
Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych navázal na mùj poslední pøíspìvek 
z roku 2015, kdy jako novì zvolený zastupitel jsem 
poukazoval na opravu kulturních památek v našem 
okolí. Po tøíletém pùsobení v zastupitelstvu mohu øíct, 
že se zámìr podaøil. Opravují se køíže i kaplièky ve 
všech spádových èástech naší obce. Peníze na opravu 
jsme použili ze svých zdrojù, bohužel na tuto akci nám 
nebyla poskytnuta dotace. Renovaci kaplièek provedli 
zamìstnanci obecního úøadu, za to jim patøí velké díky. 
Ing. Petr Dostál provedl soupis všech sakrálních staveb 
(køížkù a kaplièek) v obvodu obce, vèetnì fotodoku-
mentace a zhodnocení jejich stavu. Vìtšina se nachází 
na pozemcích obce, nìkteré na pozemcích sporných. 
Pan Miloslav Mareš z Chøeš�ovic zná historii nìkterých 
køížkù v Chøeš�ovicích, bylo dobré v budoucnu vydat 
brožuru o tìchto památkách, které jsou dìdictvím na-
šich pøedkù. Jsou to památky, o které by se obec mìla 
starat a hlavnì je to vizitka obce, když nás bìhem roku 
navštíví turisté èi když po nedìlním obìdì se místní 
lidé jdou projít po okolí a vidí hezky opravené kulturní 
památky a jejich okolí. Kolik jen turistù se pøijede podí-
vat na evropský unikát - kaplièkový høbitov v Albrech-
ticích nad Vltavou?
Ještì bych zmínil, že i prostranství na høbitovì v Chøeš-
�ovicích prošlo zmìnou. Probìhla výmìna kovových 
a døevìných vrat a oprava fasády a vstupní brány, bude 
na nì hezká podívaná, až se bude opìt poøádat Cyklo-
pou� u kostela sv. Jana Køtitele. 
Proto je pro mne ctí, pøispìt k tomu, aby se naše kul-
turní památky zachovaly a udržela se jejich krása.
Na závìr bych chtìl Vám všem popøát klidné prožití 
vánoèních svátkù a v novém roce hodnì štìstí, zdraví 
a pohody v osobním i pracovním životì.

Josef Kozák, zastupitel

Nejvìtší investièní akcí, která bude zároveò významnì podpoøena dotací je 
realizace lesní cesty v Jehnìdnì (5 milionù korun), nákup bufetu Miláèek 
(2,9 mil. Kè), nákup sekaèky s pøíslušenstvím za 1,14 mil. Kè, zpøístupnìní 
budovy obecního úøadu (1,1 mil. Kè). Dále byla provedena další etapa
rekonstrukce bývalé školy v Chøeš�ovicích (pokraèovat budeme v r. 2018), 
rekonstrukce 9 køížù, vybudování historické stezky, realizace doplnìní her-
ních prvkù na dìtská høištì v Jehnìdnì, Údraži a Albrechticích, propojení 
vodovodního øádu v Albrechticích, dokonèení veøejného osvìtlení v Albrech-
ticích a Újezdì, oprava klubovny v Újezdì, rekonstrukce èásti místní komu-
nikace k Valentovi v Údraži. 

K realizaci je pøipraveno øešení svahové nestability v Jehnìdnì (bylo vydáno 
ROPD, bylo pøedáno staveništì a hotovo bude do konce dubna 2018), lesní 
cesta V krajinì v Albrechticích a revitalizace rybníka Valenta. V souèasné 
dobì je podána žádost o dotace na dostavbu hasièské zbrojnice v Albrech-
ticích, je schválena dotace a administruje se akce na výstavbu domovních 
èistíren odpadních vod, je podána žádost o dotace na školní klub a pøímìst-
ský tábor a také žádost na zmìnu topného systému a zateplení budovy 
bývalé školy v Chøeš�ovicích.

V realizaci jsou projekèní práce na lesní cestu v Kozínì v Chøeš�ovicích, 
všesportovní høištì v Údraži, všesportovní høištì v Albrechticích, stezku 
k Vápeòáku (I. etapa) v Albrechticích, sbìrný dvùr v Albrechticích, rekon-
strukce høbitovní zdi v Albrechticích, špejchar v Údraži, chodník v Albrech-
ticích a pøíprava bezbariérového pøístupu obecního úøadu (poslední etapa). 
Na tyto akce budou podány v prùbìhu mìsíce ledna žádosti o dotaèní pøí-
spìvky a po jejich schválení by mìlo dojít k jejich realizaci.

Mohu konstatovat, že je úspìšnì plnìn Strategický plán obce, který zastu-
pitelstvo obce schválilo v roce 2015. Realizací tìchto akcí dojde ke splnìní 
volebních slibù. Vìtšina stran a politických sdružení, ze kterých je složeno 
vedení obce tak mùže konstatovat splnìní svých volebních programù.

Pøejeme všem štìstí, zdraví a klid v hojné míøe

Zpravodaj vydává OÚ Albrechtice nad Vltavou, je registrován u MK ÈR pod è. E 20238



Na Kamýk už pobìžíme po 34!
Tato pozvánka platí, jak pro bìžce, tak pro všechny lidièky, kteøí se rozhodnou 

poslední den v roce provìtrat a udìlat si žízeò a s kamarády se setkat u rozhledny.
Start jako vždy 31.12.,10:00 pøed Snìhulaèkou (Albrechtice è.13).

Na úèastníky bìhu èeká pod rozhlednou bedna, 
na ostatní ,,Jedová chýše" Ládi Voneše.

Za poøadatele srdeènì zve a rád Vás opìt uvidí Pavel Kolda.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Vážení spoluobèané ! 

Rok se pomalu pøekulil do své poslední fáze a 
námi nejkrásnìjší období v roce. Období klidu, hojnosti 
a také bilancování a plánování. Dovolte mi v krátkosti se 
ohlédnout za letošním rokem. Myslím, že mùžeme být 
spokojeni s množstvím investic, které byly ve všech našich 
èástech realizovány. Také mùže být spokojenost s vývojem 
finanèních prostøedkù. Proti plánu jsme získali více než
2 miliony korun z rozpoètového urèení daní a i díky tomu
jsme mohli poøídit bufet Miláèek, aniž by to ohrozilo 
finanèní zdraví obce. Asi nejvìtší radost mi udìlaly tøi akce: 
rekonstrukce klubovny v Újezdì, rekonstrukce spoleèen-
ské místnosti se zázemím v budovì bývalé školy v Chøeš-
�ovicích a zejména pøístup místních obèanù k realizaci 
tìchto akcí. Na obou místech lidé dokázali, jak je dobré, 
když dokáže vesnice táhnout dohromady a vytváøejí se 
podmínky pro setkávání lidí. Tøetí akcí je realizace histo-
rické stezky. Velmi pøíjemným zpùsobem je návštìvníkùm 
prezentována historie našich místních èástí. Samozøejmì 
je to i pøipomenutí historie našim spoluobèanùm, protože 
kdo nezná svoji minulost, nemùže být hrdý na místo, kde 
žije a jakoby nebyl.

máme pøed 

Protože je prosinec dobou, kdy se vyslovují 
aby pro nás naše obec byla i nadále tím zajímavým koutem 
svìta, kde prožíváme vìtšinu svého života nebo kam se 
popøípadì rádi vracíme. Buïme hrdi na své okolí, pìstujme 
ho tak, aby nám ho ostatní závidìli.

pøání, pøejme si, 

Jménem zastupitelstva i jménem svým Vám pøeji 
pøíjemný a na zážitky bohatý zbytek Adventu a konec roku, 
mnoho úspìšných rozhodnutí v roce 2018 a pevné zdraví. 

Od 1. ledna 2018 nabývá úèinnosti nová obecnì závazná vyhláška 
o odpadech è. 2/2017. 

Podle této vyhlášky se od poplatku osvobozují:
osoba, která je umístìna v domovì pro osoby se zdravotním 
postižením, domovì pro seniory, domovì se zvláštním režimem 
nebo chránìném bydlení.
tøetí a každé další nezaopatøené dítì ve vìku do 18 let, žijící 
ve spoleèné domácnosti se tøemi nebo více nezaopatøenými dìtmi. 
Poøadí dìtí se stanovuje vždy od nejstaršího.

s rodièi 

fyzické osoby, které se v obci prokazatelnì déle než 1 rok nezdržují.
fyzické osoby, které se celoroènì trvale nezdržují na území ÈR.
fyzické osoby po dobu výkonu nepodmínìného trestu odnìtí 
nebo dobu vazby. 

svobody 

fyzické osoby s trvalým bydlištìm v obci, které vlastní stavbu 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterém není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, nesloužící ke komerèním úèelùm.

urèenou 

Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen 
oznámit správci poplatku ve lhùtì do 31.3. pøíslušného kalendáøního 
roku. Nárok na osvobození zaniká v pøípadì, že nebude uplatnìno 
do uvedeného termínu.
Vyhláška è. 2/2017 je zveøejnìna na: www.albrechticenadvltavou.cz 
v sekci povinnì zveøejòované informace podle zák.è. 106/ 1999 Sb., 
bod 8.5. Vyhlášky 

Hlášení místního rozhlasu elektronicky:

Úøední hodiny OÚ v Albrechticích n. Vlt. pro veøejnost:

Obèané, kteøí mají zájem o zasílání „hlášení místního rozhlasu“ 
elektronicky, mohou svou e-mailovou adresu nahlásit:
osobnì na obecním úøadu nebo na tel. 382 288 103, 382 288 193 
nebo elektronicky na adrese ou@albrechticenadvltavou.cz.

pondìlí     
úterý
støeda       
ètvrtek      
pátek        

12:45 – 15:30

12:45 – 15:30

12:45 – 15:30

7:30 
zavøeno    
7:30 – 12:00     
7:30 – 12:00     
7:30 – 12:00     

– 12:00 

Úèelem již tøetího setkání zástupcù spolkù se starostou
obce bylo nejen pøíjemné posezení, ale i ohlédnutí a pre-
zentace jejich celoroèní èinnosti. Akcí i èlenù stále pøibývá, 
možná i díky tomu, že obec jejich prospìšnou aktivitu pod-
poruje. A tak není nouze o zajímavé nápady a pokud vydrží 
spolkùm jejich nadšení dìlat nìco pro druhé, máme se 
pøíští rok na co tìšit. Za infocentrum Hana Krippnerová

Všichni si žijeme své soukromé životy naplnìné tu radostí, tu starostí. V bìhu 
života nepøíliš èasto zvedáme hlavu, abychom se podívali kudy a kam 
spìcháme. Míjíme milníky èasu a historie bez zastavení a porozumìní. I my 
jednou budeme minulostí a naši potomci se budou pídit po tom, co jsme jim 
odkázali. Ano, historie se protíná s našimi životy a mìli bychom se snažit, aby 
stopa po nás byla zøetelná a pøímá.
Na slavnou historii bychom mìli být hrdi, tu ménì slavnou aspoò znát. Proto 
vznikl projekt Historické stezky Albrechtickem, která v 10 zastaveních na 
informaèních tabulích upozoròuje na zajímavosti místa ve všech 6 èástech 
obce. Pozornost je upøena nejen na stavební památky, ale také na místní 
osobnosti èi události. Výtvarnì více než zdaøilé panely, plné informací, by 
mohly sloužit rodièùm, aby je svým dìtem pøevyprávìli. Pìstování hrdosti 
na to, být pøímo odnìkud, být souèástí nìèeho širšího, znát a milovat svùj 
rodný kout, je jedním z krásných údìlù rodièovství. I když být rodákem není 
podmínkou k vytvoøení dobrého vztahu k okolí a lidem v nìm. Já bych mohl 
vyprávìt! Myšlenka a provedení Historické stezky je samozøejmì dílem 
konkrétních lidí. Na podnìt pana starosty zareagovaly pøedevším dvì dámy, 
paní Vlasta Petružálková a Hanka Krippnerová. Na vysokou grafickou úro-
veò panelù, ale i Zpravodaje, jsme si díky grafièce p. Petružálkové již zvykli. 
V porovnání s jinými výtvory v okolí jde jednoznaènì o špièku. Paní Petru-
žálková texty vyhledala v historických pramenech a upravila je pro použití 
na panelech. Paní Krippnerová je zase motorem dìní. Zmiòme se ještì, že 
stojany a jejich usazení v terénu jsou dílem stolaøe p. Petra Veverky.
Domnívám se, že celý projekt je zdaøilou ukázkou uvìdomìní si, že souèasný 
život v naší obci stojí na koøenech minulosti. Ing. Petr Dostál

silvestrovský bìh na Kamýk



Pøijïte si do knihovny odpoèinout 
od stresu a vypùjète si tituly 

dle vašeho zájmu.

Š�astné a veselé vánoèní svátky, 
hodnì štìstí a zdraví 
do nového roku 2018 

pøeje Dana Ryšlavá, knihovnice

B L A H O P Ø Á N Í
„Andìl jim øekl: Nebojte se! 

Zvìstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: 
V mìstì Davidovì se vám dnes narodil 

Spasitel – to je Kristus Pán." 
(Lk 2,10-11)

    Køes�anské Vánoce - obraz Božího dítìte v matèinì klínì, 
symbol života a lidem nejznámìjší obraz lásky, nám øíká, 

že život a láska a to je Bùh, tu jsou, že jsou všemocní 
a mìní chladnou noc svým svìtlem v radostný den. 

   Vánoèní zvìst je rovnìž o tom, 
že život a láska jsou nám svìøeny k ochranì. 

Bùh se vydal do našich rukou. Obejmìme ho tak jako Maria. 
Peèujme o nìho tak starostlivì jako spravedlivý Josef. 

O Vánocích, v nichž se sklonila nebesa k Zemi, 
slavíme Boží narození a ustanovení i dovršení 

lidské dùstojnosti a lidské odpovìdnosti. 
O tom zpívají andìlé hlásající slávu Boží na výsostech 

a pokoj lidem dobré vùle.

Požehnané prožívání vánoèních chvil 
a š�astný nový rok 

pøeje P. Slávek Holý

So 23.12.  
Chøeš�ovice (kaple na faøe) 17.00   hod.

Ne 24.12.     4.nedìle adventní 
Albrechtice n./Vlt. 11.00 hod.

Pondìlí 25.12. 
Slavnost Narození Pánì - Boží hod vánoèní 

Záhoøí "pùlnoèní" 00.01 hod.

Chøeš�ovice 8.00 hod.
11.00 hod.Albrechtice n./Vlt. 

Ne 31.12. Svátek Svaté Rodiny  
Albrechtice n./Vlt. 

Po 1.1.2018 
Slavnost Panny Marie, Matky Boží - Nový rok 
Chøeš�ovice

11.00 hod.

11.00 hod.

Milí ètenáøi, bìhem dlouhých zimních veèerù se mùžete zaèíst do 
nových knih, které obohatily knižní fond obecní knihovny.
Pro ženy: Barbara Woodová

Zemì odpoledního slunce
Táòa Keleová-Vasilková
Pøítelkynì

Marcela Mlynáøová
Rozcouraná duše
Danielle Steel 
Spoleèný byt

Pro milovníky detektivního žánru:
Ladislav Beran 
Námluvy se zloèinem

Pro odbornou veøejnost:
Pøíbìhy z pováleèné Šumavy
Pro dìti a nejmenší: 
Walko
Vítá Vás Myšákov   
Støípky a klípky z Myšákova
Leporelo Co jím a kde bydlím

Prodej vánoèních kaprù v AlbrechticíchProdej vánoèních kaprù v Albrechticích

u dìtského høištì u pomníku padlým v 1. sv. válce

BLATENSKÝ KAPR: VÝBÌROVÝ K1
Možnost zamluvit si kapra v obchodì v Albrechticích

nebo na tel.: 704 472 183

Veselé Vánoce a š�astný nový rok s chutným kaprem od nás!

22. a 23. 12. od 8:00 - 17:00

Kromì vyhlášeného Památného stromu, t.j. lípy u cesty na Hladnou, rostou v Albrechticích 
na tøech místech duby, které mají nadìji, že se chránìnými stromy jednou stanou. Již dnes 
budí obdiv svými rozmìry, tvarem koruny a umístìním. Krásný pohled je však i na 2 lípy 
u dìtského høištì a památníku padlým. Zapomenout nesmím ani na exotické døeviny 
– 4 platany u bývalé školy. 
Pøípadné povolení ke kácení stromù, jejichž obvod pøesahuje ve výšce 130cm víc jak 80cm 
(asi 27 cm prùmìru kmene), vydávají obecní úøady a orgány ochrany pøírody obce s roz-
šíøenou pùsobností, které mohou po posouzení všech okolností a zákonných podmínek 
kácení omezit, pozastavit èi zakázat. Kácení stromu s vìtším prùmìrem jak 80 cm bez po-
volení je pokutováno vysokou èástkou. Zákon o ochranì pøírody chrání pøed nepovoleným 
kácením mimo jiné bøehové porosty, významné krajinné prvky, osamìlé stromy atd.
Nejstarší a nejvìtší dub roste v zahradì ing. Františka Krále, nedaleko obvodové høbitovní 
zdi. Jeho obvod kmene je 435 cm. Rodinná tradice pøipisuje rok výsadby nìkam k r. 1850. 
Mezi koøenovými nábìhy je dutina jako následek poškození houbou.
Druhý dub, který si zaslouží ochrany, je u obecní cesty od zastávky ÈAD k rybníku Tram-
palák. Stojí soliternì na volném pozemku blízko cesty. V souèasnosti je obklopen uloženým 
døevem, kovovými souèástmi atd. Jeho kmen je dutý, u paty jsou vìtší otvory dovnitø kmene, 
ve kterém byl kdysi požár. Koruna je rozložitá, bez známek prosychání, pravidelnì plodí. 
Obvod kmene je 360 cm. Tøetí dub je v místní èásti Habøí, u bývalé louže. Pyšní se rovným 
kmenem bez vìtví, pravidelná koruna je založena pomìrnì vysoko. Nevykazuje žádné 
poškození, pravidelnì plodí. Obvod kmene je 230 cm. Jedna lípa stojí v areálu památníkù 
padlým z 1. sv. války. Obvod jejího kmene je 260 cm, je zdravá, bez prosychání. Druhá lípa, 
stojící pøed domem è. 67 je vykotlaná, s velkou dírou v patì stromu. Koruna je však zdravá, 
neprosychající. Obvod stromu je 280 cm. Platany u bývalé školy - døeviny z jihovýchodní 
Asie nebo severní a støední Ameriky. Rychlerostoucí, kùra opadává ve vìtších plátech.

Ing. Petr Dostál
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V sobotu 2. tohoto mìsíce, na albrechtické návsi, poøádal náš 
spolek tradièní mikulášskou nadílku. Jako každým rokem jsme 
pøipravili novou choreografii. Tentokráte Mikuláš s andìlem, èerti, 
svatý Petr, Lucifer a ostatní andìlé a èerti pøijeli v nazdobeném 
a osvíceném kamionu. Opravdu impozantní nástup. A jako vždy 
hodné dìti se mìly na co tìšit. Ty zlobivé musely pøed pekelnou 
komisi, a to je vždy zlé. Nìkteré uronily slzièku a slibovaly, že se 
polepší. Hodné dìti u andìlské komise dostaly andìlský pøíslib, že 
na nì andìlé budou celý rok dohlížet a opatrovat je. Všechny dìti 
dostaly od Mikuláše dáreèky a nìco pod zub. Myslím, že na konec, 
byly všechny dìti spokojené a celá nadílka se vydaøila. 

Co mne však dost mrzí, a vím, že nejenom mne, je jiná vìc. 
Jak by øekl klasik: ,,rozmohl se nám tady takový nešvar". Brebta
zaèal pøed 7 lety poøádat v Albrechticích Mikulášskou nadílku jako 
první a dìláme ji každý rok. Dovedu pochopit, že v ostatních èás-
tech obce, tuto akci zaèali dìlat také. Ale je mi divné, že když my 
poøádáme nadílku v sobotu, další albrechtický spolek dìlá skoro 
stejnou akci v nedìli. Domnívám se, že bychom si mìli vycházet 
vstøíc a nepøetahovat si dìti jeden druhému. Nejsme obec s tolika 
obyvateli, tím spíše dìtmi, abychom si to mohli dovolit. Nevím, jak 
by se tomuto spolku líbilo, kdyby v sobotu poøádal zájezd pro dìti 
do ZOO Plzeò a my v nedìli do ZOO Praha. Jestli o to stojí, staèí 
se domluvit a Mikulášskou nadílku, aè neradi, jim pøenecháme. 
Alespoò tady nebudeme vypadat všichni jako pitomci. 

Ale pryè od toho. Pøece jenom o nás asi nìkdo stojí a tak jsme 
v nedìli t.m., na pozvání obce Kluky, poøádali Mikulášskou nadílku 
u nich. Dìtí a rodièù bylo dvakrát toliko. Dìti byly spokojené a tudíž 
my též. Jako vždy se o nás dobøe postarali, tak snad spokojenost 
na obou stranách. 

Chtìl bych podìkovat všem klukùm a holkám, kteøí celá léta s námi 
chodí a chodili za èerty a èertice (ty jsou nejhorší). Davidu a Ivetì
Mikoláškových, Petru Císaøovskému, Mildovi a Fildovi Lidinských, 
Kájovi Dvoøákù, Pepovi Novákù, Fandovi Andìlù a všem ostatním. 

A to by bylo asi pro tento rok vše. Nejen našim pøíznívcùm, ale 
opravdu všem, pøejeme klidné a spokojené Vánoce. Do nového 
roku jen to nej, co si každý pøeje, a� se alespoò z èásti vyplní. 
Tìšte se dobrému zdraví a mìjte se rádi. 
To vám pøeje spolek ,,Albrechtický brebta".                       Mòouk

2. Úvaha nad 10 vejci v obecním truhlíku:
Albrechtice mají jasno v nekoneèné otázce, co bylo døív. 
Slepice nebo Vejce? Záznam do Guinessovy knihy rekordù je náš! 
První bylo Vejce. Nebo jste snad nìkdo vidìl povalovat se v obecním 
truhlíku 10 slepic?

Pro dìti: Co je to? Když to vyhodíš vzhùru, je to bílé. Když to spadne 
dolù, je to modré. Opravdu? Modré? No, to jen aby to nebylo tak lehké. 

P.S.: Jémine, jémine, odmìna mne nemine :-)                     Autorka: HM

Poznámka redakce Zpravodaje: 
Milá autorko HM, ano, je to tak, odmìna tì nemine. 
Vyhráváš pøedplatné Zpravodaje na rok 2018! 

Neznámý autor se postaral o neobvyklou kvìtinovou 
v obecních truhlících. Proè mìl potøebu truhlíky takto 10 vejci 
okrášlit a ovonìt?  Napište  :-)   Vtipné odpovìdi zveøejníme.

kompozici 

reakce na èlánky v srpnovém zpravodaji

1. Úvaha nad zlomenými švestkami:
Nemyslím si, že se viník sám pøihlásí, ale snad by pomohlo,
kdyby si pøedstavil, že nìkdo krutì mlátí jeho bezbrannou 
sestøièku nebo bratøíèka nebo zvíøátko, které má rád. Slovo 
bezbrannost je velmi dùležité. Každý správný chlap chrání!

autorka: HM

... švestka se všemi 
    zlámanými vìtvemi i vrcholovým prýtem

výsledek nenechavých lidských rukou, 
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Ahoj maminky. Byla by zde možnost ušitá na míru maminkám s koèárky  

a batolícími se ratolestmi. Pokud se chcete spoleènì dìlit o své strasti a slasti spojené s mateøstvím, neváhejte pøijít do Baby clubu.
Zaèínáme 9. ledna 2018 od 10:00 hodin  v budovì Obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou, I. patro (výtah :-) 

Tìšit se na Vás bude Kateøina Homolová, tel.: 777 410 155



Pøed sedmero lety a sedmero jary, po samostatném vandrování a potulo-
vání se krajem èeským, samotáøe Mòouka, zaèalo škemrat pár kamarádù, 
a� je vezme sebou. Dlouho Mòouk zvažoval, zda má tak èiniti. Jak se øíká, 
parta je dobrá vìc, ale dva už jsou moc. Co si však ubohý Mòouk mohl 
poèíti, síly nemaje proti jejich neúprosném žadonìní, a tak ve slabé chvíli 
pravil: ,,budiž". A bylo zadìláno na vznik nové jihoèeské trampské osady 
,,Santa Fe". Zaèali jsme ve ètyøech, Mòouk, Jarda Marek, zvaný Paèes, 
Míra Bartuška, zvaný Ba�a a náš benjamínek, který nám èasem pøerostl 
pøes hlavu, Vašek Milota, zvaný Vendy. 
A tak jsme vyráželi na rùzné vandry a vadøíky. Každým rokem jezdíme na 
vìtší vandr. Nejradìji na Brdy a Køivoklátsko. Máme zde už oblíbená místa 
a Berounka, to je naše taková druhá domovská øeka. Okolí Øevnic, Zadní 
Tøebanì, Svinaø, Hatí a Halounù na nás dýchne vždy volností. A ty 
hospùdky, staré, kde vás pustí do krásných, nostalgicky prodýchaných 
starých sálkù, které pamatují legendy naší trampské a country hudby. 
To se to pak hraje, žvaní a žije. 
A dál proti proudu Berounky na Køivoklátsko. Aljaška v Roztokách, kemp ve 
Zbeènì, pod jezem v Raèicích nebo ještì níž, ve Žlokouvické hospodì. 
Jednou jsme se vydali na Sázavu. Zaèali ve Stvoøidlech, kde jsme prožili 
divokou noc. Druhý den jsme capali hrùzostrašným lesem, plným lidských 
ostatkù. Po té dopolední tùre, jsme dorazili k našemu cíli. Oáze klidu, smíru 
a pro nás místa pokory. ,,Sluneèní zátoka", zde pan Jaroslav Foglar, zvaný 
Jestøáb, založil první skautský tábor. To místo v nás vždy zùstane. Po další 
pouti jsme se ocitli v takové krásné vísce, kde chystali právì na veselku. 
Nìco jsme vypili, ale pryè odsud. Co kdyby nevìsta chtìla Vendyho (tenkrát 
byl ještì volnej). Dostali jsme se do Vlastìjovic, tam jsme veèer rozezpívali 
celou venkovní a vnitøní hospodu, až jsme nakonec málem dostali pøes 
hubu. Další den jsme pokraèovali do Pikovic. V noci díky Ba�ovì intuici 
(nebo strachu), jež si nás dovolil vzbudit a øvát na nás, že se blíží bouøe a a� 
koukáme mizet od øeky, byla na konec prozíravá. Mìli jsme to jen tak tak, že 
jsme to stihli nahoru do skal a tam ve vytesané skále to pøežili. Ty rány co 
tøískaly do skal byly neskuteèné. Další den nejezdily vùbec vlaky, ale domù 
jsme se jako vždy dostali. 
Na nìkterý vìtší vandr se k nám pøidají obèas Petr Pizingerù, Pepíno Vackù  
a Franta Králù. Ten už jezdí pravidelnì a chodí s námi na všechny 
jednodenní tùry po Píseckých a okolních lesích a hospodách. Je už naším 
osadním kamarádem. Letošní poslední vandr jsme konèili na celostátním 
finále Porty. Úžasný zážitek. A jedna perlièka. Celou Portou dva dny 
provázel a moderoval Petr Bohuslav, náš kamarád, lídr kapely Asonance, 
pro nás však rodák z hájenky Bohuslavù v Újezdì. 

Tak jsem vám to povìdìl. Za osadu ,,Santa Fe" z Albrechtic, 
vám pøejeme kouzelné Vánoce. Èisté, zdravé lesy, louky, øeky, 
hory, ale hlavnì nás, lidi. 
Za nás za všechny, Mòouk a jeho parta 

20. a 21.10. uspoøádal spolek zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt. v budovì OÚ 
Podzimní výstavu kvìtin, ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových pro-
duktù, fotografií a ruèních prací. Výtvorùm dìtí z MŠ a ZŠ, byl vìnován 
na výstavì rovnìž jeden koutek. Letos jsme nad konáním výstavy dlouho 
pøemýšleli: Bude vùbec co vystavovat? Úrodu ovoce znièily jarní mrazíky 
a následnì sucho v letních mìsících. Ale naše koneèné rozhodnutí se 
ukázalo jako správné. Potvrdila to i vysoká úèast - kolem 160 návštìv-
níkù. Bylo vystavováno asi 75 výstavních vzorkù. Také sazenièky bylinek 
rùzných druhù, vìneèky na svátek Památky zesnulých a kytice suchých 
kvìtù. Vzorky nám poskytlo Bylinkové zahradnictví Písek (Pavel Fröhlich) 
a zahradnická prodejna Písek.
Souèástí výstavy bylo vyhodnocení Kvìtinové soutìže 2017. Letos se
zúèastnilo 11 soutìžících. Šestièlenná komise z nich vybrala nejlepší. 
3. místo obsadili manželé Stejskalovi (Albrechtice n/Vlt. è. 90), obdrželi
poukaz k nákupu zboží v prodejnì OBI v hodnotì 200,- Kè, 2. místo 
patøilo manželùm Koreckým (Albrechtice n/Vlt. è.14) a manželùm 
Procházkovým (Újezd è. 45), ti pøevzali poukazy k nákupu zboží v OBI 
v hodnotì 300,- Kè. A poukaz na nákup zboží v OBI v hodnotì 500,- Kè 
si odnesla vítìzka soutìže p. L. Zgarbová (Újezd è.18). Vítìzùm srdeènì 
blahopøejeme a ostatním dìkujeme za krásné fotografie rozkvetlých 
oken a zahrádek. 
V pondìlí 23.10. si výstavu užily dìti ze zdejší ZŠ a MŠ. 
konèila, byl velký zájem o ochutnávku øedkvièek, oøechù, jablek, hrušek, 
paprik, marmelád, medu... 

A protože už 

Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravì a vlastním chodu výstavy. 
Nejen našim zahrádkáøùm, ale i obèanùm, kteøí zapùjèili kvìtiny, ovoce, 
zeleninu, produkty z nich, ruèní prace... Díky patøí i OÚ za poskytnuté 
výstavní prostory, p. Petružálkové za fotodokumentaci a ostatním dobro-
volníkùm za pomoc pøi pøípravì a také dìvèatùm, která výstavu krásnì 
naaranžovala. 
Letošní Podzimní výstavu hodnotíme jako úspìšnou, a to i vzhledem 
k pochvalným zápisùm v kronice spolku.

Za spolek zahrádkáøù Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František
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Tradièní podzimní posezení se svatomartinskými husami se v Újezdì koná pravidelnì od r. 2008. 
Celá pøíprava a prùbìh akce má již ustálený postup. 

Vybrat sobotu nejbližší svátku svatého Martina, což letos vyšlo ideálnì na 11. listopadu.
Objednat u špièkové chovatelky p. Tùmové z Chelèic v pøedstihu na daný termín potøebný 

   poèet husí, tak aby byly èerstvé a chlazené (ne mražené).
V pátek pøivezení a pøíprava husí na peèení (každá kuchaøka má svùj postup).
V sobotu pak postupné peèení a dopékání, tak aby na zaèátek akce byly husy peèené a teplé.
Uvaøit dva druhy knedlíkù a kysané zelí.

Stejnì tomu bylo i letos jen s tím rozdílem, že pøedpokládaný poèet úèastníkù byl vìtší, a proto 
byly zakoupeny ètyøi cca šestikilogramové husy. Rovnìž bylo uvaøeno i více knedlíkù a zelí. 
Zaèátek byl tentokrát stanoven již na 17. hodinu, aby se mohly zúèastnit i maminky s malými 
dìtmi. Novì zrekonstruovaná a slavnostnì vyzdobená klubovna s maximálním poètem 30 míst 
u stolu pøivítala obèany, kterých se postupnì sešlo celkem 39, což je proti loòských 24 výraznì
více. Jídla bylo dostatek a i místa u stolu se postupnì obmìnila, protože nìkteøí (pøevážnì rodiny 
s dìtmi) odešli døíve, než dorazili poslední návštìvníci a další se podíleli na obsluze. Samozøejmì, 
že tak jako každý rok, byla konzumace zcela zdarma. A aby husièka lépe chutnala, bylo k dispozici 
èepované pivo a další nápoje. Spoleèné posezení se protáhlo do pùlnoci, kdy odcházeli poslední 
obèané. Tak jako minulou akci „opékání pašíka“ mìli v kompetenci muži, tak na peèených martin-
ských husách, se témìø výhradnì podílely místní ženy, kterým za nároènou práci pøi pøípravì, 
vlastní akci i úklidu vèetnì mytí nádobí patøí podìkování.    
V letos se jednalo o poslední vìtší setkání obèanù, protože èást chalupáøù se vrací do mìst. 

Všechny doposud poøádané spoleèenské akce v Újezdì mají již dlouholetou tradicí, 
rozsvícení stromeèku za úèasti veøejnosti se uskuteènilo letos poprvé. Spolek „Náš 
Újezd“ pozval na 1. adventní nedìli 3.12. od 16 hodin ke klubovnì spoluobèany 
a pøátele osady. Organizátoøi v pøedstihu instalovali vánoèní stromek, který byl letos 
mimoøádnì veliký a krásnì rostlý. Bìhem týdne byl ozdoben a elektrikáø pøipravil 
vše k osvícení. V nedìli se soumrakem zaèali pøicházet první obèané, kteøí pøinesli 
obèerstvení (domácí klobásky, zelnici, zákusky, perníèky a „jednohubky“), dále byly 
pøipraveny tradièní teplé i studené nápoje. Rozsvícení stromeèku probìhlo po 
setmìní. Pøedvánoèní atmosféru umocnily sváteèní písnì a koledy. Pak se úèastníci pøesunuli do klubovny, kde si na velkoplošné televizní 
obrazovce prohlédli fotografie ze všech spoleèenských akcí poøádaných v letošním roce a pochopitelnì i z pøestavby klubovny. Setkání 
se zúèastnilo “ jen“ 15 obèanù, a to v dùsledku rozšíøení chøipkové nákazy. Texty: Josef Procházka

PF 2018  Spolek „Náš Újezd“ 
pøeje do nového roku 2018 

všem spoluobèanùm a pøátelùm vše nejlepší, 
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

Na Silvestra bude u klubovny 

všechny srdeènì zveme
pøivítání nového roku 2018 s malým ohòostrojem

Druhou naháòku v letošním roce a zároveò „Poslední leè“ uspoøá-
dalo MS Vltava Albrechtice nad Vltavou v sobotu 9.12.2017. Sraz 
myslivcù a pøátel myslivosti byl jako již tradiènì pøed altánem 
u Trampalovského rybníka. 

Odtud se za vìtrného poèasí všichni vydali do honitby spolku, 
kde byly uloveny 3 kusy èerné zvìøe. Po závìreèném ukonèení 
pak probìhlo malé posezení s harmonikou, kde se do pozdních 
noèních hodin diskutovalo o loveckých zážitcích. Foto: F. Musil



V sobotu odpoledne 4.11. se po roèní pauze za chøeš�ovic
humny sešli všichni ti, co chtìli provìtrat své draky a dráèky. Toho 
dne nechtìl vítr moc foukat, a tak dostat draka k oblakùm nebylo 
vùbec jednoduché. Nìkomu se to i pøes veškerou snahu nepoda-
øilo vùbec. Koho drak dlouho neposlouchal, ten si vyrobil z krepo-
vého papíru alespoò takzvané draèí mávátko. 

kými 

Na zahøátí byl pro všechny pøipraven horký èaj a pro dìti také malá 
sladkost na doplnìní energie. Komu bìhem odpoledne vyhládlo, 
mohl se ještì obèerstvit teplou klobásou. Drakùm se sice do výšek 
moc nechtìlo, ale akci poøádanou místními hasièi si všichni urèitì 
opìt užili. Tak snad za rok bude foukat o nìco více! 

Text a foto: R.L.

V sobotu odpoledne 2. 12. pøipravili chøeš�oviètí hasièi Mikulášskou 
nadílku nejen pro dìti z Chøeš�ovic. Bìhem èekání na Mikuláše si 
dìti krátily èas v rùzných soutìžích a hrách. Nejvíce dìti zaujala sou-
tìž v pojídání perníèkù bez použití rukou. Nìkteré dìti mìly tak nac-
pané pusy, že nemohly ani kousat. U této soutìže bylo poznat, že 
perníkové peèivo je jedno z jejich nejoblíbenìjších. Okolo šesté ve-
èerní byli všichni již plni oèekávání. Nìkolikrát byl slyšet zvonec a na-
pìtí se stupòovalo. Záhy na to do sálu vtrhli èerti a po nich dùstojným 
krokem kráèel Mikuláš s roztomilým andílkem. A jak už to tak bývá, 
Mikuláš všem dìtem odpustil jejich prohøešky a za krátkou básnièku
jim nadìlil ještì pár sladkostí. Jednoho høíšníka už mìl dokonce èert 
v pytli na zádech, ale naštìstí pro nìj si toho všiml Mikuláš a èerta 
zastavil. Takže ani tentokrát si èerti nikoho neodnesli. Po odchodu této 
slavné skupinky se dìti koneènì uvolnily a zaèaly dovádìt už po svém. 
Po celé odpoledne se o hudební doprovod staral Jiøí Bláha a od 20 
hodiny vyhrával také pro dospìlé hosty. 
Na závìr je tøeba podìkovat všem dobrovolným hasièum, kteøí 
tuto pìknou akci zorganizovali i tìm, co se na ní nìjakým zpùsobem 
podíleli. Tak tedy dìkujeme !!!                  Text a foto: R.L.

Na svatého Martina 11.11. nìkteøí obèané z Chøeš�ovic pomoci 
s úklidem do bývalé školy, kde pomalu konèily nutné opravy pøed první 
poøádanou kulturní akcí po mnoha dlouhých letech. Jistìže si každý 
z nich dovedl pøedstavit sobotní odpoledne strávené pøíjemnìji, pøesto 
ale pøišli, chopili se náèiní a vrhli se do práce. Prostory bývalé školy 
jsou skuteènì veliké, a proto se uklízelo až do pozdního veèera. Proto 
bylo pro pracanty nachystané obèerstvení, aby jim nedošla síla ani 
chu� do práce. Dík patøí všem, kdo se prací zúèastnili.    Text a foto: R.L.

pøišli 

Dne 17. listopadu 2017 jsme se se svými kamarády myslivci sešli 
na naháòce na èernou zvìø. Za pìkného poèasí bylo uloveno 11 kusù 
èerné zvìøe a 1 liška. Po ukonèení naháòky byli všichni myslivci 
a honci pozváni do Chøeštovic do bývalé školy, kde obecní úøad nechal 
pøedìlat školní tøídy na kulturní zaøízení. Po dobré veèeøi zaèala volná 
zábava pøi hudbì. Kdo byl pøítomen, byl svìdkem myslivecké tradice, 
a to pasování nového èlena na myslivce. Nechybìla ani bohatá mysli-
vecká tombola. 

Blíží se Vánoce a konec roku. Chtìl bych všem obèanùm popøát klidné 
a radostné svátky vánoèní a do Nového roku hlavnì zdraví, abychom 
se mohli na tìchto akcích ještì dlouho scházet.

Myslivosti a lovu zdar.                     L. Kostohryz, pøedseda MS Jehnìdno

Chtìl bych podìkovat èlenùm SDH Chøeštovice, kteøí se o všechny 
celý veèer starali, jak obsluhou, tak rozvozem domù. 
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Poslední øíjnový víkend, kdy naši republiku sužoval silný vítr, který 
svoji silou postupnì pøešel až na sílu orkánu a pojmenovali ho 
Herwart se albrechtická zásahová jednotka celý víkend nezastavila. 
Od èasných ranních hodin jsme mìli jeden telefonát za druhým 
o pomoc. A� už to bylo z krajského operaèního støediska, od starosty 
obce nebo spoluobèanù ohlednì spadlých stromù a zablokovaných 
komunikací. Zaèali jsme odstraòováním stromù mezi Albrechticemi 
a Pasekami. Potom jsme pøejíždìli do Údraže, kde vítr rozlomil vrbu 
naproti bývalé škole. Zde nám byl pomocnou silou traktor jednoho 
z projíždìjících lesních dìlníkù. Po uklizení vozovky už nás volali 
do Chøeš�ovic Kozína, kde byla zablokovaná cesta k chatám odkud 
se obyvatelé nemohli dostat. Po pøíjezdu na místo jjsme byli zdìšeni 
spouští, kterou takový vítr dokáže udìlat. Pøed námi byla obrovská 
barikáda ze stromù, kterou jsme postupnì likvidovali, zároveò zde 
bylo velkým štìstím, že stromy spadaly pouze pøes komunikaci 
a o nìkolik desítek centimetrù minuly jednu z chat. Po zprùjezdnìní 
této èásti v Chøeš�ovicích a návratu na naši základnu jsme mìli další 
výzvu o pomoc - zablokovaná komunikace ve smìru na Týn nad
Vltavou. A to zdaleka nebylo všechno. Ve veèerních hodinách jsme 
vyjíždìli k odstranìní dalších spadlých stromù blokujících prùjezd-
nost komunikace ve smìru na Paseky. V prùbìhu celého vìtrného 
víkendu mìla albrechtická zásahová jednotka zvýšenou pohotovost 
a provádìla monitoring prùjezdnosti komunikací v okolí našich obcí, 
aby byla zachována nejen pravidelná autobusová doprava, ale zej-
ména pr í v p ípadùjezdnost komunikac ø ì potøeby prùjezdu vozidel 
zdravotnické záchranné služby a hasièù.

Za tuto záslužnou práci a pomoc ostatním bych chtìl podìkovat 
èlenùm zásahové jednotky. Podìkování za tuto práci se nám 
dostalo i od hejtmanky Jihoèeského kraje a øeditele hasièského 
záchranného sboru v Èeských Budìjovicích.

Text a foto: Petr Sidum - velitel zásahové jednotky obce Albrechtice n. Vlt. 

Podzimní radovánky zpestøili albrechtiètí hasièi dìtem drakiádou. 
Uspoøádali ji v èásti zvané Výrov, která je dostateènì vysoko 
a je odkud nejhezèí výhled na naši obec.

rozbahnìných polích, z èehož mìli „ radost “ pøedevším jejich 
rodièe. Nejen pro dìti hasièi pøipravili drobné sladkosti, obèerstvení 
a bìhem hezkého podzimního odpoledne si všichni opekli buøtíky 
na pøipraveném ohni. Text : Petr Sidum - velitel SDH  Albrechtice n. Vlt.

Foto: Zdenìk Hronek - èlen TJ Albrechtice n. Vlt.

Bylo týden po orkánu Herwart a všichni jsme byli rádi, že tak silný 
vítr už je pryè. Ale i tak nám ho tady trochu zùstalo. Dìti s rodièi, 
prarodièi a sourozenci se scházely na výrovské cestì pod lesem, 
kde jim hasièi zabezpeèili prostor pro pouštìní drakù. Nìkteré dìti 
neodolaly a se svými nádhernými draky se probìhly po okolních

Rybá ca
Ahojte lidièky. Spolek Rybáøských veteránù si vás dovoluje 
pozvat v sobotu 13.1.2018, na již tradièní rybáøský candrbál. 
Zaèátek bude zaèínat ve 20 hodin a konec konèit na konec. 
Vy co se zúèastòujete pravidelnì, víte, co vás èeká. 

Hudbu zajistí zde velice známá a oblíbená kapela. Nemohu 
si nyní vzpomenout na její název, tak to bude pøekvapení. 

A nyní to nejdùležitìjší. 
Tato dech beroucí událost se uskuteèní v Kulturním centru 

zábavy a oddechu v restauraèním podniku Miláèek. 

To koukáte, co? No ale, kdyby se to pøece jenom zvrtlo (temné 
síly nikdá nespí), tak je pøipravena varianta ,,B". To jest oslava 
kapra Krále mazaného a tlouštì Mòouka namazaného. 

Po tomto pozvání, bych vám všem, za náš spolek popøál hodnì 
rybáøských úspìchù, plné vody ryb a spoustu krásných zážitkù 
s pøáteli a kamarády u našich vod. Za Rybáøské veterány Mòouk

S blížícím se koncem roku si užijeme Vánoèní svátky a zaèneme 
pøemýšlet o mìsících pøíštích. Nìkomu se honí hlavou "osudové 
OSMIÈKY" naší historie. Co nám asi pøinese? Astrologové pøemí-
tají nad pøicházejícím rokem pod vládou KOZOROHa. Tohle zvíøe 
by nám prý mìlo dát pøitvrzení v mnoha oblastech (finance, pra-
vidla, vztahy, zkouška pevnosti zásad ). Mìli bychom si dát pozor 
na podvody všeho druhu.

Z pohledu pøírodní medicíny se zima kryje s obdobím "VODY", 
kdy nám vládnou ledviny s bráškou moèovým mìchýøem. Jsme 
více vnímaví ke všemu, co souvisí s naší životní energií, chladem, 
strachy všeho druhu, tekutinami a minerály v tìle, lymfatickým 
systémem, sluchem, kostmi, zuby. Prevence je urèitì možná. 
Dlohodobý pøebujelý vliv prvku VODY v pøíštím roce mùže uhasit 
OHEÒ (srdce) a jeho emoce = LÁSKA. 
Základem dobrého zdraví jsou i dobré VZTAHY. Pøedevším sami 
se sebou, ale i s blízkými, pøáteli, kolegy...
Nejen pøíští rok, ale i roky následující budou zkouškou kvality 
a pevnosti našich zásad, morálních hodnot a víry v sebe a lásku.

Pøeji Vám všem POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
a v pøíštím roce VŠE DOBRÉ.   Milena Soudná
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Blížilo se období Adventu a tak si albrechtiètí hasièi øekli, že nám 
v obci chybí spoleèné rozsvícení nejen stromeèku, ale i èehokoliv 
jiného. A tak se rozhodli, že dìtem rozzáøí hasièskou zbrojnici.
Nejprve poøídili nìkolik desítek metrù svìtelných øetìzù a dali si 
tu práci s nazdobením výjezdové základny. Ale to ještì nebylo 
všechno. Jedna ze èlenek výboru sboru pøišla s nápadem na 
zbrojnici rozsvítit i veliký nápis HASIÈI. Což se také povedlo 
zrealizovat a na zbrojnici nám svítí nìkolik stovek svìtýlek na 
témìø sto metrech vánoèních svìtelných øetìzù. 
A to už pøišla první adventní nedìle a v odpoledních hodinách 
se u hasièské zbrojnice scházely dìti všech vìkových kategorií 
rodièi a prarodièi.
Uvnitø zbrojnice na nì èekal pøipravený stromeèek, který 
dìti ozdobili a každé dítì si vyzkoušelo, jak se Ježíškovi balí 
dáreèky a zabalenou krabièku vìnovali hasièùm pod stromeèek.

hasièùm 

V prùbìhu slavnostního odpoledne si dìti vytvoøily krásnì 
zdobené svícny z jablek, nebo pomeranèù, které si odnesly domù. 
A k tomu mìly možnost si vyrobit za pomoci albrechtických ha-
sièek postavièky snìhuláka, andílka, mikuláše nebo vánoèní 
stromeèek. A zároveò si tím ukrátily èekání na tmu. 

na-

Mezitím se mohly dìti obèerstvit pøipraveným èajem a dobro-
tami, které napekly albrechtické hasièky, za což jim patøí veliké 
podìkování. 
O dospìláky bylo postaráno ve venkovním stánku s 
kde si mohli dát kromì pivního moku i nìco na zahøátí jako byl 
svaøák, grog anebo výborné grilované klobásy, které mìly veliký 
ohlas spokojenosti ze strany návštìvníkù adventního odpoledne.

obèerstvením, 

Když už pøišla tma a všichni se shromáždili v prostoru pøed 
sièskou zbrojnicí zpívaly se koledy a po pøeletu Ježíška nad 
hasièárnou se nám celá rozzáøila a to jste mìli vidìt. Na všech 
nejen dìtských tváøièkách se rozzáøil krásný úsmìv, což bylo pro 
hasièe tím nejvìtším podìkováním.

ha-

Dìti si od hasièù odnesly dárkový balíèek se sladkostmi, 
dárkem bylo pro každé dítì pøekvapení v balíèku s hasièskou 
tématikou.

druhým 

Na tuto akci se hasièi rozhodli vìnovat finanèní ohodnocení 
z výhry v celorepublikové soutìži Recyklujte s hasièi ve sbìru 
vysloužilých elektrospotøebièù, kterou v loòském roce vyhráli 
v konkurenci pøes 1400 hasièských sborù z celé republiky.

Velké podìkování patøí hasièkám a hasièùm, kteøí se aktivnì 
podílejí nejen na pøípravách, ale i na samotných akcích, které 
v prùbìhu celého roku pøipravujeme pro dìti v naší obci a na 
kterých se budeme i nadále setkávat v tak hojném poètu dìt-
ských návštìvníkù.

Za albrechtický hasièský sbor bych vám chtìl popøát 
krásné Vánoce, dìtem spoustu dárkù od Ježíška 

a nám všem pevné zdraví a klidný nový rok.

Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Pavel Hanzlík - èlen SDH Albrechtice nad Vltavou

Turistické známky s kostelem sv. Petra a Pavla

Od prosince 2017 jsou k prodeji 
v infocentru Albrechtice n.Vlt.
Èíslované Turistické známky 
oznaèují historicky, geograficky 
èi kulturnì významné body
v krajinì Èeské republiky, které 
jsou turisticky atraktivní. Jsou to 
kulaté, døevìné, vypalované 
plakety, které jsou suvenýrem 
a také "potvrzením" o dosažení 
turisticky atraktivního místa. 
Prodejní cena Turistické známky 
je 35,- Kè. 
Název a podoba Turistických 
známek je autorsky chránìna.

Pohodové vánoce
a mnoho štìstí a úspìchù 
v novém roce 2018
Vám pøeje informaèní centrum
Albrechtice nad Vltavou
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Vánoce, pro mnohé z nás nejkrásnìjší svátky v roce, se  nezadržitelnì 
blíží. Jejich oslava bývá vždy spojena s mnoha zvyky a tradicemi. Toho 
jsou si vìdomi i albrechtiètí zahrádkáøi, a tak i pro letošní rok pøipravili 
tradièní Vánoèní dílnu. Tentokrát vyšel termín jejího konání na 25.11., 
týden pøed první adventní nedìlí. Chvojí bylo pøipraveno dostatek, 
stejnì tak i velké množství pestrobarevných ozdob. Tradièní výroba 
adventních vìncù a vánoèních ozdob mohla v Albrechticích zaèít.
Zaèáteèníci i pokroèilí mìli možnost využít zkušeností pozvaných aran-
žérek Jany Hochmalové a Jany Hoškové. Tyto dámy mìly velký úspìch, 
a proto i do budoucna budeme s nimi poèítat a jejich dovednosti využí-
vat. U dìtí jsme letos obmìnili skladbu výrobkù, a tak se nejmenší 
mohly tìšit na snìhuláka z rýže, vánoèní ozdoby ve skoøápce z vlašs-
kého oøechu, šiškový stromek a snìžítka. Dìti byly do tvoøení velmi 
zapálené a nìkteré z nich se nebály pustit ani do výroby adventních 
vìncù. K dobré náladì jistì také pøispìlo obèerstvení s nádechem Vánoc. 

Nechybìla ani vánoèka, vánoèní štola a nealkoholický punè. Podle zpìtné 
vazby od rodièù a úsmìvù na tváøích dìtí mùžeme soudit, že se tato akce 
vydaøila. Doufáme, že i v pøíštím roce na tuto tradici navážeme.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat pracovníkùm Obecního úøadu za 
podporu, Štìpánu Kanìrovi a Miroslavu Bartuškovi za pomoc s pøípravou 
prostoru pro Vánoèní dílnu a paní øeditelce školy Mgr. Vìøe Tiché za 
vstøícnost a možnost využít prostor tìlocvièny. Pro více jak osmdesát lidí 
by jinak nebylo možné se sejít a užít si pøedvánoèní atmosféru. O hlavní 
materiál pro výrobu adventních vìncù se postaral místní hajný Petr Srch. 
Velký dík patøí rovnìž èlenùm ZO ÈZS a také Jitce Hanzlíkové a Ing. Petru 
Dostálovi za nemalou pomoc s pøípravami.
Za ZO ÈZS pøeji všem mnoho hezkých chvil v pøíjemné atmosféøe Vánoc, 
pevné zdraví, hodnì štìstí a lásky v novém roce. Hana Krippnerová

Tak jako každý rok, i letos jsme my, èlenové Mysliveckého spolku
Údraž, uspoøádali v prostorách místní hospody Poslední leè. 
Oproti loòskému roku jsme mìli s touto akcí o nìco ménì 
starostí, protože hospoda má v souèasné dobì nájemce. Pan 
vedoucí s námi ochotnì spolupracoval a o pití se dobøe postaral. 
Jenom s nádobím byly problémy, ale ty jsme spoleèným úsilím 
Vlastní akce zaèala v sobotu ráno 2. prosince v sále v hospodì, 
kde jsme se všichni obèerstvili a zapsali jsme se do presenèní 
listiny. Tradiènì byli na hon pozváni èlenové okolních myslivec-
kých spolkù a další hosté z blízkého i vzdálenìjšího okolí. 
Po oficiálním zahájení následovala naháòka na èernou zvìø, 
která byla ukonèena v odpoledních hodinách. Výsledek vlastního 
lovu nebyl tak štìdrý, jako pøi minulé naháòce, ale i tak bylo 
uloveno nìkolik kusù èerné zvìøe a tak byla k naší spokojenosti 
zúroèena celoroèní práce èlenù našeho spolku.
Po tom v sále hospody následovala vlastní Poslední leè, jako 
vždy mimo úèastníkù honu veèer dorazili další hosté. Vždy je na 
tuto akci zvána široká veøejnost ze všech èástí obce Albrechtice. 
V rámci zachování mysliveckých tradic, byl vyhlášen král honu 
a dále byl pasován náš nový èlen Jan Schánilec. Pro všechny 
pøítomné byla pøipravena bohatá myslivecká tombola a zvìøino-
vé obèerstvení. K poslechu a tanci nám hrála do pozdních 
ranních hodin oblíbená kapela V+J DUO BAND. Výborné jídlo 
uvaøili naši kuchaøi pan Lukáš Volfík a Jaroslav Sládek, kteøí 
tímto pøispìli ke zdaru naší akce a proto bychom jim chtìli touto 
cestou podìkovat. 

Podle ohlasù pøítomných se celá akce velice vydaøila, hosté byli 
spokojeni a tak jsme dùstojnì uvedli do provozu nové židle, kterými 
obecní úøad hospodu dovybavil. Také dìkujeme všem vlastníkùm 
honebních pozemkù, kteøí nám umožòují vykonávat právo mylivosti. 
Závìrem nám dovolte, abychom všem našim obèanùm jménem 
Mysliveckého spolku Údraž Pod obrázkem popøáli klidné prožití 
Vánoèních svátkù a mnoho zdraví a úspìchù v roce 2018.  MP 

V Údraži je opìt nìco nového. 
Ano, je to novì vysázená alej devíti jeøábù naproti hospodì. 
Nahradily tak torza neustále oøezávaných, nemocných lip, která 
jsou v souèasné dobì už pokácena. 
Dokonce vzniklo z kmene jedné lípy zajímavé “ køesílko “ 
s písmenem H :-), ale o tom až pøíštì.

Doufejme, že na jaøe bude svìží zeleò jeøábù vítanou zmìnou 
a jednou jejich chutné jeøabiny také obohacením jídelníèku 
obyvatel. Jsou velmi pøíjemné sladkokyselé chuti jedlé èerstvé 
i konzervované.





5   SPORTOVNÍ ŠERM

Ondra Hronek z Údraže, 10 let. 
Ondra vloni vymìnil fotbal za sportovní šerm, v jižních Èechách 
má tento sport základnu pouze v TJ Sokol Písek. „Na tuto dis-
ciplínu jsme narazili náhodou," øíká maminka Lenka „když jsme 
se vraceli z fotbalového turnaje v Písku, vìdìli jsme, že Ondra 
bude muset s fotbalem skonèit. Hledali jsme jinou alternativu 
a ve sportovní hale na nástìnce byl náborový leták." Ondra 
zaèal docházet na šerm od záøí roku 2016, v prosinci téhož roku 
absolvoval první závody v kategorii Kord Mini žáci ve sportovní 
hale v Letòanech v Praze a kupodivu, získal své první 4 body, 
které ho opravòovaly úèastnit se republikového mistrovství. 
Tréninky sice zabírají hodnì èasu, ale Ondru šerm baví, trénuje 
nejen techniku šermu, ale i pohotovost, rychlost a schopnost 
reagovat na soupeøe. Letos absolvoval nìkolik dalších závodù, 
nejvýznamnìjší byla úèast ve finále Mistrovství Èeské Republiky 
27.5.2017 v Liberci, kde obsadil krásné 18. místo ze 41 úèast-
níkù. Boj to byl nároèný, odnesl si i nìkolik modøin a šrámù, ty
ale k aktivnímu sportu prostì patøí. Ondra o šermu: "Baví mì 
být s kamarády, zasmìjeme se, vyøádíme, nauèím se novým 
technikám a nìco do života. Vítìzství v soubojích mì sice obèas 
bolí, ale vyhraný bod stojí za to!”

3   FOTBAL TJ HRADIŠTÌ

Jan Kuželka - záložník a Šimon Juriška - záložník 

Oba hrají krajský pøebor starších žákù za TJ Hradištì, po podzimní 
èásti jsou zatím na 2. místì 

Sport je ideálním prostøedkem k rozvíjení pøátelství, tolerance a porozumìní k ostatním. Zahrnuje úctu nejen k sobì samému, ale 
k pravidlùm a chování fair play. Ve skuteènosti se každé dítì mùže zhlédnout v nìjakém sportu, jen je zapotøebí mu dát šanci jej poznat èi 
si jej vyzkoušet. Zde je ohlédnutí za úspìšnou reprezentací obce našimi dìtmi. Všem dìtem gratulujeme a pøejeme jim, a� svým odhodláním 
dosahují dalších skvìlých výsledkù. Za infocentrum Hana Krippnerová

i respekt 

1   FOTBAL BOSTON KLUKY

Alan Jakub Marshall 
(od r. 2015)

David Kaifer 
(od r. 2012)

Matìj Schánilec
(od r. 2017)

Okresní pøebor - mladší 
pøípravka - skupina I 
(2016/2017)
3. místo v tabulce 
- bronzové medaile

Turnaj Hradištì - 2. místo

V této fotbalové sezónì vstoupí 
do jarní èásti Boston Kluky 
z 1. místa v tabulce. 

A� si to kluci udrží až do konce.

2 JUDO SKP PÍSEK   
Matyáš Pavlát - 13 let. Judu se vìnuje od 6 let. 
Má mnoho ocenìní, pohárù a medailí.
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4  JUDO TÝN NAD VLTAVOU
Anièka a Matìj Koláøíkovi z Údraže na závodech v judu. 
Matìj v Prachaticích - 2.místo., Anièka na Týn cupu - 3.místo.



6   BALET T - DANCE PÍSEK

Adam William Marshall (od r. 2017)
Vystoupení:
24.4. Oslava dne tance v Palackého sadech
12.5. Cipískovištì v Palackého sadech - Pøíbìh knihy
10.6. Písecké slavnosti - Pøíbìh knihy
Soutìž: MIA Festival Kult. Dùm Vltava, È. Budìjovice 
- O barvách, 2.místo

9  TAEHAN TAEKWONDO PROTIVÍN

NEJMLADŠÍ  Vašík Krippner, 5 let
TAEKWONDO X. roèník Protivín Cupu - 2.místo
NEXTGEN NEXTLEVEL v Praze - 1.místo
CHANBARA - 9.stupeò
MEZINÁRODNÍ VÁNOÈNÍ TURNAJ - 3. místo

8  ZIP PÍSEK- TANEÈNÍ CENTRUM
Anna Kaiferová a Kateøina Procházková (od r. 2008)
Letos soutìžily s choreografií "Øíše krále Jelimána". Zúèastnily se soutìže 
v Jindøichovì Hradci, MIA festival a Power of dance v Èeských Budìjovicích. 
Ve všech soutìžích se umístily na pøedních pøíèkách - 2x 1.místo, 1x 3.místo.
Sezónu zakonèily v Klatovech krásným 3.místem. Anièka s TC Zipem vy-
stupuje i na rùzných spoleèenských akcích v Písku, v Domovech dùchodcù 
v Písku, na Cipískovišti a na slavnostech mìsta Písku.

10  CYKLO

Kryštof Andrej 
- na Jizerské padesátce

11  SPORTOVNÍ RYBOLOV

Kryštov Andrej 
- jezdí s Karlem Niklem 
na podporu mládeže

Chytil kapra 20 kg.

7  MAŽORETKY PÍSEK

Terezka Nachtigalová, Kristýnka Vachtová a Nikolka Lhotová 
V kvalifikaci ve Stochovì - II.místo, na Mistrovství ÈR v Karviné - VI.místo.

13

TAEKWONDO
v roce 2018 

jedním z kroužku na ZŠ v Albrechticích n. Vlt.

 (korejské bojové umìní sebeobrany) 
bude v pøídadì zájmu dìtí 
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Pohled na podzimní tabulku OP Písek je letos více než pøíjemný. S nevyšším 
poètem nastøílených gólù a ziskem osmadvaceti bodù nám patøí druhé místo 
s nepatrnou, „jenom tøíbodovou“ ztrátou na prvního. Z tøinácti zápasù jsme 
osmkrát vyhráli a pouze dvakrát prohráli. Tøikrát se rozhodovalo v penaltách, 
kde jsme byli jednou úspìšní a dvakrát ne.
Na jarní èást bude samozøejmì uzpùsobena celá zimní pøíprava. Ta se bude 
skládat z mnoha tréninkù, únorového soustøedìní v Pøední Výtoni a nìkolika 
pøípravných zápasù na umìlce v Písku a Milevsku.
Jako první naší formu naostro provìøí kluci v Oslovì 24.3.2018, kteøí se nám 
pokusí vrátit porážku 7:1 z posledního podzimního zápasu v Albrechticích. 
Béèku se na podzim až zase tolik nedaøilo, ale ještì je ve høe dost jarních 
bodù k možnému posunu v tabulce smìrem nahoru. O ty první naše rezerva 
zabojuje 8.4.2018 v Sepekovì.

Dovolujeme si Vás také pozvat na náš 

» « sportovní ples  

v Údraži 3.2.2018

TJ Albrechtice nad Vltavou pøeje 
všem svým pøíznivcùm i ostatním obèanùm 

krásné prožití Vánoèních svátkù, v Novém roce 2018 
pevné zdraví a mnoho sportovních a životních úspìchù! 

Text: Dušan Hronek
Foto ze zápasu s Oslovem Petr Vlasák

který bude ve znovuotevøené obecní hospodì



Letošní rok byl opravdu velmi nároèný a zároveò i úspìšný. Tréninky, 
soustøedìní, závody, reprezentace, ale hlavnì úèast na ME v Sofii 
a na MS v Tenerife.
Sezona zaèala velmi brzy. Již 25.-26.1.2017. Probìhly závody K1 premier 
league v Paøíži. Nejprestižnìjší klání karatistù z celého svìta, kde káždý 
vyhraný zápas se poèítá. Postup do 2.kola pøes reprezentanta NED, byl 
dobrý výsledek.
Následoval turnaj K1 v Rotterdamu, kde kata tým ÈR s Dominikem v ses-
tavì postoupil až do bojù o medaile. Nakonec skonèili na 5.místì, což je 
pro èeské karate historický výsledek.
17.-19.2. se Dominik zúèastnil ME v karate v Sofii. Se svým týmem vy-
bojoval v silné konkurenci pìkné 5.místo, což byl nejlepší výsledek celé 
reprezentace ÈR.
25.3. na závodech GP v Bratislavì s kata týmem byli nejlepší a zaslouženì 
vyhráli.
Po tìchto turnajích Dominik závodil i v ÈR. Na národních pohárech v Èeské 
Lípì a v Liberci potvrdil svoji vynikající formu a oba NP vyhrál.
Tyto výsledky nebyly zadarmo. Každý den trénink, k tomu 2x týdnì na tré-
ninky do Prahy s trenéry reprezentace. Kondièní trénink a atletická pøíprava 
byla také nároèná. Probìhlo i nìkolik soustøedìní, které shrnu do jednoho 
odstavce.
3.-5.2.  v Brnì,   7.-9.4. v Jablonci,   29.4. sparing kemp v ÈB,   
24.6.-2.7. s mistry svìta v Umagu (Chorvatsko),   9.-15.7. se svým oddílem 
SKP na Nové Louce,   16.-27.7. v Drahonínì,   30.7.- 6.8. ve Zvolenu (SR),   
20.-29.8 na Jizerce.
Pak zaèala 2-há polovina sezony závodem v Budapešti. 
Z Maïarska si Dominik pøivezl krásné 5.místo v kategorii mužù. Další týden 
na závodech v Plzni vyhrál kategorii U21, kde porazil závodníky z GER, 
SVY, DAN, CZE.
8.-10.9. závodil na K1 v Halle (GER) a postoupil až do 4.kola pøes závod-
níky z HUN, GER, SPA a prohrál s JAP. SUPER výsledek, nejlepší z èeské 
výpravy.                                                            
7.- 8.10. závody na K1 v Salzburgu, opìt skvìlý výsledek, postup do 3.kola 
a zase nejlepší z Èechù.
Tyto závody jsou pro každého karatistu velkým zážitkem. Potká se tady 
s nejlepšími karatisty a mùže s nimi i závodit. Vidí na vlastní oèi jak se 
rozcvièují a pøipravují na závody mistøi svìta a mistøi jednotlivých kontinentù.

I tyto výsledky pomohly Dominikovi k nominaci na MS na Tenerife. 
To se uskuteènilo ve dnech 25.-29.10. Jeden z nejmladších závodníkù 
nezklamal. Postoupil do 2.kola pøes závodníka GRE. Tam prohrál se zku-
šeným závodníkem z USA.

Díky jeho výsledkùm a poctivému pøístupu k tréninku byl Dominik 
zaøazen do CZECH OLYMPIC KARATE TEAMu. Zde má možnost 
bojovat o úèast na OH V Tokiu 2020. Pro nás to znamená zúèastòovat 
se zahranièních nominaèních závodù a sbírat body do rankingu.

3.12. se konalo Mistrovství ÈR karate v Karlových Varech. Dominik se 
stal vicemistrem ÈR v kategorii U21 a vybojoval svoji první medaili 
(bronzovou) v kategorii mužù. Tím vyvrcholil jeho úspìšný rok 2017.

Chceme podìkovat trenérovi Krejèovi za pomoc i vynikající podmínky 
tréninku. Závìrem musíme také podìkovat obci Albrechtice za podporu.
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Vychází v Albrechticích nad Vltavou - 6x roènì. Roèník 7 / Èíslo 6 / Datum vydání: 20. prosince 2017 / ZDARMA

Již druhé vítání obèánkù v letošním roce 
bìhlo v obøadní síní obecního úøadu v sobotu 
14.10.2017. Za zvukù Smetanovy Vltavy pan 
starosta Ing. Miroslav Ušatý pøivítal Václava 
Vaòáèe, Nelu Hronkovou, Dennise Kyncla 
a Anežku Homolovou. O pøíjemné kulturní 
zpestøení se postaraly dìti ze základní školy 
pod zkušeným vedením paní vychovatelky 
Boženky Milotové. Pan starosta popøál všem 
dìtem a jejich rodièùm do života jen to dobré, 
maminkám byla pøedána kytièka a novým 
obèánkùm penìžní dar. Rodièe si mohli ne-
chat své ratolesti vyfotit v malované kolébce. 
Pøejeme všem malým obèánkùm, aby byl 
jejich život hezký a pøíjemný, stejnì jako bylo 
toto sobotní dopoledne.

pro-

Každý takto pøivítaný novorozenec je zapsán 
do Pamìtní knihy. Vítání obèánkù má v naší 
obci již letitou tradici. Poprvé probìhlo v roce 
1981 a první zápis v Pamìtní knize patøí 
Stanislavu Švehlovi a jeho rodièùm Miladì 
Švehlové a Stanislavu Švehlovi. Dvì Pamìtní 
knihy jsou již plné, pøíštím rokem se zaène 
psát kniha tøetí.

15.10.2017 Anna Šatrová, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Jaroslava Lidová a Martin Šatra

26.10.2017 Eliáš Krèek, Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Kamila Schánilcová, Josef Krèek

10.12.2017 Petra Müllerová, Hladná
rodièe: Petra Müllerová, Lukáš Müller

10.11.2017  
Eliška Petrová a Jiøí Duchek

Albrechtice nad Vltavou 

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

Fähnrichová Hana, Údraž
65  Svatoòová Jitka,
90  Urbanová Zdeòka, Jehnìdno
89  Šabatka Jaroslav, Hladná
88  Kováøík Jaroslav,
89  Venuš František, Újezd
65  Lejèar František, Jehnìdno
65  Fábera Jan, Údraž
70  Horníková Marie, Chøeš�ovice
70  Øeøicha Jiøí,
75  Vorlíèková Eva, Hladná
50  Dvoøák Roman,

87  
 Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt.

Korecká Marie
60  Zoufalová Vìra,
50  Müller Martin,
65  Škoda Milan,
50  Vèelièková Miroslava, Údraž
87  Košatková Vlasta,

65  , Albrechtice n. Vlt.
 Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt.
 Albrechtice n. Vlt.

 Albrechtice n. Vlt.

,
,

,

, Jehnìdno
55  Míšek Václav, Chøeš�ovice

60  Kurej Emil  Albrechtice n. Vlt.
60  Lid Jan  Albrechtice n. Vlt.
82  Maøánek Antonín  Albrechtice n. Vlt.
60  Kaifer Václav, Hladná
60  Øeøábková Milena

7.12.2017  Marie Hynoušová, Údraž

Nic z toho dobrého a krásného, 
cos uèinila se neztratí. Všechno zùstane.

Žádná moudrost,
které se mùžeme na svìtì nauèit,
nám nemùže dát to,
co matèino slovo a pohled.
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