~ Píši prstem od sazí, a Vám štìstí neschází ~

Vážení spoluobèané.
Jako nová zastupitelka a radní obce Albrechtice nad Vltavou bych
Vám touto cestou ráda podìkovala za úèast v posledních komunálních
volbách a vyjádøení Vašeho názoru na to, jakým smìrem se má
nadále ubírat dìní v naší obci. Všechny kandidující strany Vás oslovily
svým volebním programem a jak vedení obce, rada obce i všechny
výbory se zasadí o to, aby tyto volební sliby byly splnìny. A splnìny
tìmi, kdo Vám je jako obèanùm a volièùm dali.
Máme pøed sebou 4 roky plné práce, nových úkolù a výzev. V dnešní
dobì je nejvìtším problémem získávání penìz pro zvelebování obce
a zajištìní potøeb obyvatel. Je tedy jasné, že získávání dotací na
rùzné projekty bude hlavní èinností pøíštího období. Já sama jsem
velkým zastáncem projektu Domu s peèovatelskou službou v Údraži,
tzv. Domu pro seniory, budu tedy spoleènì se všemi ostatními zastupiteli podporovat projekt, získávat informace a zkušenosti od tìch,
kdo takové projekty realizovali nebo realizují a pracovat na tom, aby
projekt v co možná nejbližší budoucnosti mohl vstoupit v život.

Vypadalo to, jako by Vánoce pøišly o dva týdny døíve. I pøes
teploty nad nulou ležel v lese sníh, na návsi znìly koledy, dìti
okukovaly Betlém a do dálky svítil nazdobený patnáctimetrový
smrk. Ovšem jen po dobu natáèení sváteèní televizní reklamy
energetické spoleènosti ÈEZ. „Nabídku filmaøù jsme rádi pøijali,
pro obec je to výborná prezentace i urèitý pøínos do rozpoètu.
Natáèení život v obci nekomplikovalo a bylo vítaným zpestøením pøedvánoèního období. Finanènì si pøilepšili i komparzisté,
kterými byli obyvatelé Albrechtic a okolních obcí. Dìti se navíc
dobøe bavily,“ vyjádøil se k natáèení starosta ing. Miroslav Ušatý.
Pøi natáèení spotu bylo na Albrechtické návsi pìknì živo. Plno
lidí, spousta filmové techniky a svìtel. Nad vším tím mumrajem
létaly dva drony s kamerami.
„Byl zde zhruba šedesátièlenný filmový štáb a ètyøicet úèinkujících, natáèení v Albrechticích je jednou z èástí skládaèky, která
se bude odehrávat v celé Èeské republice,” prozradil vedoucí
produkce ze spoleènosti Filmservice Productions Lukáš Heinitz.

Vážení, ráda bych Vám touto cestou také popøála krásné a pohodové
Vánoèní svátky a do pøíštího roku pøedevším pevné zdraví, pøíležitost
trávit pøíjemné chvíle se svými blízkými a vždy možnost najít si èas na
své koníèky a radosti.
Vaše Lenka Hronková

Po natáèení vánoèní reklamy pro skupinu ÈEZ patnáctimetrový smrk na
albrechtické návsi už zùstal, zmìnila se jen výzdoba. Na první adventní
nedìli, 2. prosince, ve chvíli kdy vìžní hodiny odbíjely sedmou hodinu
veèerní, se strom znovu rozsvítil. Tuto podívanou si mùžeme užívat až
do Tøí králù. Slavnostní rozsvícení zahájil starosta obce Ing. Miroslav
Ušatý a místostarostka Hana Krippnerová. Více než stovka obèanù si
pøišla poslechnout vánoèní koledy v podání žákù místní ZŠ a MŠ pod
vedením Petry Kaštánkové. Dìti zpívaly opravdu krásnì. Poté pronesl
sváteèní slovo k adventu pan faráø Ing. Mgr. Vítìzslav Holý.
Na albrechtické návsi panovala pøátelská atmosféra a linula se vùnì
svaøeného vína. Pøáním obèanù je, aby nazdobený vánoèní strom se
slavnostním zahájením adventu na albrechtické návsi byl také v letech
pøíštích. Obec Albrechtice nad Vltavou dìkuje za partnerství Jaderné
elektrárnì Temelín - Skupina ÈEZ pøi konání akce „Advent - Rozsvícení
vánoèního stromu v Albrechticích nad Vltavou - 2018“.
H. Krippnerová

Dìti si vesele užívaly filmaøský betlém až do chvíle, než filmaøi øekli:
“Pozor! Jedna socha má hodnotu 100.000 Kè.” Žertovali?

V polovinì prosince nám poskytl rozhovor
restaurátor pan Jiøí Èech, který s kolektivem od léta 2018 pracuje na revitalizaci
kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích.
Rozhovor probìhl po kontrolní návštìvì
plnìní dotaèního titulu, nebo na projekt je
poskytována finanèní podpora z EU. Obsahem a cílem dotaèního titulu je celková revitalizace této památky za úèelem zvýšení
její návštìvnosti. Realizace projektu øeší
stávající problém nevyhovujícího stavu
nìkterých èástí kostela, nevyužitého kulturního a duchovního potenciálu. Nyní se
uvnitø kostela opravují poškozená místa
na stìnách. Tam, kde se omítky nedochovaly, se defekty zaplòují hladkou hmotou
a tvarují se do gotického vzhledu. V barevných fragmentech na rekonstruované zdi
jsou ukryté niky (výklenky s goticky lomeným obloukem), které byly v roce 1961
prohlášeny za nerestaurovatelné. I když se
z nìkterých románských maleb pod kruchtou dochovalo jen málo, jsou cenné tím, že
nebyly dosud pøemalovány. Restaurátorské
práce by mìly být ukonèeny k 31.8.2019. Kostel prochází velkou promìnou a práce jsou
rozdìleny mezi odborníky, kteøí splòují požadavky zadání žadatele - Øímskokatolické farnosti Albrechtice n. Vlt., kterou zastupuje faráø Ing. Mgr. Vítìzslav Holý. Hana Krippnerová

Vážení spoluobèané!
Pomalu konèí rok 2018, rok, kdy jsme si v celém
našem státì pøipomnìli sté výroèí samostatnosti.
I naše obec aktivnì pøistoupila k oslavám.
Od 28. záøí do konce listopadu byla v prostorách
obecního úøadu nainstalována expozice výstavy
o stoleté historii naší obce. Byly pøedvedeny
spolkové kroniky, historické snímky místních
èástí, historické zápisy ve školních tøídnicích,
ukázky života a práce lidí v našich vesnicích,
ukázky života našich spolkù.
Nejcennìjší na celé výstavì byla aktivní úèast
obèanù, kteøí pøinesli velké množství archivních
materiálù, dokladù, zápisù a fotografií. Po celé
období výstavy se expozice rozrùstala a nakonec
nám pomalu nestaèily prostory obou zasedacích
místností. O úspìšnosti výstavy svìdèí i zájem
návštìvníkù. Celkovì si výstavu pøišlo prohlédnout témìø osm set návštìvníkù a výstava mìla
skvìlý ohlas. Nìkteøí pøišli i vícekrát, aby prostudovali všechny materiály.
Celou koncepci této výstavy pøipravila a hlavním
organizátorem byla paní Vlasta Petružálková
spolu s paní Krippnerovou, Kostohryzovou a dalšími dobrovolníky. Za tuto jejich èinnost jim
náleží podìkování nás všech, kteøí jsme se pøišli
podívat.

I touto výstavou jsme dokázali, že naše obec je
zajímavým místem, kde žijeme a na které mùžeme být náležitì hrdi. Zejména v období, kdy bilancujeme uplynulý rok a pøipravujeme plány a pøedsevzetí do roku nového.
Závìrem mi dovolte popøát Vám jménem novì
zvoleného zastupitelstva hodnì pevného zdraví,
pozitivní nálady, štìstí a úspìchù v roce 2019.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Ustavující zastupitelstvo se podle zákona sešlo dne 31.10. 2018
na svém prvním, ustavujícím zasedání. Byly zvoleny všechny
orgány obce a schváleny základní dokumenty a základní záležitosti pro fungování obce.
Zvoleni byli:
starosta:
místostarosta:
èlenové rady:

Finanèní výbor:
pøedseda:
èlenové:
Kontrolní výbor:
pøedseda:
èlenové:

Ing. Miroslav Ušatý
Hana Krippnerová
Bc. Lenka Hronková, MBA
Petr Lacina
Milada Švehlová
Bc. Hana Jaèková
Bc. Lenka Hronková, MBA
Bc. Pavla Mikšíková
Bc. David Mikolášek
František Kaifer
František Štípek

Ve ètvrtek 15.11. jsme pøivítali v Albrechticích nad Vltavou vzácného
hosta - velvyslance Slovinské republiky J. E. Leona Marce, který se
zúèastnil slavnostního sázení lípy slovinsko - èeského pøátelství na
høišti v blízkosti základní školy. Lípu spoleènì zasadili pan velvyslanec
J. E. Leon Marc, starosta obce ing. Miroslav Ušatý a Jan Jelšík. Sázet
pomáhali také žáci místní školy, kteøí pøi této slavnostní chvíli krásnì
zazpívali. Pan velvyslanec pøipomenul, že tradici sázení lip slovinsko èeského pøátelství založili v roce 2000 dva pøátelé, bývalí kanoisté,
Damjan Prelovšek a Jan Jelšík, z nichž první se stal v roce 1998
slovinským velvyslancem v Èechách a druhý byl tenkrát vedoucím
životního prostøedí v Táboøe. Od té doby bylo vysázeno 56 lip, které
budou dalším generacím pøipomínat naše spoleèné slovanské koøeny.
Cílem této akce je, aby se Slovinci a Èeši mezi sebou více poznali.
Pan velvyslanec všechny srdeènì pozval do Slovinska a také nabídl
naší obci navázat partnerství s nìkterou ze slovinských obcí s historicky obdobným vývojem.
Poté se na obecním úøadì konala vernisáž výstavy èlenù fotoklubu
Antona Ažbe ze Škofja Loky s názvem: “Slovinsko, Evropa v malém”,
která místním pøedstavila Slovinsko formou zajímavých fotografií.

Den slovinsko - èeského pøátelství navázal na akci z roku 2005
se slovinským sportovcem - dálkovým plavcem Martinem Strelem
a návštìvu tehdejšího slovinského velvyslance Draga Mirošièe
v Albrechticích nad Vltavou.

Zároveò si pan velvyslanec pozornì prohlédl v doprovodu starosty
obce ing. Miroslava Ušatého naši výstavu ke 100. výroèí založení
republiky aneb dìjiny naší obce a zapsal se do knihy návštìvníkù.
Za infocentum Hana Krippnerová

Poštovní úøad v Chøešovicích byl otevøen 10. bøezna 1899. Výkonem práce bylo listovní i povozní doruèování a též služby poštovní
spoøitelny. Kontakt s poštovním úøadem v Písku obstarával jednou dennì pìší posel. Chøešovický úøad vèetnì Chøešovic mìl
na starost tyto vesnice a samoty: Beránek, Na Boru, Bøezí, Èech, Dobešice, Dolní a Horní Kothánek, Honzíèek, U Jambora, Kluky,
Dolní Lipovsko, Údraž, Kopaniny, Na Jehnìdském, Jehnìdno, Karvašiny, Karvašinské Kopaniny, U Kurfiøtù, U Nohejlíkù, Medulka, Lože,
Mlaka, Maøík, Olešná, Probulov, Rastory, Okrouhlice, Pobøeží, Stáje, Švihlík, Sv. Jan, Struhy, Slavná hora, Schneider, Rejsíkov, Vlasák,
Pøekážka, Zelenka a Šebek.
Obslužnost tìchto míst zajišovalo dennì pìt pošákù. Poštovní úøad býval v domì èp. 70 a hned vedle býval obchod U Klímù se
smíšeným zbožím. Pøíští rok to bude už 120 let od založení poštovních služeb v Chøešovicích. Text: R.L.
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Milí ètenáøi, nastal adventní èas, tedy období klidu a rozjímání
v kruhu svých nejbližších. Myslím si, že právì o Vánocích by se
pod rozsvíceným stromeèkem mìla objevit alespoò nìjaká knížka
urèená pro malé i vìtší ètenáøe. Opravdu platí, že kniha je pøítel
èlovìka. V dnešní, pøetechnizované dobì plné internetu, právì
knihovna mùže nabídnout rozmanitost výbìru knižního fondu i pro
nároèného klienta. A co mohu nabídnout? Díky finanèní podpoøe
Obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou si mùžete vypùjèit
tyto tituly: 2 romány urèené pro ženy od Táni Keleové - Vasilkové:
Lék na smutek a Nataša. Dvojromán s dvìma novelami pro obì
pohlaví od Michala Viewegha: Muž a žena. Detektivní žánr zastupuje kniha Ladislava Berana: Spala jsem s vrahem, pane štábní!
a Høíšní lidé mìsta Písku. Odborná literatura nabízí první knižní
životopis odstøelovaèské legendy, autora Rolanda Kalteneggera:
Nejlepší odstøelovaè wehrmachtu.

Pøíjemnì strávené svátky s knihou
Vám srdeènì pøeje Vaše knihovnice Dana Ryšlavá.

Je pamatováno i na dìti a mládež tøemi knihami: Orli Zuravicky
Šastná až na vìky: Dušièky!
Steve Jobs: Neobyèejné pøíbìhy 20 výjimeèných klukù, kteøí
zmìnili svìt (20 pøíbìhù o chlapcích s velkými sny, obrovským
talentem a neochvìjnou vùlí, kteøí se stali mimoøádnými muži.
A pro chytré hlavièky od 8 let: Luštìní pro dìti a Zajímavosti
o Èeské republice.

Stalo se již tradicí, že se v adventní dobì koná setkání pøedstavitelù spolkù naší obce s vedením obce. Zástupci jednotlivých
spolkù vyslechli úvodní slovo starosty obce Miroslava Ušatého,
ve kterém se dozvìdìli o uskuteènìných aktivitách obce a plánech
na další období. Starosta zároveò podìkoval za èinnost a práci
èlenùm spolkù a za úspìšnou prezentaci naší obce v soutìži

Vesnice roku 2018. Poté všichni zástupci prezentovali práci svých
spolkù v letošním roce. V pøíjemné atmosféøe se hodnotilo i plánovalo a èas rychle ubíhal, stejnì rychle, jako ubìhl letošní rok.
Pokud spolkùm jejich nadšení dìlat nìco pro druhé vydrží, èeká
nás v novém roce 2019 bohatý kulturní, spoleèenský a sportovní
život.

Výstavba rodinných domu (u benzínové pumpy - ZTV)
zaèala v létì roku 2012. V pùvodním projektu výstavby
rodinných domù bylo poèítáno s prostory pro zeleò. Po
získání dotace v roce 2016, kterou naše obec dostala
za titul „Zelená stuha“ se obec rozhodla využít prostor,
který není možné z dùvodu el. vedení využít jako stavební parcelu na bylinkovou zahradu. Zahrada je projektována tak, aby se co nejvíce hodila pro dané místo.
Základními východisky bylo vytvoøit líbivou zahradu,
nalákat veøejnost k posezení v prostoru a citlivì zakomponovat užitkovou zahradu s bylinami a keøi s jedlými
plody. Zároveò vytvoøit místo pro dìtské hry a zábavu,
než si dospìlí prostor projdou a seznámí se s bylinami
a jejich využitím. Kromì zmínìných bylinkových záhonù je zde velký trvalkový záhon, mulèovaný štìrkem.
Tento záhon by mìl být velmi pùsobivý bìhem celého
roku, jarní efekt je zajištìn velkým množstvím cibulovin,
následnì budou prùbìžnì nakvétat trvalky, a to až do
pozdního podzimu. Souèástí je kousek kvìtnaté louky,
která by mìla být užiteèná pro okolní vèelaøe. Zde je
možné ukázat lidem, že vèely není tøeba se bát, že je
to dùležitý a užiteèný èlánek pøírody.
Vzrostlé stromy jsou umísteny tak, aby zduraznovaly
tvar konceptu a nezasahovaly do ochranného pásma
nízkého napìtí. K sousední zahradì jsou umístìny
nízké a ovocné stromy.
Jednou z priorit je pøivést verejnost k používání bylin,
ukázat jim jejich dostupnost a zpùsob využití. Nauèné
cedulky budou obcí doplnìny v další etapì realizace.
Bylinkovou zahradu vytvoøila firma Pomoc Týn nad
Vltavou pod vedením projektantky Ing. K. Mrázové.
Hana Krippnerová
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DATUM

23.12.
29.12.
31.12.
31.12.
12.1.2019
18.-21.2019
19.1.2019
16.2.2019

AKCE

POØADATEL

Adventní koncert v kostele
sv. Jana - Chøešovice
Rozlouèení s rokem 2018
Silvestr
Silvestrovský bìh na Kamýk
Hasièsko-myslivecký
ples
Vltavínek HORY 2019
Rybáøský candrbál
Sportovní ples

od 1. ledna 2019

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

Obec Albrechtice
SRPŠ ZŠ Albrechtice
Náš Újezd z.s.
Pavel Kolda
SDH Chøešovice
MS Jehnìdno
Albrechtický Vltavínek
Rybáøští veteráni
TJ Albrechtice

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
--7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

14:00 - 16:00

Kontejnery na odpady, které byly umístnìné v èásti Albrechtic “U loužièky”
jsou od konce listopadu pøestìhovány na obecní pozemek sbìrného dvoru
a slouží dál obèanùm ke tøídìní odpadu.

!Uzávìrka 11. 1. 2019!

PØIHLÁŠKY:
prodejna Jednoty Albrechtice

Èerti letos Mikuláše zaspali....

Albrechtický Brebta

DOPRAVU
PLNOU PENZI
SVAÈINY

PITNÝ REŽIM
UBYTOVÁNÍ
POJIŠTÌNÍ

........... LYŽAØI + 400,- Kè SKIPAS ...........
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Zanedlouho nastanou vánoèní svátky, na které se vìtšina z nás svícen nebo vìnec na døevìném podkladu - kulatinì. Zájemci si zde
tìší a zdobí si své domovy. Nìkdo si vánoèní dekorace zakoupí, mohli také zakoupit pøekrásné vánoèní ozdùbky a dekorace a použít
nìkteøí z nás si je sami udìlají, ale nejvìtší radost nám všem vždy je jako pøízdobu na svých výrobcích.
udìlají výtvory našich nejmenších. Nejen pro nì, ale i pro dospì- Nabídka na vánoèní tvoøení byla opìt bohatá, každý si mohl vybrat
láky, také letos èlenové zahrádkáøského spolku s finanèní pomocí podle svého vkusu. Dìti si mohly udìlat adventní kalendáø z persponzorù pøipravili oblíbenou vánoèní dílnu, která se tentokrát níèkù, které si zde samy ozdobily, svíèku ze vèelího vosku, vánoèní
konala v sobotu 24. 11. v tìlocviènì albrechtické školy. K dispozici pøáníèko, snìhuláèka, stromeèek a hvìzdu z kartónu a vlny anebo
tu bylo velké množství nìkolika druhù chvojí a rùzných pøírodních andílka k zavìšení na vánoèní stromek. U všech stoleèkù, kde se
materiálù, ze kterých bylo možné si udìlat adventní vìnec, vánoèní nìco vyrábìlo, bylo neustále obsazeno našimi šikovnými malými
tvoøiteli. Jejich radost a úsmìvy na tváøích pøi zdárném dokonèení
svého výtvoru byly neopakovatelným zážitkem i pro nás, které jsme
jim se vším pomáhaly.
Nejvìtší vánoèní dekorací byl baculatý snìhulák v životní velikosti,
kterého vytvoøil z plastových kelímkù student Jan Honzík a vìnoval
ho dìtem do místní ZŠ. Svou radou a pomocí nám pøispìly profesionální aranžérky Jana Hochmalová a Jana Hošková.
Bìhem tvoøení byl èas i na nealkoholický punè s ovocem, vìtrníèky
a minikremrolky, zelòáky a páreèky. Poèet návštìvníkù byl i letos
znaèný, pøišlo kolem 100 obyvatel z Albrechtic i okolních obcí.
Odpoledne ve vánoèním duchu nám velmi rychle ubìhlo a všichni
zúèastnìní odcházeli domù s krásnými vlastnoruènì vyrobenými
dekoracemi a dobrou náladou, což bylo úèelem celé akce.
Dìkujeme všem sponzorùm - spoleènosti ÈEZ, øeditelce školy za
možnost využití tìlocvièny, zúèastìným èlenùm zahrádkáøského
spolku a všem, kteøí pøispìli svou pomocí nebo radou.
Pøeji vám všem krásné a pohodové vánoce a tìšíme se na vás
zase na pøíští vánoèní dílnì.
Za ZO ÈSZ Ivana Hájková

SRPŠ pøi MŠ a ZŠ Albrechtice nad Vltavou Vás zve na

Èas je sice fyzikální velièina, která by mìla být konstantní, pøesto nìkomu
èas letí, jinému se vleèe. A už to máte jakkoli, máme tu opìt advent.
Tentokrát nechci rozebírat, že nám vládne systém VODY zastoupený
ledvinami a moèovým mìchýøem. Dnešní zamyšlení chci, pod vlivem blížících se svátkù, vést jiným smìrem. Nìkdo šílí z úklidu, peèení cukroví,
jiný podléhá konzumu a shání a nakupuje a to i na dluh. Jsem ráda za
všechny, kteøí toto období "krátkých dnù a dlouhých nocí" dokáží využít ke
zpomalení, potkávání se, užívání si adventních aktivit, zamyšlení se nad
spoleèností, nad sebou. Vnìjší temnotu v tomto èase rozbíjíme rozsvìcením ulic a našich domovù bílými i barevnými svìtly. A co takhle rozsvítit
svìtlo v nás? Svìtlo, které reprezentuje dobro, lásku, radost. A nakonec
- proè bychom to mìli dìlat jen pøed Vánocemi? Dát lásku sobì, není-li to
na úkor jiných, není sobeckost. V životì není nic stoprocentní, takže moji
zkušenost z poradny nelze brát jako pravidlo. Pøesto, pøijde-li èlovíèek,
který posílá svoji energii na všechny strany, aby druhým dal a na sebe
zapomíná, bývá to klubko zdravotních problémù. Chraòte pøedevším sebe,
abyste si ušetøili problémy a mohli být prospìšní lidem kolem Vás. Chraòte
si svou rodinu, svou zemi i svou Zemi. Toto vše je tu pro nás, ovšem jen
"na jedno použití". Øíká se, že aby mohlo zlo - temnota zvítìzit, staèí, když
dobøí lidé nebudou dìlat nic. Zkusme to mít celý pøíští rok na pamìti.
Všem krásné Vánoce, lásku a ZDRAVÍ + ZDRAVÍ + ZDRAVÍ
Milena Soudná
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Rozloucení s rokem 2018
Sejdeme se v sobotu 29. prosince ve 14:00
na parkovišti u benzínové pumpy v Albrechticích
Pùjdeme spoleènì k øece, kde po vodì pošleme
lampiony štìstí. Pokud na okvìtní lístky lotosu napíšete
svá pøání, ponese je lampion po vodì a vaše pøání budou
vyslyšena. Nicménì hlavní moc lampionu spoèívá
v okamžiku vypuštìní, kdy se spojují dva nesluèitelné
živly - oheò a voda.
U øeky bude pøipravený ohýnek, mùžete si pøinést
obèerstvení v podobì buøtíka, svaøáku, èaje aj.
Lampiony možno zakoupit na místì,
rezervujte si je ve tvaru sms - tel. 721 941 229.
Poèet lampionù je omezen.
Pøejeme Vám radostné a požehnané vánoèní svátky
prozáøené láskou a pokojem.
Zástupci SRPŠ ZŠ

Výstavu ke 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky aneb
dìjiny naší obce, která trvala od 28. záøí do 30. listopadu 2018,
shlédlo 773 návštìvníkù. Pøijeli nejen ze všech našich vsí, ale i ze
Všeteèe, Tálína, Kluk, Pasek, Krèe, Týna, Písku, Milevska, Tábora,
Budìjovic, Prahy, Krumlova... jak o tom svìdèí zápisy v návštìvní
knize. Vzácným hostem byl slovinský velvyslanec J. E. Leon Marc.
Nejvzdálenìjší navštìvníci pøiletìli z Kanady:
. manželé Eva a Edward Garlinski a jejich dìti Michal a Peter.
Eva Garlinski (roz. Michalová) - neteø Vìry Škodové z Albrechtic
v roce 1983 emigrovala s rodièi do Kanady. Rodina žije v Calgary.
. M. a E. Garlinski, rodièe Edwarda, žijí v provincii Manitoba,
v oblasti Ashville. Vlastní cca 900 vèelstev a kolem své farmy
pìstují medonosné rostliny.
Z Anglie nás navštívili manželé Marshalovi a manželé Koldovi.
Pøijeli také 3 Králové z Krèe, po menším detektivním pátrání jsme
zjistili, že jejich pradìdeèek není ztraceným bratrem slavného
prof. MVDr. h. c. mult. Františka Krále, ale jeho strýcem.
V oèích návštìvníkù se objevovala radost, úsmìv, vdìènost, dojetí,
èasto také slzy. Bylo by hezké, kdyby odplavily staré smutky.
Zároveò výstava projovala všech šest vsí a snad pomohla k tomu,
že už z Chøešovic do Újezda není tak daleko :-) a to nejen proto,
že mnozí mají koøeny v nìkolika vsích.
Velké podìkování patøí všem, kteøí se na výstavì podíleli svými
„poklady z pùdy”, všem dobrovolníkùm, kteøí pomáhali návštìvníky
výstavou provázet - ing. Petru Dostálovi, paní Máje Kostohryzové
a paní Martì Zborníkové a samozøejmì všem, kdo se pøišli podívat.

Stejnì jako mnozí návštìvníci výstavy bych si pøála knihu, která
by zahrnovala to, co se bìhem výstavy objevilo. A je toho opravdu
hodnì. Také publikace o muzikantech Albrechticka by byla hezkým
poèinem.
Do tøetice se pøimlouvám za vznik místního muzea.
Lidé by ho mìli rádi a brzy by se zaplnilo.
Bylo mi ctí a velkou radostí podílet se na stoleté výstavì. A doufám,
že všichni návštìvníci našli to, co hledali.
Vlasta Petružálková

V sobotu 8.12. poøádali chøešoviètí hasièi Mikulášskou nadílku pro dìti a pozdìji zábavu pro dospìlé. Jako obvykle byly na programu
zajímavé soutìže a hry. Bìhem nich dìtem utekl èas a se setmìním již nedoèkavì vyhlížely, kdy koneènì pøijde Mikuláš se svým
doprovodem. Jakmile uslyšely zvonìní, byly v okamžiku na svých
místech v dostateèné blízkosti rodièù. První vtrhli do sálu rozdovádìní èerti. Za nimi pak roztomilý andìl a dùstojný Mikuláš, který si
musel nejprve rozdovádìné èerty zklidnit. Pak už to šlo jako po
másle! Každé dítko pøedstoupilo pøed Mikuláše, odøíkalo nìjakou
øíkanku a Mikuláš mu za to nadìlil
dobroty. Z dìtièek potom opadly
všechny obavy, které mají vždy
z tìch nezbedných pekelníkù
a ještì pár hodin se dobøe bavily,
než musely do svých postýlek.
Pak už pøišla na øadu zmiòovaná
zábava pro dospìlé, kterým zvesela vyhrávala kapela Talafous.
Dìkujeme všem, kteøí se na organizaci celé akce podíleli.
Text a foto R.L.

7
5

SDH Chøešovice
Do øíjnového èísla zpravodaje se nevešlo ...

Trocnovské slavnosti
V sobotu 22.9. se na trocnovských slavnostech
v rodišti našeho slavného vojevùdce Jana Žižky
z Trocnova konalo setkání hasièských sborù
a praporeèníkù.
V bohatém programu došlo též na ozdobení
praporù zúèastnìných sborù památnou stuhou.
Tato památná stuha se váže k slavnostem stého
výroèí založení Èeskoslovenského státu a souèasnì i ke slavnostnímu setkání praporù hasièských sborù z jihu Èech. Mezi asi šedesáti
sbory mìli své zastoupení i hasièi z Chøešovic
a taktéž jako ostatní si ze slavnosti odvezli krásnou památeèní stuhu. Slavnosti se také zúèastnila i hejtmanka jihoèeského kraje Mgr. Ivana
Stráská, která ve svém projevu zdùraznila dùležitost dobrovolných spolkù a vyjádøila dík všem,
kteøí nezištnì a s láskou pomáhají všude tam,
kde je to potøebné.

Text a foto: R. L.

SDH V CHREŠTOVICÍCH
a MYSLIVECKÝ SPOLEK JEHNEDNO
Vás srdeènì zvou na

SPOLEÈNÝ PLES
12. 1. 2019 od 19:00

Chøešovickým drakùm to moc nelétalo
Den pøed svátkem sv. Martina 10.11. si nad Chøešovicemi zalétali draci
a ti co je mìli na starost si dobøe zabìhali. Vítr totiž moc nefoukal a nebylo
vùbec snadné draky dostat do vhodné výšky, natož je tam nìjakou dobu
udržet. Pøesto se to nìkolika šastlivcùm podaøilo a nìkolik drakù se
v oblacích prolétlo. Místní hasièi pøipravili pro zúèastnìné teplé nápoje na
zahøátí a též i nìco na zoubek. Pro dìti, kterým se s drakem nedaøilo, byla
nachystaná náhradní zábava, pøi níž se také dobøe bavily. Se soumrakem
se unavené dìti se svými neposlušnými draky pomalu rozešly ke svým
domovùm. Text a foto R. L.

v KD v Chøešovicích
/bývalá škola/
K tanci a poslechu hraje
Malá kapela Pavla Havlíka

~~~ BOHATÁ ~~~
TOMBOLA

Pøíspìvek na kapelu

100 Kè
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V únorovém èísle zpravodaje obce se mùžete tìšit na èlánek Z historie
poštovního úøadu v Chøešovicích - 120 let od vzniku (10. bøezna 1899).

V Chøešovicích oslavili 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska a uctili památku padlých vojákù
O svátku sv. Václava 28. záøí byla u kostela sv. Jana Køtitele k tomuto výroèí slavnostnì vysazena památná lípa. Slavnost
byla zahájena Èeskou státní hymnou a celou slavností provázel zúèastnìné
mluveným slovem místostarosta SDH Chøešovice Václav Lid. Proslov mìl
také starosta obce Albrechtice nad Vltavou ing. Miroslav Ušatý, který spoleènì se starostou SDH Chøešovice Miloslavem Marešem symbolicky lípu
zasadili. Ke koøenùm lípy byla ještì vložena lahev pálenky, jak velí tradice, aby
se lípì dobøe daøilo. U lípy byl taktéž slavnostnì odhalen kámen s pamìtní
deskou, který bude dalším generacím tuto pìknou událost pøipomínat. Lípu pro
tuto slavnost vìnoval pan Jiøí Hájek z Olešné.
Po zasazení lípy se pøítomní pøesunuli na náves do Chøešovic k pomníku padlých
vojákù, kde slavnost pokraèovala. Nejprve byl položen kvìtinový vìnec k pomníku,
pak zaznìlo nìkolik proslovù k památce padlých vojákù. Zaznìla i jejich jména
a též nìkolik slov k historii. Mladé hasièky zarecitovaly pìknou báseò k tomuto
tématu a pak bylo na programu pøedávání pamìtních listù pøítomným spolkùm
a sborùm, dále zdobení obecních a hasièských praporù pamìtní stuhou a také
ocenìní chøešovických hasièù za vìrnost a práci ve sboru.
Po slavnostním zakonèení byli všichni pøítomní, hosté i pøihlížející pozváni na
výborný gulášek a veselou zábavu s muzikou z Hartmanic.
Více fotek najdete na stránkách SDH Chøešovice.

Text a foto: Radka Lacinová

www.sdh-chrestovice.eu
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První listopadová sobota na vrchu Výrov patøila dìtem, dospìlým a hlavnì drakùm. Albrechtický Sbor dobrovolných hasièù tu po roce znovu uspoøádal drakiádu. Bylo sychravo a témìø
bezvìtøí, ale nikomu to nevadilo. Dìti s nadšením bìhaly a svou
energií draky rozpohybovaly. Draci nakonec létali vítr nevítr.
Tatínci i maminky byli nápomocni každému startu, každé kolizi
i pøípadnému rozmotávání drakù. Všem zatrnulo, když jeden
z nejvýše létajících drakù zalétl hodnì vysoko nad stromy. Zkušený tatínek, mimo jiné èlen albrechtické zásahové jednotky,

však neváhal a když pøibìhl a pøevzal øízení, tak svým obratným umem
draka zkrotil a dostal zpìt do bezpeèného prostoru nad kopcem.
Podzimní zábava mohla pokraèovat. Pro dìti i dospìlé byl pøipraven
èaj na zahøátí i nìco k snìdku. Opékání buøtíkù probíhalo v prùbìhu
celého odpoledne, vždy u nepøetržitého bìhání pìknì vyhládlo.
Nakonec se ale vìtru úèastníkù drakiády zželelo a pøece jen se vítr rozfoukal. V ten moment nikdo neodolal a každý si užíval, že draci létali
bez nutnosti bìžeckých výkonù.
Text: Petr Sidum
Foto: Lenka Kropáèková

Rok nám zase utekl mílovýmí kroky a nastalo období Adventu.
První adventní nìdìli pøipravili albrechtiètí hasièi a hasièky
setkání u své výjezdové základny. Celou zbrojnici nazdobili
dalšími nìkolika desítkami metrù svìtelných øetìzù, aby byla
ještì víc rozzáøená. A to už pøišlo odpoledne první adventní
nedìle a u zbrojnice se scházely dìti s rodièi a prarodièi.

Uvnitø zbrojnice na nì èekal pøipravený stromeèek, který dìti hasièùm
nádhernì ozdobily a že si na nìm daly záležet, moc se jim podaøil.
V prùbìhu slavnostního odpoledne si dìti mìly možnost vytvoøit ve
zbrojnici krásnì nazdobené svícny, rùzné adventní ozdoby a postavièky, které si odnesly domù. A zároveò si tím ukrátily èekání na tmu.
Mezitím se mohly obèerstvit pøipraveným èajem a dobrotami, které
napekly albrechtické hasièky, za což jim patøí veliké podìkování.
O dospìláky bylo postaráno ve venkovním stánku s obèerstvením,
kde se mohli zahøát svaøákem, grogem, nebo grilovanými klobáskami,
které mìly veliký ohlas spokojenosti ze strany návštìvníkù adventního
odpoledne.
Ještì než se šlo ven pøed zbrojnici, dìti dostaly uvnitø v teple nìkolik
dáreèkù od hasièského Ježíška. Když už pøišla tma a všichni se shromáždili pøed hasièskou zbrojnicí, tak se zpívaly koledy, prskaly prskavky a po pøeletu Ježíška nad hasièárnou se nám celá rozzáøila a to jste
mìli vidìt. Na všech nejen dìtských tváøièkách se rozzáøily krásné
úsmìvy, což bylo pro albrechtické hasièe tím nejvìtším podìkováním.
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 dìtských návštìvníkù.
Za albrechtický hasièský sbor bych Vám chtìl popøát krásné Vánoce,
dìtem spoustu dárkù pod stromeèek od Ježíška a nám všem pevné
zdraví a klidný nový rok.
Text: Petr Sidum, foto: kolektiv SDH
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~ Podìkování ~
Dìkujeme všem, kteøí se i letos zapojili do sbìru starého papíru. S Vaší
pomocí jsme vybrali témìø 3000 kg. Za utržené peníze opìt poøídíme
dìtem do tìlocvièny sportovní pomùcky. Už støádáme další starý papír.
Budeme rádi, když nás také podpoøíte. Kdo mùže a chce nám pomáhat,
mùže pøinést papír kdykoli, máme ho kam ukládat.
Za všechny pedagogy i žáky dìkuje Vìra Tichá, øeditelka školy.

~ Vystoupení v Tálínì ~
V sobotu 24. listopadu 2018 nacvièily dìti z naší školky, pod vedením
svých paní uèitelek, pásmo básnièek a písnièek, aby svým vystoupením
potìšily seniory na pøedvánoèním setkání v Tálínì. Žáci pod vedením
Boženky Milotové a Kateøiny Lososové kromì pásma básní a písnièek
pøedvedli ještì navíc pohádku „O chytrých kùzlatech“. Vystoupení se
všem divákùm velice líbilo a nìkteré dojala roztomilost malých hercù.
Dìkujeme paní starostce za vlídné pøijetí a dìti za chutné obèerstvení.

~ Vánoèní perníèkování ~
27. 11. 2018 -Adventní týdny odstartovala vánoèní dílna pro rodièe,
prarodièe a dìti s výstižným názvem „Vánoèní perníèkování“. Jak název
napovídá, každý si mohl nazdobit vánoèní perníèky. Za upeèení perníèkù
patøí vøelý dík paní Nachtigalové. Dìti si mohly vyrobit také vánoèní
svícen z pøírodních materiálù, dekoraci andìlíèka z papírové rulièky nebo
lampièku ze sklenice. Kouzlo blížících se Vánoc pøipomnìla vùnì koøení
vánoèního jableèného punèe, který mìli všichni na obèerstvení k dispozici.
Pozdní odpoledne se tak stalo pøíjemnì stráveným èasem.

~ Exkurze ~
V úterý 4. prosince 2018 vyjeli žáci školy a pøedškoláci z mateøské školy
na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. Program byl vhodnì pøizpùsobený menším dìtem tak, aby pochopily principy fungovaní jaderné
elektrárny i dùležitost elektrické energie pro náš život vùbec. Dìti samy
pøicházely na to, co bychom nemohli dìlat nebo co bychom nemìli, kdyby
elektrická energie nebyla. V muzeu si potom ovìøovaly, jak byly pozorné
a co si pamatují z pøedchozí prezentace. Exkurze se konala v rámci výuky
a byla pro dìti zdarma.

~ Co nás v nejbližší dobì èeká? ~
19. prosince od 16.00 VÁNOÈNÍ VYSTOUPENÍ NAŠICH DÌTÍ A ŽÁKÙ
21. prosince CELOŠKOLNÍ 2. ROÈNÍK TURNAJE V DÁMÌ
27. a 28. prosince a 2. ledna VÁNOÈNÍ PRÁZDNINY
3. ledna 2019 se jde do školy

Støeda 9. ledna 2019 TURNAJ VE VYBÍJENÉ žákù 4. a 5. roèníkù,
za úèasti dalších malotøídních škol. Vloni se náš A tým umístil
na 2. místì z celkových 7 družstev. Tìšíme se na spoleèné klání!

~ Pozvánka ~
15. ledna 2019 se koná 1. DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od 7.00 hodin
do 17.00 hodin. Od 16. 00 hodin budou pololetní rodièovské schùzky.
Rodièe i ostatní návštìvníci školy mají možnost tento den být pøi výuce
žákù ve tøídách, prohlédnout si školu, uèebny, vidìt své dìti pøi výuce.
Pøipomenutí: tuto možnost mají rodièe kdykoli po domluvì èi ohlášení
u øeditelky školy.

NUDÍŠ SE / NEVÍŠ, CO S VOLNÝM ÈASEM / Je ti 6-15 let
Pak neseï doma a pøijï mezi nás.
Klubík Klásek tì zve každý den od 16:00 do 18:00 do svých kroužkù:
VYBER SI:

Pondìlí
máme
Úterý
Støeda ~ òam ~
Ètvrtek

TVOØÍME z èehosi…
ŠIKOVNÉ RUÈIÈKY
VAØÍME A PEÈEME
MÍÈOVÉ SPORTY
a FOTBALOVÁ PØÍPRAVKA
Pátek
POHYBOVKY v tìlocviènì
KDE Klubovna Klásku v ZŠ a MŠ Albrechtice n/ Vlt. (vstup od kotelny)

A POZOR - NIC NEPLATÍŠ
Pøijï a uvidíš! Jak se rozhodneš, je na tobì. Ale nevyzkoušíš - nevíš.
Pro více informací (nebo pøihlášky):
E-mail: zsalbre@seznam.cz, tel. 721 914 418, Mgr. Vìra Tichá
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Jak ubíhají léta, èasto se èlovìk ve vzpomínkách vrací do doby
„bezstarostného“ dìtství a dospívání. Touží se setkat s kamarády
z mládí, ale i s dalšími rodáky, se kterými se dlouho nevidìl.
Obdobné myšlenky jako já mìli i další spoluobèané, kteøí se mì
èasto ptali, kde bydlí a co dìlají jejich vrstevníci. Proto jsem pøišel
mezi èleny spolku „Náš Újezd“ s návrhem uspoøádat vùbec první
sraz rodákù. Souhlas byl okamžitý. Peèlivì jsme vybírali termín,
aby vyhovoval témìø všem, až jsme se rozhodli uspoøádat sraz
18.8.2018 od 15 hodin. Dalším úkolem bylo pozvat „všechny“
rodáky. Pozvání domácích rodákù nebyl až tak velký problém,
využili jsme obecní rozhlas, zpravodaj, místní vývìsku a osobní
pozvání všech. Složitìjší bylo pozvání tìch, kteøí už nežijí v osadì.
Požádali jsme proto místní obèany, aby každý pozval své pøíbuzné
a známé rodáky. Ostatní jsem si vzal na starost sám, i když jsem
vìdìl, že zjistit oficiální cestou adresy (z registru obyvatel v ÈR,
ani v obci kde žijí) je prakticky nemožné. Spolu s pamìtníky jsem
sestavil jejich seznam a poté se vydal pátrat. V okolí jsem pøedal
pozvání (osobnì, do schránky nebo zprostøedkovanì). U vzdálenìjších jsem zjišoval adresy, telefony, emaily a kde se to nedaøilo,
požádal jsem starosty obcí, kde pravdìpodobnì žijí, aby zveøejnili
naši pozvánku. Pøesto si nedìlám iluze, že se ke všem rodákùm
pozvání dostalo.
Pak nastala pøíprava setkání, což vyžadovalo velký úklid a zajištìní
obèerstvení. Pro parkování vozidel byla urèena náves a další parkovištì bylo vyznaèeno na sousední louce. Zbývalo už jen èekat,
kdo pøijede a kolik se nás sejde. Netrpìlivì jsem proto vyhlížel
a vítal pøíchozí úèastníky. Ještì ve 14 hodin byla úèast pomìrnì
malá, ale s 15 hodinou poèet výraznì sílil. Pøíjezd, vzájemné vítání
a seznamování rodákù bylo nìkdy až dojemné, nebo se nìkteøí
více než 50 let, nebo vùbec generaènì nepotkali. Toto narušil jen
drobný incident, když jedna úèastnice omylem vjela na pozemek,
který nebyl vyhrazen k parkování, což se majitelce hrubì nelíbilo
a já jsem to jako organizátor poøádnì „schytal“. Øidièka pøeparkovala a potom už setkání probíhalo v klidu a pøátelské atmosféøe.
Pro úèastníky bylo pøipraveno bohaté obèerstvení, které bylo samozøejmì zdarma. K tomu ženy napekly široký sortiment peèiva ke
kávì, za což jim patøí veliké podìkování. V cca 15:30 byl sraz
oficiálnì zahájen. Pøivítal jsem všechny úèastníky a starostu obce
a seznámil je s myšlenkou uspoøádání srazu, na který je pro mnohé
možná pozdì, protože se ho nedožili, nebo se už nemohli vzhledem
ke zdravotnímu stavu zúèastnit. Pøesto si myslím, že je lepší sejít
se alespoò pozdì než vùbec. Dále byli všichni krátce seznámeni
s historií osady a èinností našeho spolku. Poté starosta informoval,
co se v obci podaøilo vybudovat a další plány do budoucna. Pro
všechny pøítomné byla k dispozici publikace o historii osady Újezd
a v klubovnì krátká prezentace o osadì a spolku. Ta byla formou
nástìnek a video prezentací na velkoplošné obrazovce. Mezitím
se konala vzájemné setkání a vzpomínání na dobu ménì i více
vzdálenou s ukázkou starších fotografií, které nìkteøí rodáci pøinesli
s sebou. V nìkolika pøípadech pozvali souèasní majitelé nemovitostí k návštìvì rodáky pocházející z tìchto stavení. Setkání se
zúèastnilo cca 80 obèanù, z toho 41 rodákù všech generací, od
nejmladšího Tobiáše Opekara (8 týdnù), po nejstaršího Františka
Venuše (90 let). Se soumrakem nìkteøí úèastníci (zejména døíve
narození) zaèali odcházet, ale další zùstali až do konce (po 22
hodinì). Myslím si, že sraz se všem líbil, o èemž svìdèí podìkování za pìkné uspoøádání od celé øady úèastníkù. Závìrem bych
chtìl i já podìkovat všem, kteøí mi s pøípravou a prùbìhem celé
akce pomohli, zejména pak pøi pøípravì obèerstvení a s obsluhou
úèastníkù.
text: J. Procházka, foto: V. Petružálková
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Od prázdnin uspoøádal spolek „Náš Újezd“ tøi tradièní akce. První
byla Beseda se starostou, která se za úèasti mnoha obèanù
konala v pátek 14. záøí od 18 hodin v místní klubovnì. Úvodem
starosta seznámil pøítomné s dosavadní èinností obce a plánem
na další období. Oficiální beseda pøešla v prùbìhu veèera na
neformální diskuzi a vzpomínání na døívìjší (školní) léta a tak jsme
se s panem starostou louèili až pozdì veèer. Samozøejmostí bylo
i menší obèerstvení pro pøítomné.
V sobotu 10. listopadu (den pøed svatým Martinem) se pak obèané
sešli již po 11. na Posezení s peèenými husami. Tak jako obvykle
místní ženy upekly ètyøi velké husy, uvaøily dva druhy knedlíkù
a dva druhy zelí. Na uvítání èekala na úèastníky krásnì vyzdobená
a prostøená klubovna, o což se postaral (podle nápisu na cedulce)
tajemný „Fantomas“. Po 17 hodinì se klubovna témìø zaplnila, ale
nìkteøí opozdilci dorazili až pozdìji. Jídla bylo dostatek a i místa
u stolu postaèovala, protože nìkteøí úèastníci se podíleli na obsluze a postupnì se tak pøi konzumaci vystøídali. Celkem se akce
zúèastnilo 28 obèanù vèetnì malých dìtí a tak jako každý rok bylo
jídlo zdarma. Pro lepší chutnání bylo k dispozici èepované pivo
a další nápoje a tak se spoleèné posezení protáhlo až k pùlnoci.
Na závìr patøí podìkování pøedevším ženám, které se na pøípravì
obsluze i úklidu podílely.
Další podzimní akcí, která se stává již tradicí, bylo Slavnostní
rozsvícení vánoèního stromeèku a zahájení adventu, které se
konalo na 1. adventní nedìli (2. prosince) pøed místní klubovnou.
Organizátoøi v pøedstihu postavili velký a krásný vánoèní stromek,
který bìhem týdne elektrikáø pøipravil k osvícení. V nedìli odpoledne pak zaèali pøicházet první obèané, kteøí stromeèek ozdobili
a pøinesli i menší obèerstvení. Rozsvícení stromku probìhlo až se
setmìním a pøedvánoèní atmosféru umocnily sváteèní písnì a koledy, z èehož mìly pochopitelnì nejvìtší radost malé dìti. Pro
zahøátí byly pøipraveny i teplé nápoje (svaøák, grog aj.), které provonìly celou klubovnu. Jednalo se o poslední letošní akci spolku
„Náš Újezd“ (pokud nepoèítám plánovaný Silvestr a vítání nového
roku 2019).
A ještì malé zhodnocení èinnosti našeho Spolku. V letošním roce jsme uspoøádali celkem 7 spoleèenských akcí, o kterých jsme ve
zpravodaji podrobnì informovali. Mimo to byly provedeny práce na
zvelebení klubovny a okolí pøevážnì vlastními silami (zcela zdarma)
a z èásti dodavatelsky (financováno obcí).
* Oèištìní a natøení lavic v pergole, okapù a lemovacích plechù.
* Oprava fasády a zhotovení finálního barevného nátìru.
* Oplechování komínu.
* Vybudování základové desky pod døevník a jeho postavení.
Závìrem musíme ještì podìkovat vedení obce a pøedevším panu
starostovi za finanèní pøíspìvky na opravu klubovny, na spoleèenské akce a i za jeho úèast na vìtšinì spoleèenských akcí. Toho si
obèané osady zvláštì cení, protože si s ním mohou neformálnì
popovídat, vznést dotazy a požadavky, což je mnohem osobnìjší
než oficiální jednání.
Josef Procházka
PS.
Na Silvestra o pùlnoci bude u klubovny pøivítání nového roku
2019 s malým ohòostrojem, na které všechny srdeènì zveme.

Osada Újezd dìkuje Ing. Josefu Procházkovi,
(újezdskému rodáku)
za sepsání publikace ÚJEZD - krátká procházka
historií osady, která vyšla v srpnu 2018
a potìšila nejen místní obyvatele, ale také mnohé rodáky.
Spolek „Náš Újezd“ pøeje
do nového roku 2019
všem spoluobèanùm a pøátelùm
vše nejlepší, hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti.

Zároveò újezdští obyvatelé souèasní i døívìjší dìkují
Ing. Josefu Procházkovi za skvìlý nápad,
výbornou organizaci a velký podíl na pøípravì
historicky prvního srazu rodákù osady Újezd
18. 8. 2018 v klubovnì spolku „Náš Újezd”.
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Spolek rybáøských veteránù Vám všem pøeje
co nejklidnìjší prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví
a fyzické i duševní síly v prùbìhu celého pøíštího roku.
Zároveò bychom chtìli podìkovat všem tìm,
kteøí se zúèastnili našich akcí v tomto roce.
A to byl rybáøský candrbál, rybáøské závody na rybníce
Vápeòském èi koncert souboru Chairé v Chøešovicích.
V tomto budeme pokraèovat i v roce nastávajícím,
pøidat by se mìl ještì výlov Vápeòského rybníka.
Mìjte se všichni fajn a vìrte,
že i v pøíštím roce bude dobøe.

~ Za rybáøské veterány Mòouk ~

Spolek Rybáøských veteránù
si Vás dovoluje
co nejsrdeènìji pozvat
na již tradièní

v sobotu

19.1.2019 od 20:00 v restauraci Miláèek

Jako každý rok Vás èeká bohatá tombola
a bujaré køepèení se skupinou Sedláci. Tìšíme se na Vás!
Rezervace na tel.: 775 253 145

Èlenové mysliveckého spolku Jehnìdno pøi sázení lesních stromkù
v obecním lese Jehnìdno - U Kothánka.

V sobotu 24.11. 2018 se za nepøíznivých povìtrnostních podmínek uskuteènila „Poslední leè“ MS Albrechtice nad Vltavou. Zranìný
pøedseda spolku Jaroslav Sládek po celou dobu lovu udržoval pro své kamarády oheò. Po naháòce následovala zábava s hudbou,
bohatou zvìøinovou tombolou, chutným pohoštìním i z vlastních zdrojù do ranních hodin.
Napsal a nafotil František Musil
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Loni to bylo druhé místo a letos tøetí. Stejný poèet
bodù jako loni a jako druhé Milenovice, ale trochu
horší skóre. Ztráta na první Kestøany je však devìt
bodù a nebude jednoduché jí na jaøe smazat.
Zisk osmadvaceti bodù z tøinácti zápasù znamená celkem deset vítìzství, z toho dvakrát
na penalty.
Jaro naostro odstartujeme v Záhoøí 24. 3. 2019.
Doma jsme je v posledním zápase podzimu porazili 4:3, tak snad lepší bilanci z posledních vzájemných zápasù potvrdíme i u nich.
Béèko získalo na podzim 12 bodù, což je slušný
prùmìr bod na zápas. O jarní body v okresní soutìži vypukne boj 7. 4. 2019 proti béèku Kestøan.
Náš areál jsme k zimnímu spánku uložili hned
týden po posledním zápase pøi brigádì, kdy jsme
na trávník naházeli další soupravu písku, uklidili
šatny a sportovní vybavení. Na zimní tréninky se
nyní stìhujeme do školní tìlocvièny a pøilehlých
lesù. Za následnou regenerací a podrobným rozborem pak vìtšinou do obecních osvìžoven.
V zimní pøípravì jsou na programu halové turnaje
v Týnì a Milevsku, soustøedìní v Pøední Výtoni
a pøípravná utkání na umìlce v Písku a Milevsku.
Když se zadaøí, tak bude i nìjaký hokej.
TJ Albrechtice nad Vltavou pøeje všem svým pøíznivcùm
i ostatním obèanùm krásné prožití Vánoèních svátkù, v novém roce
2019 pevné zdraví a mnoho sportovních a životních úspìchù!
Dovolujeme si Vás také pozvat na náš sportovní ples, který bude
v obecní hospodì v Údraži 16. 2. 2019.
Dušan Hronek

TJ Albrechtice nad Vltavou poøádá
v sobotu 16.2. 2019 od 20:00

v hospodì v Údraži
Veèerem vás bude provázet
skupina „JV DUO BAND”
Vstupné 80,- Kè
Nebude chybìt ani tradièní
TOMBOLA se spoustou cen

Vážení, letos už po 35té!
„ Velká Albrechtická ”
Zveme jak bìžce, tak i všechny lidièky, kteøí se rozhodnou
poslední den v roce se provìtrat a udìlat si žízeò a setkat
se opìt s kamarády u rozhledny. Tento bìh nemá v celém
kraji obdoby! Marnì se snažím vypátrat jinou silvestrovskou
akci v okolí, která by mìla víc než 35letou tradici.

Start jako už 35 let 31.12. v 10:00
pøed snìhulaèkou (èp. 13)
Na úèastníky bìhu èeká pod rozhlednou “bedna”. Na ostatní
“Jedová chýše” Ládi Voneše. Slibujeme, že se vynasnažíme
co nejvíce urychlit vyhlášování vítìzù - než se rozbìhnete na
polévku k Miláèkovi.
Za poøadatele srdeènì zve a rád Vás opìt po roce uvidí
Váš Pavel Kolda
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88
50
65
55
91
90
90

Fähnrichová Hana, Údraž
Kurfürstová Edita, Albrechtice n. Vlt.
Øeøábek Josef, Jehnìdno
Lukaèko Jaroslav, Albrechtice n. Vlt.
Urbanová Zdeòka, Jehnìdno
Šabatka Jaroslav, Hladná
Venuš František, Újezd

65 Pozdìnová Marie, Údraž
70 Procházková Jana, Údraž
65 Sidumová Jaroslava, Albrechtice n. Vlt.
70 Rùžièková Marie, Albrechtice n. Vlt.
70 Marešová Olga, Albrechtice n. Vlt.
88 Košatková Vlasta, Albrechtice n. Vlt.

1. listopadu 2018 oslavil sedmdesátiny Václav Klimeš z Údraže.
První polistopadový a nìkolikanásobný starosta naší obce, radní,
zastupitel. Tvrdý pracovitý chlap, který má zároveò velké srdce
a otevøené pro lidi. Který se umí smát a pøitom se nestydí za slzu
dojetí. Osobnost, skvìlý chlap. Znám Tì, Václave, teprve devate-

To je skvìlá zprávièka,
že na svìt pøišla holèièka.
A má život šastný a dlouhý,
a naplní si všechny touhy.

~ V øíjnu se narodila ~
Magdalena Zachová, Chøešovice
Rodièe: Marcela a Jiøí Zachovi

náctým rokem. A obdivuji Tì. Za to co dìláš, jak jdeš životem,
øešíš problémy a pøekonáváš je. Jsi fakt neuvìøitelný skvìlý chlap
a nejsem sám, kdo si to myslí. Kdo Tì má rád. Pøejeme Ti dobré
zdraví a poøádný kus štìstí. Zasloužíš si je. Drž se.
Za všechny Vláïa Dìrda, Vlastièka a Noemi.

Vážení rodièe, mil?þ?ci,

ve ðkoln?m roce 2019/2020
otev?r?me na ZÐ Albrechtice nad Vltavou
2. stupeò základní školy - 6. tøídu
(V následujících letech se budou postupnì
otevírat další tøídy: 7. - 9.)

Naším cílem je dopøát žákùm kvalitní
vzdìlání ve vstøícné a tvùrèí atmosféøe

ADVENTNÍ KONCERT
V CHØEŠOVICÍCH
- pozvánka

Jaké máme priority?
Škola je místo aktivního a radostného setkávání
Škola podporující rozvoj každého žáka
Otevøená komunikace, vlídné a pøátelské vztahy
mezi žáky, uèiteli a rodièi.
Výuka v bezpeèném vlídném prostøedí
s využitím moderních technologií, které odpovídají
souèasným trendùm
Jakou máme dobu provozu?
PROVOZ ŠKOLY je pøizpùsoben potøebám žákù a jejich
školním i mimoškolním aktivitám a možnostem dopravy.
Po – Pá 6:15 – 16:00
Školní družina, zájmové kroužky, školní klub
Po – Pá 16:00 – 18:00 Klub Klásek
volnoèasové zaøízení, kam mohou pøijít všichni
za odpoèinkem i zábavou ve vìku 6 – 15 let

Cena vstupenek: na místì 120,- Kè; v pøedprodeji 100,- Kè

Info: Mgr. Vìra Tichá
tel. 721 914 418, e-mail: reditel@zsamsalbrechtice.cz

Je èas ozdobit kapra,
zabít stromeèek,
upéct dárky,
vykuchat vánoèku
a zabalit salát.
A hlavnì to nesplést.
~ Veselé Vánoce ~
Vám pøeje
redakce zpravodaje

21. - 23. 12.

9:00 - 16:00

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
Ve s e l é V á n o c e a š  a s t n ý n o v ý r o k s c h u t n ý m k a p r e m o d n á s !

ètvrtek 7.2. 2019
Vychází v Albrechticích nad Vltavou - 6x roènì. Roèník 8 / Èíslo 6 / Datum vydání: 20. prosince 2018 / ZDARMA
www albrechticenadvltavou cz

