ministerstva kultury.
Největší část maleb byla restaurována v letech 2012 – 2013 za
finanční podpory ROP Jihozápad. Od roku 2008 zde působil
poškozování maleb vlhkostí (1914), Tomáš Peterka a aka- kolektiv restaurátorů z Prahy
zde docházelo k častým opra- demický malíř Josef Kousal a okolí, pod vedením Jitky
vám i přemalbám. Jako první z Prahy (1931-1934), akade- Musilové z Čerčan.
malíř zde byl František Mikule mický malíř František R. Draz Jinína. Dále zde působili - goun z Písku (1965), kolektiv
Text: Ing. Václav Kaifer,
starosta obce
akademický malíř Václav Šebele V. Boukal, J. Kovařík, K. Březina

Albrechtické varhany
se opět rozezněly
V sobotu 24. srpna proběhla v kostele
v Albrechticích nad Vltavou zvláštní a sváteční akce. Po třiceti letech se opět rozezněly zdejší varhany. Byly opraveny pře-

devším díky iniciativě pana Jiřího Netíka
z Týna nad Vltavou, který je sám varhaník
a s velkým zaujetím se snaží, aby tyto staré
a vzácné nástroje v našem okolí ožily. Zajistil tedy varhanářskou firmu Chorus z Vimperka, která v průběhu dvou let postupně
varhany zrestaurovala. Nebyla to práce
jednoduchá. Velká část nástroje byla silně
napadena červotočem a musela být po
rozebrání odeslána k ozáření a ošetření. Pak
bylo nutno opravit vše ostatní, včetně ventilátoru. Pokud mohl někdo vidět nástroj
rozebraný na hromadu trubiček a píšťal
žasne, že je možné vše znovu složit tak, aby
nástroj hrál. Podařilo se. Podařilo se to i díky
grantům Jihočeského kraje, které tvoří podstatnou část ze 450 tis. Kč, což je cena celkové opravy. Samozřejmě farnost musí přispět patřičným podílem, což je zhruba 30 %
z celkové částky. První rok jsme zaplatili
z rezerv, které jsme si během posledních let
vytvořili. Nyní nás čeká další splátka, k níž
nám chybí 40 tis. Kč. I z tohoto důvodu
byl prostřednictvím Občanského sdružení
„Pomoc z Týna nad Vltavou“ uspořádán
sobotní benefiční koncert. Jménem far-

Chřešťovice se dočkaly!
Okrsková hasičská soutěž měla letos zpoždění. Proběhnout měla
již v měsíci červnu, ale kvůli tehdejším povodním byla přeložena
a konala se až v sobotu 7. září nynějšího roku.
Na soutěž do obce Údraž se sjela obdobná družstva jako každý
rok. Pět týmů mužů, 3 týmy žen, 2 týmy dětí a také jeden tým
hasičských veteránů.
Všichni samozřejmě přijeli bojovat o nejlepší umístění, ale ve
dvou kategoriích se nejlépe vedlo právě Chřešťovicím. Naposled
Chřešťovice uspěly na okrskové soutěži před třemi roky v Albrechticích n/Vlt., kde skončily na 3.místě v kategorii mužů. Těm se
ovšem tentokrát uspět nepodařilo. Naopak chřešťovické hasičky
na letošním okrsku dosáhly až na první místo. Avšak toto vítězství Chřešťovic nebylo jediné, protože o druhé se postaraly ještě
chřešťovické děti. Tedy po delší odmlce měly Chřešťovice dvojnásobný důvod k oslavě a všem, kteří se o tento úspěch zasloužili,
dodatečně blahopřejeme.
Text a foto: R. Lacinová

nosti děkuji účastníkům nejen za to, že projevili svůj zájem a přišli na koncert, ale i za
jejich příspěvky. Během této akce účastníci
přispěli na opravu celkem částkou 3 600,KČ. Doufám, že nejen farníci, ale i ostatní
občané Albrechtic pocítí určitou hrdost, že
jejich kostel nechátrá, naopak něco v něm
opět ožilo. Snad ani tento koncert nebyl
poslední. A snad se i s vaší pomocí podaří
opravu uhradit.
Text: Karel Sádlo – správce farnosti
foto D. Ryšlavá – kronikářka obce

Pomníky padlým v 1. světové válce

Rychlý zásah albrechtických hasičů

První světová válka byl globální válečný konflikt probíhající od
roku 1914 do roku 1918. Válka, která zasáhla Evropu, Afriku
a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou
k válce se stal atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka
Ferdinanda d‘Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během
jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Jako konec
světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918.
I v naší obci máme pomníky se jmény našich občanů, kteří padli
v tomto světovém konfliktu. Mnohým z nás jejich jména nic neříkají,
vždyť od konce války uplyne letos v listopadu již 95 let. Ale přesto si
myslím, že je nutné připomínat si jména osob, které psaly naše dějiny.
Vždyť jedním z výsledků 1. světové války byl rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Proto bychom neměli zapomínat.
Text: M. Vlk

Během nedělního podvečera 29. září byl nahlášen požár kolemjedoucími občany. Dým se valil z pole nedaleko Trampalovského
rybníka na okraji obce. Po vyhlášení poplachu na místo požáru
vyrazila zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Albrechtice nad Vltavou. Již při příjezdu na místo požáru bylo
z dálky vidět, že se jedná o požár velkých kulatých balíků sena.
Na místě probíhalo hašení několika proudy. Hlavním úkolem bylo
rozložení balíků a následné důkladné dohašení, aby se zabránilo

Pomník v Albrechticích nad Vltavou
Bartuška Antonín (poručík)
Schánilec Josef
Koutník Jan
Písačka František
Vitoušek Václav
Kanda František
Mislík František
Stejskal Václav
Klimeš František
Kaifer Josef
Vysoký František
Kaněra Václav
Pisingr František
Šmidmajer Jan
Švehla František
Bláha Karel

Svatek František
Majer Václav
Majer František
Švehla František
Šmidmajer František
Dvořák Antonín
Votruba František
Sládek František
Vysoký Antonín
Adamec Karel
Vachta František
Kaifr Václav
Kaifr Antonín
Kalina Václav
Husa František
Hrdlička František

Čech Josef (svob.)
Mikeš Václav
Koutník Josef
Schánilec Vojtěch
Ťupa Josef
Mikeš Josef
Velek Josef
Hronek Karel
Kafka Josef

Koutník Karel
Brůžek Jan
Volf František
Těhle Karel
Ryba Václav
Hrdlička Jan
Humpál Jan
Vyskočil Václav

Král Vojtěch
Kukrál Václav
Kukrál Jan
Karlíček Václav
Ryba Jan
Ryba Josef

Kukrál František
Kvěch Václav
Starý Vojtěch
Vavrný Vojtěch
Karlíček Václav

Švarc Em.
Žák Josef
Kostohryz Jan
Kostohryz Václav
Lejčar František
Lejčar Jan
Pisingr Antonín
Volf Jan
Novák Antonín

Mařík Vojt.
Mařík František
Mareš František
Lechnýř Jan
Lechnýř František
Kvěch Antonín
Marek Josef
Bláha Josef

Pomník v Údraži

Pomník v Jehnědně

Pomník v Chřešťovicích

Albrechtický Brepta zve
Za divadelní spolek Albrechtický Brepta Vás zdraví Mňouk.
Nechceme být vlezlí a vtíraví jako většina obchodních řetězců,
kteří už v srpnu Vám nutí čokoládové čerty a Mikuláše. Nám však
není jiné zbytí než Vás pozvati již nyní. Pouze z toho důvodu, že
následující Albrechtický zpravodaj vyjde až v polovině prosince.
Takže k věci, v sobotu 7. 12. 2013 zveme všechny děti na Mikulášskou nadílku. Děti mohou vzíti i své rodiče, sourozence, babičky
a dědoušky, kamarádky a známé. Letošní Mikulášská a Advetní
oslava příchodu zimy a nastávajícího slunovratu pro Vás budiž
tímto zvánkou.
Jako každý rok ať se děti těší na čerty, Mikuláše a nadílku. Spolu
s Vámi si zapějeme koledy. Letos se navíc dozvíte o světcích, kteří
tento adventní čas provází. Takže zveme všechny hodné děti i zlobivé rodiče.
Ještě jedno pozvání tu je. Kdo by si chtěl zhlédnout naši operetní hříčku „O Vendelínovi“, nechť 27. 10. 2013 navštíví společenské a kulturní centrum v pohostinství v Tálíně. Začátek jest
v 18:00 hodin, vstup dobrovolný. Večer bude pokračovat posezením s kytarami, ženami a bendžem.
Dobrá zábava zaručena. Díky dobré spolupráci s místním kulturním domem se dočasně stěhujeme do Tálína. Další podrobnosti naleznete na našich webových stránkách http://albrechtickybrebta.webnode.cz.
Za divadelní spolek Albrechtický Brepta: Mňouk
P.S. Vypněte monitory, tablety, obrazovky PC a přijďte na živou
zábavu.

dalšímu vzplanutí a rozšíření požáru. Tím se předešlo mnohonásobně větším škodám. Na místo dorazil též vyšetřovatel z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územního odboru
Písek. Vše řešila také Policie ČR, která mapovala terén, neboť
bylo podezření na úmyslné zapálení, jež se i potvrdilo. Po vlastním uhašení následovala kontrola a celkové zabezpečení místa
požářiště. Voda k hašení byla čerpána zásahovým vozidlem CAS
16 MAN přímo z blízkého rybníka. Toto vozidlo slouží již sedmým rokem hasičům při výjezdech, zdolávání různých nebezpečí
a technických zásazích. Pomáhá ve všech našich obcích nejen při
ochraně spoluobčanů, jejich majetku, ale i při různých hasičských
a jiných akcích. Zejména při letošních povodních, letních přívalových deštích , a nebo v období tropického sucha, kdy se jednalo
o kropení a dovoz vody na velké fotbalové hřiště. Obyvatelé obce
si přejí, aby konkrétní viník byl potrestán a zaplatil nejen celkovou škodu, ale i výjezd všech členů integrovaného záchranného
systému.
Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka obce
Petr Sidum – velitel zásahové jednotky
obce Albrechtice nad Vltavou

Nová fotbalová sezóna
v plném proudu
V sobotu 24. 8. 2013 jsme zahájili novou sezónu v okresním přeboru domácím utkáním s mužstvem SK Skály, čímž nám skončila
krátká letní posezónní pauza. Během prázdnin jsme udělali dvě brigády v areálu TJ, 13.7. se u nás konal turnaj veteránů, 20.7. jsme
zahájili letní přípravu, 27.7. jsme odehráli turnaj ve Dřítni, 3.8. pak
přípravné utkání v Cehnicích, 10.8. jsme uspořádali oslavy padesáti let fotbalu v Albrechticích nad Vltavou (píšeme na jiném místě
Zpravodaje) a 18.8.13 jsme zakončili přípravu 1. kolem okresního
poháru mužů. Vstup do nového ročníku OP se nám vydařil, když
po třech kolech jsme měli na kontě 8 bodů za dvě domácí výhry
proti Skalám a Čížové B a remízu v Podolí II. V dalších dvou zápasech jsme podlehli favoritům z Protivína a Hradiště, v šestém kole
už jsme opět brali dva body v Hrazánkách, ale v sedmém kole jsme
doma nečekaně podlehli Semicím. Momentálně nám s deseti body
v tabulce patří osmé místo. Naše Béčko zahájilo okresní soutěž až
1.9. a po dosavadních pěti zápasech má na kontě také deset bodů
a patří mu třetí místo. Novinkou sezóny 2013/2014 v Píseckém
okrese je střelba pokutových kopů pokud zápas po devadesáti
minutách hry skončí remízou. Obě mužstva mají pět pokusů a při
nerozhodném výsledku se pak pokračuje systémem „náhlá smrt“.
Vítěz si k bodu za remízu v zápase připíše do tabulky bonusový
bod za vyhrané penalty.
Text: D. Hronek

Noční soutěž v Chřešťovicích

Povedené Újezdské akce

V sobotu 17.8. se na historicky první noční hasičskou soutěž sjelo
do Chřešťovic 21 hasičských týmů, aby zabodovaly ve Vltavském
poháru či soutěžily O pohár starosty SDH Chřešťovice.
Dříve, než se poslední paprsky sluníčka schovaly za obzor, představily se všem přítomným dva dětské týmy. První z Chřešťovic
a druhý z Jehnědna. Děti náležitě všem přihlížejícím předvedly, že
i v jejich věku by mohly konkurovat leckterým dospělým. Útok se
povedl oběma týmům, ale o něco lepší byly děti z Jehnědna, a tak
druhé místo patřilo těm chřešťovickým.

Již se stalo tradicí, že obyvatelé Újezda se společně účastní divadelní hry na Otáčivém divadle v Týně nad Vltavou. Tento rok to bylo
v pátek 12.7. a účast oproti počtu obyvatel byla více jak skvělá,
nakonec nás jelo 17. Vybrali jsme si hru „Kráska a zvíře“ od místního ochotnického spolku. Spokojenost byla veliká nejen z vlastní
hry, ale protože oproti loňskému roku vyšlo i počasí.
Dne 10.8. 2013 se v Újezdě pořádalo další sousedské posezení
s opékáním prasete. Počasí vyšlo na jedničku a tudíž byla hojná
účast nejen místních, ale tentokrát i přespolních obyvatel. Probrala se tam spousta zajímavých témat a hlavně se domluvilo, že
akce by se měla brzy zopakovat, protože nejlépe se sousedské
vztahy utužují u pivka a dobrého jídla.
Text: Vlaďka Kůrovec

Cirkus Carneval

Po předání cen dětem, se postavili na start jako první místní hasiči.
Jejich snaha stačila na deváté místo v soutěži O pohár starosty,
ale ve Vltavském poháru získali už o něco lepší šesté místo. Naopak chřešťovické hasičky tentokrát slavily úspěch v obou soutěžích
a pro Chřešťovice vybojovaly hned dvě medaile. Počasí hasičům
tentokrát přálo, tak se snad všichni soutěžící i diváci za chřešťovickými humny příjemně bavili, a to nejen požárním sportem. Ve
velmi brzkých ranních hodinách se rozdaly ocenění a ti co do té
doby vytrvali, se pomalu rozešli do svých domovů, aby dospali čas
strávený na soutěži. Těm, co celou noční soutěž připravili, patří
veliké uznání. Protože počet lidí, který přispěl svým časem a prací
na organizaci celé akce, je velmi malý. Kupodivu jim to nezabrání
v tom, aby už v následujících dnech nepřipravovali akce další...
Výsledky 4. kola Vltavského poháru:
Muži:
Ženy:
Jehnědno A
23:05 s
Jehnědno
26:80 s
Vlastec
25:01 s
Chřešťovice
30:02 s
Jehnědno B
25:90 s
Jamný
30:38 s
Zvíkov B
29:14 s
Vlastec
31:35 s
Zvíkov A
32:87 s
Albrechtice n. Vlt.
31:85 s
Chřešťovice
36:36 s
Zvíkov
neplatný
pokus
Albrechtice n. Vlt. 37:33 s
Jamný
48:00 s
Kluky
neplatný pokus

Při vyslovení slova cirkus se v každém z nás vybaví hlavně zábava
pro malé a velké obdivovatele tohoto druhu umění. Právě toto
osvěžení babího léta zavítalo ve dnech 4. září a 5. září i do Albrechtic nad Vltavou.
Šapitó bylo postaveno v prostoru louky za fotbalovým hřištěm.
I když účinkujících nebylo mnoho, předvedli škálu svého umění,
aby upoutali a rozesmáli obecenstvo. Spatřit bylo možné - žonglování s talíři, artistická čísla, vystoupení kouzelníka i šou šaška.
Diváci byli přímo vtaženi do děje a stali se součástí programu. Inu,
kdo zavítal, neprohloupil. Pro velký zájem, šli někteří i dvakrát.
O tom, že všem bylo dobře na duši i na těle, vypovídal slastný
úsměv dětí či umazaná ústa a prstíky slepené od cukrové vaty. Jak
jedna návštěvnice uvedla: „Byl to pro mne návrat do dětství.“ Co
více se přát?
Text a foto: Dana Ryšlavá,
kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Výsledky v soutěži O pohár starosty SDH Chřešťovice:
Muži:
Ženy:
Milenovice
22:05 s
Jehnědno
26:80 s
Jehnědno A
23:05 s
Paseky
29:45 s
Vlastec
25:01 s
Chřešťovice
30:02 s
Zbelítov
25:30 s
Jamný
30:38 s
Paseky A
25:40 s
Vlastec
31:35 s
25:90 s
Albrechtice n. Vlt.
31:85 s
Jehnědno B
Chřešťovické posezení pod pergolou
Zvíkov B
29:14 s
Zvíkov A
32:87 s
Léto se vzdalo své vlády. Pomalu, ale jistě přicházejí dny podChřešťovice
36:36 s
zimní.
Proto také hasiči v Chřešťovicích uspořádali v sobotu 14.
Paseky B
36:76 s
září u hasičské zbrojnice takové malé loučení s létem.
Albrechtice n. Vlt. 37:33 s
Během odpoledne si místní hasiči ještě stihli odběhnout požární
Jamný
48:00 s
Bojenice
neplatný pokus
Text: Radka Lacinová útok na soutěži Vltavského poháru ve Vlastci a na sklonku dne již
seděli pod pergolou místní zbrojnice. Tam se samozřejmě rozebíraly jejich dosavadní úspěchy či neúspěchy v požárním sportu.
Albrechtická fara
Konečně v ten den se mohli radovat i naši muži z třetího místa
Albrechtická fara
Opuštěná fara dnes
a naše ženy z místa čtvrtého. Spokojenost s výsledkem soustojí na kopci,
kol sebe smutně vzhlíží,
těže se též prolnula do přátelského posezení. V průběhu večera
stavěli jí z kamene
každým dnem blíže zítřku
se všichni zcela zdarma mohli občerstvit grilovaným kolenem
místní farníci.
její zkáza se blíží.
a vychlazeným pivem. K ještě lepší pohodě přispěl svou muzikantskou dovedností pan Jiří Bláha, který je v Chřešťovicích už
Albrechtické faře
jako doma.
třeba finanční vzpruhy,
Jen škoda, že se nepřišlo rozloučit s létem také více místních, jistě
by faru zítra neztrhly
by
se pod pergolou hasičské zbrojnice též příjemně bavili.
stavební pluhy.
Text: Standa Zeman,
Text: R. Lacinová
albrechtický rodák

Fotbal v Albrechticích
nad Vltavou oslavil 50 let
V sobotu 10. 8. 2013 se uskutečnila
na hřišti v Albrechticích oslava 50 let od
vzniku prvního fotbalového mužstva. Tělovýchovná jednota v Albrechticích nad Vltavou vznikla už v roce 1909 pod názvem „TJ
Sokol Albrechtice nad Vltavou“ a fotbalový oddíl v Albrechticích byl založen v roce
1963 pod názvem „Sokol Albrechtice“,
později od roku 1973 nesl název TJ JZD
VLTAVA Albrechtice nad Vltavou, od roku
1991 pak TJ ZD VLTAVA Albrechtice nad
Vltavou a nyní se od roku 2012 jmenuje TJ
Albrechtice nad Vltavou. První registrovaní
hráč byli: Bartuška Jan, Husa Miroslav, Horník Václav, Hrdlička Václav, Klimeš Václav,
Koutník Jan, Vachta Miroslav, Vachta Jaromír, Petřík Václav, Pohnán Augustin, Procházka František, Soukup Václav, Zeman
František a trenér Žemlička Josef. K dlouholetým činovníkům z řad hráčů a funkcionářů dále patří především Bláha Václav
se syny Václavem a Miroslavem, Bartuška
Lubomír, Král František, Švehla Ladislav,
Bartuška Karel, Hrdlička František, Hronek
Stanislav, Hronek Václav, Kaifer Miroslav,
Švehla František, Pícha Luboš, bratři Pizingerové Milan a Petr, Marek Jaroslav.
Fotbal se v Albrechticích hrál po většinu let
na okresní a svého času i na krajské úrovni.
Dorost hrával 1. A třídu a největším úspěchem mužů byl v roce 2003 postup do 1. B
třídy, kde jsme odehráli v řadě 9 sezón.
Sobotní akce začala už ve 13 hodin, kdy
se hrál první zápas fotbalového odpoledne mezi ženami z Protivína a ženami
z Hradiště, které bohužel nepřijely v plném
počtu a museli je doplnit chlapci z mlad-

Setkání abiturientů
Tradice se musí dodržovat, proto tradiční setkání bývalých spolužáků měšťanky
v Albrechticích nad Vltavou, proběhlo v prostorách bufetu Miláček na návsi. Poslední
srpnový den se zde setkali ti, kteří vzpomínali na svá mladá školní léta a po roce si
opět popovídali, co nového život dal a vzal.
Po 13.hodině se pomalu začali scházet
pamětníci, kteří vzpomínají na dobu, kdy v
českém školství panoval řád a pořádek. Celkem se sešlo 18 účastníků spolu s nejstarším spolužákem Václavem Husou. Úvodní
přivítání bylo netradiční – vtipné.

šího dorostu. Zajímavé a hodně vyrovnané
utkání skončilo remízou a diváci si vynutili pokutové kopy. Po penaltách se nakonec radovala děvčata z Protivína. Program
pokračoval zápasem místní Hospodské dvanáctky proti výběru Protivína. V zápase bylo
k vidění mnoho pohledných akci v podání
„starých pánů“. Ač většina přihlížejících
fandila domácím, tak se z vítězství 3:1
radovali hosté z Protivína. Před hlavním
tahákem dne a před téměř třemi stovkami
diváků jsme ocenili čestným uznání zakladatele a dlouholeté hráče a funkcionáře
našeho klubu. Předseda OFS Písek pan
Michal Řezáč předal také plaketu za dlouholetou práci v TJ Albrechtice nad Vltavou
a v OFS Písek panu Václavu Bláhovi. Po předání ocenění jsme ještě uctili minutou ticha
památku všech, kteří se sobotních oslav
nedočkali a pak už nic nebránilo tomu, aby
v 17 hodin rozhodčí zahájil utkání mezi
TJ Albrechtice nad Vltavou a XI. Internacionálů SK Slavia Praha. Slavia k nám přijela s těmito hráči: Bureš, Řehák, P. Herda,
Zákostelský, Jeslínek, Ulich, Mareš, Hyský,

Čáp, Koubek, Jindráček, Ondrejčík.
Zkušenost a kvalita bývalých ligových
hráčů byla zárukou pěkné podívané. Náš
tým hrál možná trochu ustrašeně, a tak
výsledek prvního poločasu byl 6:0 pro
hosty. V druhé půli jsme tým dost prostřídali a unavenějším hostům jsme dovolili
skórovat už jenom třikrát. Vytvořili jsme si
i více šancí a nakonec se nám podařilo také
vstřelit dvě branky. Celkový účet zápasu byl
tedy 2:9. Branky: Lidinský, Polák – Ulich 3,
P. Herda 2, Hyský 2, Koubek, Řehák. Zápasem proti Slávii akce zdaleka nekončila, protože od 19 hodin nám k tanci a poslechu
začala hrát skupina JV DUO BAND, se kterou vydrželi někteří křepčit až do dvou do
rána. Během celého odpoledne jsme nezapomněli ani na děti a za budovu šaten pro
ně byl připraven skákací hrad, ledová tříšť
a opékání špekáčků. Každý si snad přišel na
své a odnesl si jenom pěkné vzpomínky.
Sobotní utkání bylo zároveň přípravou na
novou sezónu a naše příznivce tímto zveme
do ochozů k podpoře našeho mužstva.
Text a foto: Dušan Hronek

„Tři studenti gymnázia se pravidelně
scházejí, aby zorganizovali vždy po deseti
letech přátelské setkání studentů ročníku. Na čem se shodli? Po deseti letech:
„Půjdeme do hospody U Tří koťátek. Servírky tam mají pěkná prsa“. Po dvaceti
letech: „Půjdeme do hospody U Tří koťátek.
Čepují tam dobré pivo.“ Po třiceti letech:
„Půjdeme do hospody U Tří koťátek. Kdo
přijde, dostane i dietní stravu.“ Po čtyřiceti
letech: „Půjdeme do hospody U Tří koťátek.
Mají tam bezbarierový přístup.“ Po padesáti letech: „Půjdeme do hospody U Tří
koťátek. Ještě jsme tam nebyli.“
Hádejte, kde bude příští rok sraz – ano,

30. 8. (sobota) 2014 v bufetu Miláček.
Plná vitality a energie dorazila z Písku
i paní učitelka Dvořáková, která všechny své
bývalé žáky podarovala na památku kapesníčkem. Zavzpomínalo se minutou ticha
za kamarády, kteří už navždy odešli a poté
následovala volná zábava. Nikdo by nevěřil,
že se zde sešli 3 ročníky s rokem narození
1932, 1933 a 1934.
Čas utekl jako voda a za rok na stejném
místě Na shledanou!
Podle vyprávění pana Zdeňka Příhody
zaznamenala Dana Ryšlavá – kronikářka
obce

Mini-tábor 2013
Na druhý zářijový víkend připravilo naše sdružení Albrechtický Vltavínek již třetí ročník
mini-tábora na Nové Louce.
Letošní dobrodružství se neslo
v duchu čtyř živlů ohně, vody,
vzduchu a země. Zástupci těchto
znamení se dětem představili
u pátečního táborového ohně,
který jsme slavnostně zapálili po
krátké seznamovací diskotéce.
Každý z živlů si pro děti připravil krátké povídání plné zajímavostí. Ti, kteří pozorně naslouchali, si na druhý den usnadnili
cestu za pokladem.
V sobotu po vydatné snídani
se děti rozdělily do čtyř družstev
a společně s vedoucími vyrazily
na dobrodružnou výpravu. Na
cestě se postupně setkávaly se
zástupci již zmíněných živlů. Ti
měli pro malé dobrodruhy připraveny záludné otázky a úkoly,

za které byly děti odměněny
indiciemi k nalezení pokladu.
Po odpoledním klidu si děti
prošly tuto trasu ještě jednou
se stejným posláním. Po nasbírání všech indicií začalo každé
družstvo horlivě přemýšlet,
kdeže se jejich poklad nachází.
Času bylo dost až do nedělního

odpoledne. Většinu táborníků
zaměstnávaly docela jiné myšlenky. Blížil se večer a s ním
očekávaná stezka odvahy. Tu,
stejně jako minulý rok, připravil divadelní spolek Albrechtický
Brebta. Masky, které si na tuto
akci herci pořídili, byly opravdu
originální. Strašidla nás potom

navštívila u táboráku, kde nám
zahrála na kytaru a zazpívala.
Většina malých hrdinů navázala
s některými z nich přátelství.
V neděli, po soutěžích s hasiči
SDH Albrechtice nad Vltavou
nastal již dlouho očekávaný okamžik hledání pokladu v podobě
truhly se sladkostmi a návrat
k rodičům.
Rádi bychom zde velmi poděkovali paní Anděle Řeřichové za
nadstandardní služby během
našeho pobytu a poskytnutí
finančního daru, který našemu
sdružení poukázala. Tyto peníze
použijeme nejen na plánovaný
zimní víkend v době pololetních
prázdnin, ale i na další akce
Albrechtického Vltavínku.
Odkazy na fotografie a video
najdete jako obvykle na našich
webových stránkách: www.
albrechtickyvltavinek.cz
Text: Jiří (Pantáta) Zach
Foto: Pavel (Fox) Hanzlík

Albrechtická školka se může pochlubit
novým sociálním zařízením

Vítáme nové spoluobčánky

Rodiče Jiří a Lucie Dostálovi se synem Janem, z Albrechtic n. Vlt.
Rodiče Magda Šajbenová a Petr Sidum s dcerou Amálii SidumoV průběhu letních prázdnin proběhla v naší mateřské škole přestavba sociálního zařízení z bývalého kabinetu pomůcek. Sou- vou, z Albrechtic n. Vlt.,
Rodiče Kateřina Šrůtová a Daniel Kautzký se synem Danielem
časný počet umyvadel, WC a pisoárů nyní odpovídá hygienickým
požadavkům. Bylo také vybudováno sociální zařízení pro pedago- Kautzkým, z Chřešťovic
Rodiče Šárka a Ivo Šabatkovi se syny Antonínem a Františkem,
gický personál.
z Albrechtic nad Vltavou

Společenská rubrika

Ve školní jídelně se provedla výměna podlahové krytiny - nevyhovující lino bylo nahrazeno protiskluzovou dlažbou.
Základní škola a Mateřská škola děkuje Obci Albrechtice nad
Vltavou za uskutečnění této akce.
Text a foto: Zdeňka Lidinská – učitelka MŠ

Albrechtická knihovna informuje
Milí čtenáři,
srdečně Vás zvu v tyto podzimní dny do albrechtické obecní
knihovny. V měsíci říjnu byl knižní fond obměněn souborem
z písecké knihovny a každý si může vybrat titul podle svého zájmu:
- literatura pro děti a mládež
- dětské encyklopedie
- romány pro ženy
- rozsáhlé ságy
- detektivní žánr
- cestopisy - toulání se světem i neznámými místy Čech a Moravy
- odborná literatura zaměřená na 1. a 2. světovou válku.
Pročíst a prolistovat si můžete též tyto časopisy, které pravidelně
odebíráme: Receptář, Chalupář, ABC, Lidé a Země, Moje Země.
Díky finanční podpoře Obecního úřadu v Albrechticích nad Vltavou se můžete těšít na pěkné knihy, které naleznete v adventních
týdnech jako tzv. dárek pod stromeček.
Pěkné chvíle s knihou Vám přeje Dana Ryšlavá - knihovnice.

Čas dovolených…
Tak nám skončil čas dovolených a prázdnin
a zase se všichni vracíme do zajetých kolejí
do práce i doma. Na dovolenou nám zůstávají jen příjemné vzpomínky…i když…..
S přibývajícím věkem se dovolená poněkud mění. V mládí, když pominu dovolenou
spolu s dětmi, si člověk vzal jedno zavazadlo,
kde měl jen pár osobních věcí a případně
bloček s adresami, aby celé příbuzenstvo
pomocí pohledů informoval o tom, kam

Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilantům,
hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým věnujeme tichou vzpomínku.
V měsíci srpnu 2013 oslavili životní jubileum:
Solfronk Antonín, Jehnědno – 50 let
Kohoutová Miluše, Albrechtice nad Vltavou – 75 let
Havlátko Jaroslav, Chřešťovice – 65 let
Řeřábek Ladislav, Jehnědno – 75 let
Jarošová Věra, Údraž – 80 let
Karlíček Josef, Jehnědno – 75 let
Pokorná Ivana, Chřešťovice – 60 let
Marková Věra, Jehnědno – 60 let
Kurfiřtová Hana, Údraž – 55 let
V měsíci září 2013 oslavili životní jubileum:
Pizingerová Milena, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Pinta Zdeněk, Újezd – 50 let
Čuka Miloslav, Jehnědno – 86 let
Kováříková Marie, Jehnědno – 70 let
Hošková Marie, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Fähnrich Antonín, Údraž – 84 let
Nováková Marie, Újezd – 82 let
Pleskách Juliy, Hladná – 50 let
Duchek Jiří, Údraž – 50 let
Radáš Josef, Chřešťovice – 55 let

Sňatek:
23. 8. 2013 – Pavel Holec a Marie Bromová, Újezd 88E
24. 8. 2013 – Jiřina Kubešová a Karel Nachtigal, Albrechtice nad Vltavou 184

Úmrtí:
19. 9. 2013 – Růžena Kuncová, Albrechtice nad Vltavou 94

fejeton

že jsme to vyjeli a případně těm závistivějším zvedl adrenalin. Celé večery jsme trávili
procházkami po okolí, návštěvami přilehlých barů a diskoték, ranním vyspáváním
a celodenním sportovním vyžitím. Jenže…
roky přibývají a s tím rapidně roste objem
našeho kufru, přibývá kabela plná léků
a jiných prostředků, udržujících nás pohromadě a v relativně schopném stavu, něco
na žaludek, migrénu a vysoký krevní tlak.
A ruku na srdce, po 30-ti letech manželství
nás pohled na náš protějšek taky zrovna
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nepřivádí v šílenství a trávit s ním i dovolenou není zrovna žádná hitparáda, proto se
my ženy uchylujeme ke čtení zamilovaného
slaďáku a muži ke sportovním časopisům,
nejlépe o fotbale, které se také staly součástí našich zavazadel.
Ale v každém případě je dovolená časem
oddychu, vybočení ze stereotypu všedního
života a díky i našemu nadhledu tak nějak
„přiměřená věku“.
Text: Vlaďka Kůrovec
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