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Rozsvícení vánoèního 
stromu a nová socha 
do Betléma

Svatohubertská mše v kostele sv. Jana 
Køtitele troubená a zpívaná

Pøání všeho dobrého

Vážení obèané,
vìøím, že i pøes všechny pøekážky, které nám tento rok 
pøipravil, budou Vánoce v klidnìjším duchu, a hlavnì 
v rodinném kruhu. 

S pøedchozí myšlenkou souvisí další pøání, abychom 
si život v naší obci nechali co nejménì ovlivnit a co 
nejvíce se snažili o spoleèné chvíle, kde bude mít velkou 
roli radost a smích. Skuteènì si pøeji, aby rok, který je 
pøed námi, byl pohodový, aby lidé znovu našli svùj klid 
a ve tváøi mìli optimismus a potøebný pocit bezpeèí.

Na závìr mi tedy dovolte, abych Vám všem popøála 
š�astné a veselé svátky vánoèní, zdraví, pohodu, štìstí 
a rok 2023 plný nadìje.

Hana Krippnerová MBA - místostarostka obce 

Voraøství na seznamu Unesco 
Od 1. prosince 2022 je voraøství zapsáno na seznamu 
UNESCO. Cesta k tomu zaèala už v roce 2015, i když 
první zmínky o voroplavbì na Vltavì jsou datovány do 
11. století. 
Podmínkou pro zápis do mezinárodního Reprezen-
tativního seznamu nehmotného kulturního dìdictví 
lidstva UNESCO bylo pøedchozí uvedení na Seznam 
nemateriálních statkù tradièní lidové kultury Èeské 
republiky. Stejný zápis musely podniknout i ostatní 
voraøské spolky z jednotlivých zemí, které se kromì 
Èeské republiky podílely na návrhu nominace (Lotyš-
sko, Nìmecko, Polsko, Rakousko, Španìlsko). 
Naše obec dìkuje všem, kteøí mají zásluhy na úspì-
chu zapsání voraøství, uznávaného ale i nebezpeèné-
ho povolání. Jsme rádi, že historie našich plavcù bude 
díky dìdictví UNESCO pøedávána dál.

Hana Krippnerová MBA - místostarostka obce 

Myslivecký spolek Jehnìdno uspoøádal dne 10. listopadu v kostele sv.
Jana Køtitele v Chøeš�ovicích svatohubertskou troubenou a zpívanou 
mši. Tuto slavnostní mši celebroval pan faráø Vítìzslav Holý a myslivci 
ji poøádali k poctì svého patrona sv. Huberta. Na mši úèinkovali trubaèi 
z lesnické školy v Písku a zpìvem je doprovázel pìvecký sbor Sonitus.
Na mši byl pøítomný také sokolník se svým dravcem.

Ani jsme se nenadáli a už tu máme opìt 
advent. Zahájení toho letošního se ujal 
Spolek rodièù a pøátel školy (krátce SRPŠ 
– mimochodem, pokud se cítíte být pøáteli 
naší školy, klidnì se k nám pøidejte). 
V nedìli 27. listopadu 2022 byl, po velkých 
pøípravách, na albrechtické návsi rozsvícen 
krásný vánoèní strom. Pøekvapením byla
nová døevìná socha do našeho Betléma.
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Máme radost!
Voraøství bylo zapsáno 

na seznam Unesco 
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Ze zasedání ZO konaného dne  , pøítomno: 20 obèanù, z toho 13 èlenù ZO27.10.2022, zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý

Kontrola plnìní usnesení ZO a zpráva o èinnosti rady obce
– 
   Albrechtice n. Vlt. II.etapa 
– mandatorní výdaje obce pro letošní rok jsou ve výši 20 mil. Kè, 
   RUD (danì, které pøicházejí od státu) jsou ve výši 20,5 mil. Kè, 
   dotace ve výši 7 mil. Kè, ostatní pøíjmy ve výši 9 mil. Kè 
– pro rok 2023 jsou pøedpokl. mandatorní výdaje v základním 
   návrhu rozpoètu ve výši 17,6 mil, RUD ve výši 20,4 mil. Kè, 
   ostatní 6 mil. Kè, celkové pøíjmy ve výši 26,4 mil. Kè 
– v letošním roce budou odpisy ve výši 6 mil. Kè 
– poskytnuté transfery jsou vedeny v úèetnictví až do doby než 
   poskytovatel dotaci nevyúètuje 
– vodné, stoèné – pùvodní rozpoèet na VHI byl 278 mil. Kè, 
   bylo pracováno s rozpoètem a byl snížen na 189 mil. Kè, 
   vysoutìžená cena je 156,3 mil. Kè 
– na základì rozpoètu na VHI byla provozovatelem vodohospo-
   dáøské soustavy pøedbìžnì vypoèítaná cena vodného ve výši 
   94,14 Kè/m3, cena stoèného ve výši  103,76 Kè/m3, úroveò 
   tìchto cen je pouze orientaèní, koneèná cena bude stanovena 
   na základì výpoètu a rozhodnutí ZO
– je nutné tvoøit fond obnovy kanalizací, záleží, jak bude nasta-
   vena køivka navýšení
– Bc. Mikolášek – když postavíme novou ÈOV, nepøedpokládá 
   se že by se porouchala. Životnost se poèítá na kanalizaci 90 
   let, na technologie 15 let
– je pro pozvolnou nárùstovou køivku pøi tvorbì fondu obnovy 
   kanalizací 
– doporuèil zastupitelùm, aby si zjistili podstatné záležitosti 
   k èištìní odpadních vod
– Ing. Havlíèek – 138,- Kè/m3 za stoèné je podložené èíslo, 
   vodné platí všichni, stoèné se pouze obèané Albrechtic. Bavme 
   se o tom, zda je možný jiný zpùsob likvidace odpadních vod.
– starosta – bude podána žádost o poskytnutí dotace na vodovod 
   a kanalizaci
– Ing. Havlíèek – dotaci ve výši 90 mil. Kè sice dostaneme, ale 
   budeme muset vytváøet fond obnovy. Doporuèuje zjistit, co je 
   pro obèany únosné, zeptat se jich, zda jsou schopni platit.
– starosta – obèan má 4 možnosti, jak likvidovat odpadní vody: 
   napojení na centrální ÈOV - v pøípadì, že je v obci, tak je to 
   povinnost, tøíkomorový septik s certifikovaným pískovým filtrem, 
   domovní ÈOV nebo vyvážecí jímka, kde obèan musí mít 5 let
   uchované doklady o likvidaci odpadních vod. 
– v minulosti jednal s Povodím Vltavy ohlednì koøenového èištìní 
   odpadních vod, které tento zpùsob nepovolí. Povoluje pouze 
   mechanické èištìní odpadních vod, stejnì tak vodoprávní úøad.
– vyjmenoval obce na levém bøehu Vltavy, které mají ÈOV. Pouze 
   Albrechtice n.Vlt. a Kluky ÈOV nemají. Nedomnívá se, že by 
   vodoprávní úøad povolil výjimku.
– doporuèil zastupitelùm, aby navštívili Povodí Vltavy a MÚ Písek, 
   odbor ŽP a zjistili si situaci.
– pí. Krippnerová, MBA – mohla by obec doplácet stoèné jako je 
   to u odpadù?
– p. Klimeš – v minulosti øešil pøipojení vodovodu. Byla pøislíbena 
   dotace od Elektrárny Temelín, avšak obèané pøípojky nechtìli. 
   Když další rok byl o pøípojky zájem, tak už nebyla možnost 
   poskytnutí dotace a obec si musela uhradit ze svého rozpoètu. 
– starosta – pokusíme se pøipravit materiály pro SFŽP, aby fin.
   prostøedky z fondu obnovy mohly být použity na úhradu finanèní 
   služby, dále pøipravíme materiály k postupnému navyšování 
   pøíspìvku do fondu obnovy. To vše musí odsouhlasit s nejvìtší 
   pravdìpodobností Ministerstvo ŽP a Ministerstvo zemìdìlství, 
   popøípadì vláda ÈR
– pokud se nìkomu podaøí prosadit jiný zpùsob likvidace odpad. 
   vod než je mechanické èištìní, tak se mu pokloní
– Bc. Mikolášek – centrální ÈOV je pøipravena tak, aby se zde 
   mohly likvidovat kaly z domovních ÈOV
– starosta – domníval se, že se využije stávající kanalizace 
   k odvodu deš�ových vod, ale je pøesvìdèen, že je rozlámaná 
   a bude muset dojít k její rekonstrukci
– Ing. Havlíèek – za 3 roky budeme chtít po obèanech, jak naklá-
   dají s odpadními vodami? Musí si zajistit každý obèan sám.
– starosta – vypouštìní odpadních vod máme povolené do konce 
   r. 2025. Vodoprávní úøad mùže chtít po obèanech, jak likvidují 
   

 
byla vysoutìžena firma DAICH na realizace stavby VHI 

odpadní vody. Pokud nebudou mít likvidovány odpadní vody dle 
zákona, mùže naøídit opravné opatøení, že si budou muset poøídit              
domovní ÈOV, kterou budou muset pøepojit, až se vybuduje ÈOV  
centrální. Tím jim mùže vzniknout náklad až do výše 150 tis. Kè.
– Ing. Havlíèek – takže jiná možnost, než vybudovat centrální 
   ÈOV není?
–  – starosta – není vždy se snažíme o spoleèné projekty napø.
   s SÚS, které nám šetøí fin. prostøedky. Nyní bude jednat s JèK, 
   zda uvažují o rekonstrukci silnice od bývalé školy (nyní auto-
   servis) až k benzínové stanici. Z návsi smìrem na Údraž se 
   opìt pøipravuje spoleèný projekt se SÚS.
– Bc. Mikolášek – mluvil s projektantem, který pracuje pro Povodí 
   Vltavy, zda je možné vybudovat ÈOV jako v Pasekách. Odpo-
   vìdìl, že by to šlo, ale Povodí Vltavy tento zpùsob likvidace 
   nepovolí. 
– Ing. Havlíèek – více jak 2/3 obèanù nemají domovní ÈOV. 
   Kdyby se vybudovaly domovní ÈOV, tak podle slov p. starosty 
   by bylo povolené vypouštìní pouze na pøechodné období. V tom 
   pøípadì to nemá cenu. Pokud vybudujeme centrální ÈOV, pak 
   budeme bavit o tom, jak co nejménì zatížit obèany. Je tøeba se 
   s nimi o tom mluvit.
– starosta – je hodnì øešení na stanovení stoèného, potøebujeme   
   k tomu podklady a znát podmínky

Rozpoètové opatøení è. 13/2022

Starosta seznámil pøítomné zastupitele s rozpoètovým patøením 
è. 13/2022, které je nedílnou souèástí zápisu.
– Bc. Mikolášek – u zakázek, které se vysoutìžily, požádalo se 
   o dotaci a nebude poskytnuta, máme to ošetøené ve smlouvách?
– dotacestarosta – ano, bude se realizovat, pokud bude  
– Ing. Havlíèek – kdy pøicházejí peníze do rozpoètu? Kolik jsou 
   mandatorní výdaje mìsíènì?
– starosta – z výnosu RUD mùžeme poèítat mìsíènì cca 1 mil. Kè 
   na úhradu mandatorních výdajù + všechny provozní platby. Tyto 
   platby chodí pravidelnì mìsíènì a èiní cca 600 tis. Kè (nájmy, 
   pøíspìvky na DÈO...). Mandatorní výdaje nelze øíct mìsíènì, 
   radìji ètvrtletnì, je to v prùmìru cca 1,7 mil Kè/mìsíc. 
– budoucnosti? 
   A kdo rozhoduje o výši a o tom, komu se poskytne? 

p. Mattiussi – spolky dostávaly dotace. Bude to i v 

– starosta – nerad by snižoval podporu spolkùm, je s tím poèítáno 
   v rozpoètu obce, ale èerpání v 1. pololetí bude znaènì omezeno 
   z dùvodu kumulace finanèních prostøedkù. O pøíspìvku pro TJ 
   rozhoduje ZO, ostatní schvaluje rada obce.
– pí. Krippnerová, MBA – každý registrovaný spolek dostává na 
   èinnost 4 tis. Kè, o výši jiných pøíspìvkù rozhoduje rada obce. 
   Spolky žádosti zaèátkem roku.podávají 

ZO schvaluje omezení výdajù rozpoètu ve výši 1 280 tis. Kè 
dle pøedloženého návrhu.

ZO schvaluje možnost použití finanèních prostøedkù z Fondu 
rozvoje bydlení do maximální výše 1.500 tis. Kè. V pøípadì 
èerpání tìchto prostøedkù budou tyto vráceny na úèet Fondu 
rozvoje bydlení do 30.6.2023.

ZO ukládá finanènímu výboru, starostovi a místostarostce pøipravit 
návrh rozpoètu obce na roce 2023 na úrovni pouze mandatorních 
výdajù s tím, že návrh na investice v roce 2023 bude pøipraven 
k 30.4.2023. Bude pøipravena varianta nezbytnì nutných investic.

ZO  ukládá všem zastupitelùm, aby návrhy na investice v jednotli-
vých místních èástech zaslali k pøípravì plánu do 11.11.2022.

6. zmìna územního plánu
ZO byl pøedložen obsah zmìny è. 5 územního plánu ke schválení 
dne 22.5.2021. ZO zadání schválilo a rozdìlilo na zmìnu è. 5 
(pouze ÈOV) a zmìnu è. 6. Schválený obsah zmìny byl pøedán 
zpracovateli – Projektovému ateliéru AD - ing. arch. Jaroslavu 
Daòkovi. Veøejné projednání se uskuteènilo na základì Vyhlášky 
dne 24.8.2022. Termín na podání námitek byl stanoven do 31.8.
2022. Pøišla 1 námitka z.s. Náš Újezd a 8 stanovisek DO a žádná 
pøipomínka sousedních obcí. 
Poøizovatel a urèená zastupitelka H. Krippnerová dne 16. 9.2022 
vyhodnotili s ohledem na veøejné zájmy došlá stanoviska takto: 
Námitce z.s. Náš Újezd se po souhlasu RENO Šumava a.s. vyho-
vuje. Pøipomínky sousedních obcí nebyly uplatnìny. Pøipomínky 
obèanù nebyly vzneseny. 

Informace pro obèany z 6. zasedání Zastupitelstva obce
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Okénko starosty
Vážení spoluobèané,
jsme na konci roku 2022 a tak si dovolím shrnout letošní nejvýz-
namnìjší akce. Tou nejvýznamnìjší byly komunální volby. Vý-
sledky voleb všichni známe. Ale co bylo nejdùležitìjší? Došlo 
k výmìnì 8 zastupitelù. Ve vìtšinì pøípadù došlo ke generaèní 
obmìnì, kdy ti nejstarší, kteøí pro obec pracovali od devadesá-
tých let buï vùbec nekandidovali nebo kandidovali na spodních 
pøíèkách kandidátek. Všem, kteøí ukonèili svojí èinnost, náleží 
podìkování za práci a pøání hodnì štìstí a zdraví v dalším životì.

Druhou nejvýznamnìjší akcí bylo zahájení budování vodohospo-
dáøských investic a budováním doprovodný investic. První a asi 
nejhorší jak èasovým intervalem, tak délkou uzávìry byla etapa 
Albrechtice - Úvoz. Tato investice byla vyvolaná Jihoèeským kra-
jem, který provádìl celkovou rekonstrukci vozovky a pro naší 
obec byla vyvolaná investice do splaškové kanalizace, dokon-
èení vodovodních pøípojek, položení odpovídající délky vodovod-
ního pøivadìèe, vybudování bezpeènostních pasù a koneènì 
zhotovení odpovídající èásti nového osvìtlení.

Tøetí nejvýznamnìjší akcí letošního roku byla soutìž Vesnice 
roku. Pátou naší úèast jsme promìnili v krajské vítìzství a repre-
zentovali jsme Jihoèeský kraj v republikovém kole. Vedle spole-
èenského úspìchu to pøedstavuje i finanèní dotace, z Minister-
stva pro místní rozvoj dostane obec dotaci ve výši 1 milion korun
a z Jihoèeského kraje to pak bude dotace 600 tisíc korun. Pokud 
mohu shrnout naše èinìní v prùbìhu pìti roèníkù, tak obec dos-
tala a dostane za jednotlivé stuhy, umístìní a úèasti pøes ètyøi 
miliony korun.

Celkovì mohu letošní rok hodnotit jako nejúspìšnìjší v historii 
obce. 

A co nás èeká v roce 2023?

Ze všech stran na nás dopadá zdražování, nové povinnosti 
a z nich vyplývající èinnost a aktivity obce. Zastupitelstvo obce 
se jednomyslnì shodlo, že rozpoèet na rok 2023 bude vypraco-
ván pouze s mandatorními výdaji a k investicím se vrátí až na 
dubnovém zasedání. Investice budou pouze u akcí, kde je již 
schválená dotace. Co nás k tomu vedlo? Za prvé potøebujeme 
stabilizovat finance, protože první etapu VHI jsme financovali 
z vlastních prostøedkù a èekáme na poskytnutí dotace. Za druhé: 
budeme vìdìt, kolik budeme ve skuteènosti potøebovat finanè-
ních prostøedkù na navýšení cen, zejména u energií. Pøedpo-
kladem je, že na energie vydáme o více než milion korun navíc. 
Za tøetí: budeme vìdìt, jak se vyvíjí pøíjmová èást rozpoètu, ze-
jména s ohledem na výnosy státního rozpoètu. Takže na radnici 
se od prvního dne nudit nebudeme.

A co na závìr? 
V roce 2023 se budeme mít tak, jak si navaøíme. 
je a bude. Jednou je hùø, jednou je líp. A pøežili jsme i horší èasy.
Nyní je pøed námi konec roku, advent, Vánoce, Nový rok. 

Tak tomu bylo, 

Pøeji Vám krásné prožití tohoto èasu 
a š�astné vykroèení do Nového roku, pevné zdraví, 

hodnì pohody a vzájemného porozumìní.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obcevíce na: . . www albrecht icenadvl tavou cz 

Stanoviska dotèených orgánù jsou souhlasná (krom archeologie).
ZO je pøedložena k vydání zmìna è. 6 ÚP Albrechtice n. Vltavou 
formou opatøení obecné povahy. OOP je úèinné až po 15 dnech 
zveøejnìní. Poøizovatel – obecní úøad zajistí pøedání schválené  – 
zmìny è. 6 ÚP Albrechtice nad Vltavou po vyhotovení úplného 
znìní po zmìnì è. 6 a nabytí úèinnosti OOP stavebnímu úøadu 
Písek, MìÚ Písek – ÚÚP a krajskému úøadu. 

Stanovení pøíspìvku na kanalizaèní pøípojku

V rámci rekonstrukce komunikace byla novì vybudována splaš-
ková kanalizace, deš�ová kanalizace a vodovodní sí�, jejíž finan-
èní náklady pùjdou za obcí a SÚS financovala deš�ovou kanali-
zaci, kterou zaústila do zatrubnìného potoka. Pùvodní splaško-
vá kanalizace mìla sloužit jako deš�ová, avšak byla poškozena 
a byla z 50% zalitá betonem. Projektant navrhl, aby se obèané 
momentálnì pøipojili do deš�ové kanalizace. Po pøipojení ÈOV 
dojde k pøepojení pøípojek splaškové vody na novou splaškovou 
kanalizaci. Musely být vybudovány nové pøípojky (38 pøípojek). 
Obci vznikly náklady ve výši více než 1 mil. Kè. Je nutné rozhod-
nout, jakým zpùsobem budou náklady hrazeny. Jsou 2 varianty. 
Jedna varianta je, že náklady zaplatí èásteènì obec a èásteènì 
pøispìjí obèané. Druhou variantou je, že náklady uhradí obec 
a zahrne je do stoèného.

   Navrhuje tedy, aby obèané zaplatili pouze 1/3 nákladù. 
– pí. Krippnerová, MBA  –  navrhuje zahrnout do stoèného 
– p. Jaroš – bude se to týkat i dalších akcí v Albrechticích n. Vlt.,  
   bude velký problém v Habøí, kde bude podobná situace. 
   Navrhuje zahrnout náklady do stoèného.
– starosta – náklady na jednu pøípojku jsou cca 27 tis. Kè, 
   pøíspìvek od obèana by èinil cca 9  tis. Kè
– Bc. Mikolášek – navrhuje zahrnout náklady do stoèného
– Ing. Havlíèek – souhlasí s pí. Švehlovou, že obèané za tuto 
   situaci nemohou
ZO schvaluje promítnutí ceny kanalizaèních pøípojek vybudova-
ných na veøejných prostranstvích v místní èásti Úvoz v Albrech-
ticích nad Vltavou do ceny stoèného.

Stanovení obecního systému odpadového hospodáøství

Obec má vydanou Obecnì závaznou vyhlášku è. 6/2016 o sta-
novení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Albrechtice nad Vltavou. Podle platných 
právních pøedpisù je nutné vydat od 1.1.2023 novou Obecní 
závaznou vyhlášku, jejíž návrh zastupitelé obdrželi k posouzení 
a pøípadnému doplnìní. 
– – pí. Krippnerová. MBA navrhuje doplnit do èlánku 3 bodu 2 
   písm. f) i kompostárnu v Údraži 
– p. Hájek – požádal o pøistavení kontejneru na bioodpad pøed 
   pomník padlých, až probìhne rekonstrukce komunikace 

Diskuse, rùzné
– pí. Krippnerová, MBA – v prostoru nového ZTV probìhla     
   skrývka ohlednì archeologického prùzkumu, nic nebylo nale-
   zeno, bude nutno provést pøeložení kabelu CETIN
– probìhlo závìreèné vyúètování na opravu kaple panny Marie  
   v Chøeš�ovicích, obnova ètyø kaplièek na høbitovì v Albrechti-      
   cích nad Vltavou a na vybudování pamìtního místa na Hladné    
   „Vltava vypráví“ 
– v Újezdì se dokonèuje oprava místní komunikace
– Nadace ÈEZ pøispívá na rozsvícení vánoèního stromu
– 1.11.2022 bude podána žádost o poskytnutí dotace na školu
– pozvala na výstavu obrazù do zasedací místnosti OÚ
– pozvala na setkání seniorù 9.11.2022 v Chøeš�ovicích
– Bc. Mikolášek – na parkovišti u benzinové pumpy stojí auto-     
   vraky, už nìkdo oslovil pana Èervinku? 
– p. Schánilec – doporuèuje se podívat i do Údraže na autovraky
– p. Dostál – pøiveze 20 ovocných stromkù na alej ke sv. Jánu 
   v Chøeš�ovicích, kde probìhne jejich zasázení
– pí. Schánilcová – bude rekonstrukce knihovny v Údraži?
– starosta – oprava je pøeložena do pøíštího roku
– pí. Mattiussi – proè není setkání seniorù v Albrechticích? 
   V Chøeš�ovicích jsou v budovì schody - pro nìkoho obtížné
– pí. Krippnerová, MBA – nejvìtší prostory jsou v Chøeš�ovicích,      
   jinam by se takový poèet osob nevešel

– pí. Švehlová – obèané s tím nepoèítali, nemohou za poškození.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Informace pro obèany



Podìkování SKUPINÌ ÈEZ
za podporu 

v rámci Oranžového roku

... a požehnání sochy Panny MarieRozsvícení vánoèního stromu

Paní místostarostka Hanka Krippnerová zahájila slavnost 
úvodním pøivítáním, poté se ujal slova pan starosta Ing.
Miroslav Ušatý a dìti z naší albrechtické mateøské a zá-
kladní školy zazpívaly vánoèní koledy, moc se jim to po-
vedlo. Pak zaznìly krásné koledy v podání chøeš�ovického 
pìveckého sboru a pan faráø Vítìzslav Holý pronesl svá-
teèní slovo a také požehnal novou sochu Pannu Marie do 
našeho Betléma. Tuto krásnou døevìnou sochu zhotovil 
sochaø pan Maršálek a byla dovezena až z Moravského 
krasu. V dalších letech k ní pøibudou i sv. Josef a Ježíšek.
Zároveò s tímto slavnostním pøedstavením, probíhal v pro-
storách bufetu Miláèek Vánoèní jarmark SRPŠ, kde bylo 

možné nakoupit rùzné výrobky, které vyrábìly jednak dìti 
v èase družiny a na Kreativním kroužku a také èlenky SRPŠ. 
Výtìžek z tohoto prodeje poputuje zpìt do školy na rùzné 
projekty. Jako poslední možnost pro ty, kteøí dosud nestihli 
napsat Ježíškovi, byly pøipravené dopisní papíry, psací po-
tøeby, obálky s adresou na Boží Dar a hlavnì schránka na 
dopisy pro Ježíška. A tak dostali opozdilci ještì šanci.
Máme obrovskou radost z velkého poètu lidí, kteøí se akce 
zúèastnili, a dìkujeme všem, kteøí zakoupením výrobkù 
podpoøili naši školu. Dìkujeme bufetu Miláèek za možnost 
uspoøádat Jarmark v teple s výborným obèerstvením.
Text: Pavla Mikšíková, foto: Vlasta Petružálková

Ocenìní starostovi obce Albrechtice nad 
Vltavou Ing. Miroslavu Ušatému pøedal 
sen?tor Parlamentu ÈR 
Mudr. Bc. Tom?š Fiala, MBA.

„Zlatou stuhu za letošní vítìzství v Jižních Èechách získaly Albrechtice 
nad Vltavou – moc rád jsem s albrechtickými tohle vítìzství letos v létì 
oslavil a moc rád jsem ještì jednou mohl pøedat v Senátu ocenìní panu 
starostovi Miroslavu Ušatému ! “

Pøevzetí ocenìní v Senátu Parlamentu ÈR

6. prosinec 2022, Senát Parlamentu ÈR, 
Valdštejnský palác 

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
udìluje 

Pamìtní list 
pro obec Albrechtice nad Vltavou
Jihoèeský kraj

za získání Zlaté stuhy za rok 2022
v rámci soutìže Vesnice roku 2022
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Z farní kroniky –  na pokraèování XI. –  za faráøe Jana Talicha „A léta bìží vážení…“

Rok 1947 ...     – lidé jsou již udøení, aby zachovali to, co 
po svých rodièích zdìdili. 
(Vidìl pøi kanonické vizitaci dne 19. 6. 1947 F. Fitoušek, b. vikáø)

Pater Vítìzslav Holý

sobota 24. 12.  /  22:00 
ŠTÌDROVEÈERNÍ SETKÁNÍ

nedìle 25. 12.  /  11:00 
Boží hod Vánoèní - MŠE

nedìle 1. 1. 2023  /  11:00 
Slavnost Panny Marie - MŠE

nedìle 8. 1. 2023  /  11:00 
Svátek Køtu Pánì - MŠE

Oslov - Kostel sv. Linharta 
sobota 24. 12.  /  22:00 

~ ~ PÙLNOÈNÍ MŠE 

Záhoøí 
Kostel sv. Michaela archandìla

sobota 25. 12.  /  00:01 

~ ~ PÙLNOÈNÍ MŠE 
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VÁNOÈNÍ BOHOSLUŽBY 2022
Albrechtice nad Vltavou
kostel sv. Petra a Pavla

Rok 1946 ...     – ani v tomto roce nebylo pokraèováno 
v opravách kostela, aè by bylo tolik potøeba – stále jenom 
sliby a práce nic.
Proveden soupis všeho majetku, uložených penìz, které 
dány pod závìru, takže jen na nejnutnìjší potøeby se uvol-
òují menší èástky.

V záøí 1945 zøízena byla v Albrechticích újezdní mìš�anská 
škola – II., III. a IV. roèník. Øeditelem byl ustanoven Josef 
Dufek, odborný uèitel z Týna/Vlt. Ponìvadž jest povinná 
návštìva všech dítek 6.,7.a 8. školního roku, dostaly se do 
mìš�anky i takové dítky, které neprospívaly ani v obecné 
škole a tak brzdí chod na úkor snaživých. V tomto roce jest 
I., III. a IV. roèník a jednoroèní uèebný kurz (JUK). Konají 
se pøípravy ke stavbì nové školní budovy – kdy se zaène 
stavìti?

Mnoho osadníkù odstìhovalo se do pohranièí, kde pøevzali 
jednak hospodáøství po odsunu Nìmcù, jednak též rodinné 
domky, odkud dojíždìjí do zamìstnání – Sv. Køíž u Plané, 
Drmoul u Mariánských Lázní jsou obsazeny vìtšinou naši-
mi lidmi.

Rok 1947 ...  In nomine Domini.
Nový rok zaèal slibnì. Vyhlášen Dvouletý plán, jehož usku-
teènìní má pøinésti blahobyt. Vypravují se pracovní brigády, 
ale nìco – to nejdùležitìjší – tu není, totiž Boží požehnání. 
Naøizuje se práce i v nedìlích a svátcích – pøece to nejde – 
bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.

Z chrámového družstva v Pelhøimovì zakoupeny do kostela: 
6 mosazných svícnù (dosavadní døevìné byly sešlé), kadi-
delnice, kropenka, pacifikál a akordion o 4 zvoncích k oltáøi 
– vše v cenì 4060 Kès.

Pracovních sil jest málo, pomocné síly se odstìhovaly, na 
usedlostech i velkých jen i hospodáø a hospodynì a 1 až 2 
dorùstající dítky.

Dovolujeme si Vás pozvat naDovolujeme si Vás pozvat na

ŠTÌDROVEÈERNÍ SETKÁNÍŠTÌDROVEÈERNÍ SETKÁNÍ
s Božím slovem, hudbou a zpìvems Božím slovem, hudbou a zpìvem

v kostele sv. Petra a Pavla
Albrechtice nad Vltavou 

24. 12. 2022 / 22:0024. 12. 2022 / 22:00
Veèerem provází:

Jitka MARKOVÁ (flétna, zpìv)
Jiøí JAROŠ (slovo, kytara, zpìv)

Tìšíme se na setkání

Rok 1947 prohlášen rokem Svatovojtìšským – 950 rokù 
po smrti 2. pražského biskupa Slavníkovce sv. Vojtìcha. 
Ostatky sv. Vojtìcha (lebka) vykonají vizitaèní cestu po 
celé republice. Uvítali jsme sv. ostatky v Albrechticích dne 
11. 6. 1947 ve 14.30 hod. odpoledne, kdy byly pøivezeny 
z Písku a pøedány deputaci z Týna/Vlt. K tomuto slavnému 
okamžiku shromáždilo se veliké množství osadníkù, jen 
místní národní výbor byl zastoupen pouze jedním èlenem 
(Matoušek, lid.) Za to deputace z Týna pøijela v 9 autech, 
celý okresní národní výbor se svým pøedsedou Pilátem, 
deputace èetnictva, vojska, legionáøù, atd.

Úøední list Acta curiae episcopalis ze dne 10. 7. 1947 è.7 
oznamuje pro celou diecézi radostnou zprávu: Habemus 
episcopum: Dr. Josef Hlouch, narozený 26.3.1902 v Lipníku 
u Tøebíèe.

15. 12. 1947 po dlouhém prošení a vyjednávání koneènì 
rozhodnutím p. ministra pošt Msgre Hály dostali jsme do 
Albrechtic poštovní úøad Albrechtice n./Vlt. Zásluhu o to 
má zvláštì lidový poslanec P. Josef Plojhar – díky vøelé.

Tìsnì pøed svátky Vánoèními dodány byly do kostela nové 
modøínové lavice – 12, které zhotovil zdejší truhláø František 
Kaifr – stály 11 tisíc Kès. 6 tisíc dáno 24.12.1947 – pìt tisíc 
ještì dluhujeme. ( 6. 3. 1948 dáno 1000 Kè – zbývá dluh 
4000 Kès).
Na podzim byl vybílen kostel – staré malby na stìnách braly 
zkázu, proto, aby byly zachovány – na restaurování nemù-
žeme poèítati, ukryty jsou pod vápnem. Vybílení stálo 1850 
Kès – Kanda Josef z Pasek. Vydání všechna uhrazena ze 
sbírek kostelních a darù. - Deo gratias!



Stalo se již tradicí, že albrechtiètí zahrádkáøi poøádají kaž-
dým rokem pøed zaèátkem adventu vánoèní dílny pro rodi-
èe, dìti i veøejnost. Ty letošní se konaly v sobotu 19. listo-
padu od 14:00 hodin v bufetu Miláèek v Albrechticích n/Vlt. 
A tentokrát nám vyšlo vstøíc i poèasí. První letošní snìhová 
nadílka pokryla snìhem pøírodu i obydlí a pøipomnìla nám 
tím blížící se vánoèní svátky. Takže atmosféra byla opravdu 
vánoèní.
Byli jsme mile pøekvapeni, když již ve 14:00 hodin byl pros-
tor  bufetu plný dìtí i dospìlých, a to sál i pøísálí. Na dvorku 
a u jednotlivých stolù byly pøipraveny zásoby pøírodních ma-
teriálù, jako vìtvièky jedlí, borovic, tújí, šišek, ale i nejrùz-
nìjších pentlí, hvìzdièek a ozdob pro výrobu adventních 
vìncù a svícnù. A u každého stolu se tvoøilo. Dìti se svými 
rodièi vyrábìly vánoèní pøání, andílky, ozdoby z korálkù na 
stromeèek a zdobily si perníèky. Nìkteré z dìtí se neudrže-
ly a perníèky hned po ozdobení snìdly. 
Materiál na výzdobu bylo možno si zakoupit na místì. 
U každého pracovištì byl nìkdo z dospìlých, kdo s výrobou 
trochu poradil, a� to byla již Lenka Hronková nebo profesio-
nální aranžérka Jana Hošková, nìkdo z nás ze zahrádkáøù, 

èi našich známých, kdo se rozhodl pomoci. A ti, kdo mìli 
mlsný jazýèek, se mohli zastavit na dortík, zákusek èi jinou 
dobrotu u stolku paní Hany Mattiussi a nìjakou tu sladkost 
ochutnat. Veliký zájem byl také u vánoèního pískování, kde 
pod vedením v kroji obleèené kouzelné pohádkové babièky 
Renaty Wolfové a její asistentky, tvoøily dìti za pomoci dos-
pìlých nejrùznìjší barevné obrázky. Nìkteøí z rodièù se pøed 
odchodem pochlubili ostatním výrobky svými a svých dìtí. 
Kdo pøišel, ten urèitì nelitoval a odcházel s dobrou náladou 
a pocitem krásnì stráveného sobotního odpoledne. 
Podìkování patøí každému, kdo pøispìl k pøípravì a zdár-
nému prùbìhu vánoèních dílen, obìtavým zahrádkáøùm 
a jejich pøátelùm, zamìstnancùm bufetu Miláèek za vzornou 
obsluhu a pomoc pøi pøípravì akce a úklidu po jejím ukon-
èení a pøedevším obci za finanèní podporu.

Pøejeme všem spoluobèanùm jménem spolku zahrádkáøù 
Albrechtice n/Vlt. krásné a pohodové prožití

vánoèních svátkù a do nového roku 2023 hodnì štìstí, 
spokojenosti a hlavnì pevné zdraví. 

A již nyní se tìšíme na setkání pøi vánoèních dílnách 2023.
Za ZO ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František 

Sv. Martin na koni projel Albrechticemi, pøekvapením bylo, že místo snìhu pøivezl koláèe :-)
Základní a mateøská škola spolu se zahrádkáøi oslavili svátek sv. Martina lampionovým prùvodem. Prùvod tvoøený spoustou rodièù a dìtí
s lampiony se vydal na obchùzku obcí. Dìti nesly osvìtlené lampiony rùzných tvarù a barev. V èele prùvodu se objevil svatý Martin na 
(ne)bílém koni. I když se jednalo o konì, který má v sobì temperament, tak se týmu ze stáje Gabreta povedlo prùvod doprovodit bez 
vìtších strastí do cíle. Na konci prùvodu èekala na každého sladká odmìna v podobì koláèù rùzných chutí. Už se tìšíme na pøíští rok, 
kdy tato tradice bude krásnou vzpomínkou stejnì tak, jako tomu bylo i letos. Za albrechtické zahrádkáøe  Hana Krippnerová

Lampionový prùvod Den svatého Martina zimní èas nám zaèíná

Vánoèní dílny 2022Vánoèní tvoøení se zahrádkáøi
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Ano, tak se spolu louèili úèastníci letošního setkání seniorù 
v Chøeš�ovicích. Obecní úøad nezapomnìl a na zaèátek listo-
padu pøipravil pro seniory obce pøátelské setkání. Tentokrát 
vsadil na zábavu spolustolovníkù mezi sebou, bez kapely, kte-
rá by hovory mezi lidmi znemožnila a bez pøíspìvku bavièù 
zvenku. A pøesto bylo co poslouchat a na co se dívat. Jakmile 
se hosté posadili a pozdravili, pøivítala nás paní místostarostka 
Hanka Krippnerová a popøála pìknou zábavu. 
Protože jsme odcházeli z domova pøed polednem, žaludky se 
již domáhaly svého. Nastal èas obìda. Jako každoroènì, parta 
chøeš�ovických žen, dívek i mužù pøedvedla balet s talíøi s plát-
kem vepøového masa, bramborové kaše a oblohy.
Zábava zaèala vystoupením tìch nejmenších umìlcù z mateø-
ské školky. Na podium zkrátka vtrhl pytel blech a paní vycho-
vatelky mìly co dìlat, aby je ukoèírovaly. Pokud nìkteré z dìtí 
spatøilo svou babièku èi dìdu, bylo potøeba jim to dát srozumi-
telnì na vìdomí. Teprve po uklidnìní dìtí bylo možno zaèít 
s produkcí. Vìtšinu dìti to bavilo, nìkteré mìly jiné starosti.  
Pohled na bezprostøednost dìtí, na snahu vedoucích to vše 
dostat do jednoho proudu, na pìvecké èi recitaèní pokusy jed-
notlivých dìtí uvádìl pøihlížející do úsmìvného, chápajícího 
a obdivujícího stavu. Ale i nostalgického, protože byl patrný 
neúprosný bìh èasu.
Potom pøišla tradièní smìs písnièek, øíkanek a drobných 
nek v provedení školáèkù ZŠ pod vedením vychovatelky paní 
Boženky Milotové. Vystoupení milé v každé své drobné nedo-
konalosti, v sále hodnotili posluchaèi buï toho svého z rodiny, 
nebo jeho kamaráda.

scé-

Bezprostøednost školákù vystøídalo skoro profesionální 
stavení chøeš�ovického pìveckého sboru 4 dìtí, 2 vedoucích 
a kytaristy. V repertoáru mìli lidové písnì, zpívané melodicky 
dobøe. Bylo vidìt, že s dìtmi vedoucí zpívají, že mají natréno-
váno a nebyla na nich znát tréma. Mezi tøemi dìvèaty se pro-
sadil i jeden kluk. Opravdu, radost poslouchat.

pøed-

Na stole už od poèátku byly tácy s drobným, chutným 
vím. Musel jsem se krotit, abych ještì pøed obìdem neudìlal 
v tácech pøíliš viditelné díry. Do toho kafíèko a jeden, aby pøe-
mýšlel, v jaké poloze skryje podøimování.

cukro-

V tu chvíli na podium znovu nastoupily dìti z Chøeš�ovic, které
nastudovaly scénku z Televarieté – uèitelka Lídlová. Sehnali si 
paruky, kostýmy a scénku perfektnì sehráli. Jejich vystoupení 
konèilo sérií vtipù a smíchem seniorù.
Nu, a pak si každý musel zábavu najít sám. Ale stejnì, to 
povídání, vždy� jsme se vesmìs nevidìli už rok. A pøesto, že se 
scházíme každý den tøeba u nákupu, i tak je co povídat.

bylo 

Po páté hodinì zaèíná sál øídnout, lidé pospíchají domù za 
zbytnou prací. Stejnì se mi zdálo, že je letos úèast menší než 
loni. Pøestože jsme mìli možnost dopravy autobusem zdarma 
a jídlo a pití na úèet obce.

ne-

Za pøíjemnì strávené odpoledne nezbývá než podìkovat 
kteøí se na prùbìhu odpoledne nìjak podíleli, pøedevším za-
mìstnancùm obce Albrechtice nad Vltavou, uèitelkám a vycho-
vatelkám albrechtické školy a školky, chøeš�ovickým ženám, 
mužùm i dorostu, chøeš�ovickému pìveckému i dramatickému 
sboru. Všem, kdo se o nás tak dobøe starali a mùžou za ono: 
Ahoj, tak zas za rok.....   P.D.

všem, 

Ahoj, tak zas za rok.... Setkání seniorù



Jako každý rok, tak i letos hasièi z Jehnìdna zorganizovali hasièskou 
soutìž v požárním útoku. Tentokrát se memoriál konal v sobotu 24. záøí. 
Zaèátek soutìže byl stanoven již na dopolední hodiny a i pøes mlhavé 
a nesluneèné poèasí se v Jehnìdnì na høišti sešlo celkem 15 soutìžních 
týmù v kategorii ženy, muži a veteráni. Vìtšina z týmù, které si do Jeh-
nìdna pøijeli zasoutìžit, byla ze strakonického okresu. Jediný soutìžní 
tým, který pøijel z píseckého okresu, byl tým mužù z Krèe. Domácí druž-
stva byla zastoupena ve všech kategoriích a v mužské kategorii dokonce 
dvakrát, což znamenalo i vìtší šance na dobré umístìní, které se nako-
nec také podaøilo... muži i ženy se umístili na nejvyšším stupni a veteráni 
skonèili nakonec sice poslední ve své katergorii, ale i tak to znamenalo 
stupnì vítìzù. Nikdo však neodjíždìl smutný, jelikož všichni obdrželi 
krásné ceny. A jako každý rok byli ocenìni i nejrychlejší proudaøi, a pro 
letošní rok to byli domácí Martin Shánìl a Lucie Tušilová.   Hana Jaèková

SDH Jehnìdno Memoriál Jana Kukrála

CELKOVÉ VÝSLEDKY:  
6. Jehnìdno B (25,95), 7. Štìchovice (35,91)
kategorie ŽENY:  1. Jehnìdno (22,88), 2. Štìchovice (23,53), 3. Litochovice (27,14), 4. Novosedly (29,62), 5. Poøíèí (32,19)

kategorie MUŽI: 1. Jehnìdno (17,29), 2. Sudomìø (17,31), 3. Krè (17,96), 4. Vacovice (18,30), 5. Poøíèí (23,36), 

V pondìlí 5. prosince navštívili Jehnìdno èerti spolu 
s andílky a Mikulášem s knihou høíchù. 
Vìtšina jehnìdských dìtí byla, bohužel, nemocná, 
tak jim Mikuláš alespoò nechal nadílku za oknem 
èi za dveømi. Byly ale i dìti, které navštívili èerti až 
doma, a aby je neodnesli s sebou do pekla, musely 
se vykoupit pìknou básnièkou èi písnièkou a svým
slibem, že se polepší. 
Èerti si zase pøíští rok pøijdou zkontrolovat, jestli dìti 
plní, co slíbily.                                        Hana Jaèková

Výstava obrazù spojená s dušièkami 

Mikulášská nadílka v JehnìdnìÈerti opìt odešli s prázdnou
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V listopadu uspoøádala obec Výstavu obrazù píseckého malíøe Pavla Kolaøíka, se kterým
jsme si mohli povídat na zahájení. Zasedací místnost se na 14 dnù promìnila v galerii 
obrazù, doplnìnou o tématiku Dušièek a obdobných svátkù ve svìtì. Výstava mìla název 
Umìní se rozlouèit a vzpomínat a v tomto duchu i dìvèata Andrea Brotánková s Adélou 
Zachù výstavu pøipravily. Od obrazù jsme tak mohli pøejít k tajemství run nebo se dozvìdìt 
o dušièkovém koledování a peèení dušièkového peèiva ve tvaru kostí v Jižních Èechách. 
Kromì dospìlých navštívilo výstavu i 83 školákù. Dìti využily možnost namalovat si runy na 
kamínky. Na devá�áky už kamínky nezbyly - vyøešili to kreativnì, vìnovali nám své podpisy, 
podpis pøidala i paní uèitelka. Dìkujeme :-) A protože jsou Dušièky èasem, kdy se prolínají 
svìty živých a zemøelých, zajímalo dìti, jak se zemøelými  komunikovat. A který obraz by si
návštìvníci koupili? Vyhrál Ochránce.  vp



Ladislav Kostohryz, pøedseda MS Jehnìdno

MS Jehnìdno Naháòka a poslední leè
Krásné zasnìžené ráno. Je sobota 19. listopadu, toho dne mìl MS Jehnìdno naháòku na èernou a myslivosti škodící zvìø. Sraz všech
úèastníkù byl u hasièské zbrojnice v Chøeš�ovicích, kde byla podána horká a dobrá polévka. Odtud jsme se pøesunuli k Èervenému 
køíži na zahájení. Hospodáø MS pøipomnìl pøítomným bezpeèné zacházení se zbraní a bezpeènou støelbu. Poté byli støelci rozdìleni 
do skupin. Každou skupinu si pøevzal závodèí, který je rozmístil na pøedem urèená stanovištì. Byly pøipraveny dvì leèe, ve kterých se 
ulovilo 8 kusù èerné zvìøe. Všichni jsme se sešli u výøadu a hospodáø podìkoval lovcùm za bezpeènou støelbu a všechny pozval na
obèerstvení do kulturního domu v Chøeš�ovicích. Tam pokraèovala Poslední leè. Místních nepøišlo tolik, jak jsme oèekávali, v tombole 
bylo hodnì cen, a tak nebylo výjimkou, že nìkdo vyhrál nìkolikrát. S blížícím se koncem roku, bych rád všem popøál š�astné Vánoce
a hodnì zdraví do nového roku.

~ H U BERT, p a t r o n mys l i v cù ~
Narodil se v roce 656 a zemøel v roce 727, byl synem vévody a jeho otec byl dvoøanem krále Theodora III. 
Vyrùstal na královském dvoøe a uèil se rytíøským dovednostem, vèetnì lovu. Žil rozmaøilým životem, kterému 
se mladý Hubert vìnoval plnými doušky. Však díky jemu a pikantnímu prùvodnímu zdùvodnìní si myslivci 
pøipíjejí levou rukou. Hubert byl ženatý a mìl syna. Jeho manželka se jmenovala Floribona a syn Floribert. 
Manželka pøi porodu zemøela. Jednou se na lovu setkal s bílým jelenem, který mìl mezi parohy køíž. Toto 
zjevení zpùsobilo jeho obrácení na køes�anství. Zanechal rušného života, vstoupil do kláštera a pozdìji se 
stal biskupem v Lutychu. Pro svùj zbožný život byl po smrti prohlášen za svìtce a byl mu pøiøèen patronát 
nad myslivci. Jeho nástupcem v lutyšském biskupství byl jeho syn, který dal dne 3. listopadu 744 jeho hrob 
otevøít a ostatky pøevést do sarkofágu. A proto 3. listopadu slavíme svátek našeho patrona sv. Huberta.

~ POD ÌKOVÁN Í ~
Èlenové MS Jehnìdno dìkují hasièùm z Chøeš�ovic a všem ostatním za pomoc pøi pøípravì Svatohubertské mše a za pomoc 
pøi naháòce. Dìkujeme všem, kteøí pøipravili obèerstvení a obsluze, která se o nás celý veèer o nás vzornì starala.

MS JehnìdnoSvatohubertská mše v kostele sv. Jana Køtitele 

Myslivecký spolek Jehnìdno poøádal dne 10. listopadu v kostele 
sv. Jana v Chøeš�ovicích svatohubertskou mši. Prostory kostela by-
ly dobøe pøipraveny. Jelikož v kostele není zavedena elektøina, byly 
v kostele rozsvíceny svíce. Svíce lemovaly i cestièku do kostela, po 
které prùvodem pøicházeli myslivci v èele s panem far?øem a nesli 
myslivecký obìtní dar ve formì èerstvého úlovku - daòka, který pak 
ležel pøed oltáøem na márách vyzdobených chvojím. Mše se úèast-
nil i sokolník se svým dravcem. Aby trubaèi z lesnické školy v Písku 
a pìvecký sbor Sonitus, který je doprovázel, mìli dostatek svìtla, 
o to se postarali chøeš�oviètí hasièi. 
Po skonèení mše bylo podìkováno trubaèùm a pìveckému sboru 
Sonitus, panu faráøi a ostatním pøítomným. Všichni byli pozváni 
na obèerstvení do kulturního domu v Chøeš�ovicích. Myslím si, že 
naše první svatohubertská se opravdu vydaøila.

Ladislav Kostohryz, pøedseda MS Jehnìdno
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Už se zase tìšíme na JéžiškaMŠ Albrechtice n. Vlt.

Mikuláš nezapomnìl ani na sborovnu a paní kuchaøky
Svatý Mikuláš se svou velkou družinou opìt po roce navštívil naše 
nejmenší ve školce, podíval se i na vìtší dìti do školy. Ve velké knize 
høíchù i ctností bylo poctivì zapsáno všechno dobrodiní i prohøešky
za uplynulý rok. Ve školce mìli napilno hlavnì andílci. Hodné dìti po-
hladili a obdarovali sladkostmi v podobì ovoce i drobných cukrovinek. 
Dìti s paní uèitelkami za odmìnu potìšily svatého Mikuláše øíkankou 
a pìknì se rozlouèily. Menších školákù bylo ve tøídì poskrovnu, a to 
dokonce jen dìvèata. Chlapci radìji ochoøeli, protože na nì pravdì-
podobnì dolehla tíže skutkù minulých. Paní uèitelky všechny chválily, 
spoleènì s dìvèaty pøednesly básnièku a poslaly svìtce na vyšší stu-
peò. Tam už mìli práci pøedevším pekelníci. V šesté tøídì nezbyl nikdo 
kromì paní uèitelky a paní asistentky. Nakonec všichni pokleknutím, 
recitací a slíbením brzké nápravy své pochybení v chování odèinili. 
Kdo se i tak pøed svìtcem vzpouzel, napsal si test z pøírodopisu a od-
nesl domù uhlí. Nezapomnìlo se na sborovnu i paní kuchaøky. Všude 
se zpovídalo ze høíchù, upozoròovalo na dobré skutky a pøednášely 
básnì. Dìkujeme za nadílku a tìšíme se zase napøesrok na vidìnou!
Zdeòka Pirglová, vedoucí nebeské a pekelné družiny

Dále k nám zavítalo divadlo Bambini s jejich pøedstavením. Následující 
den jsme byli pozváni do MŠ Neznašov na podzimní stopovaèku dráè-
ka Mráèka, kde dìti plnily spoustu zajímavých úkolù, za které si do naší 
školky pøivezly dráèka Mráèka. Pøedposlední øíjnovou sobotu jely naše 
dìti do Žïáru udìlat radost seniorùm, krásnì jim zazpívaly a zatanèily. 
Koncem øíjna jsme uspoøádali drakiádu pro rodièe s dìtmi, která mìla 
hojnou úèast. Tento den nás také navštívila psí chovatelka, která dìtem 
názornì ukazovala, jak se správnì chováme k cizím psùm. Øíjen jsme 
zakonèili narozeninovou oslavou dìtí, které se narodily v pøedešlém 
mìsíci. Listopad jsme zahájili haloweenskou párty. Dìti pøišly pøestro-
jené za rùzná strašidla. Pøedškoláci s dìtmi ze ZŠ navštívili planetá-
rium v Èeských Budìjovicích. V tento den jely také dìti do Chøeš�ovic, 
kde také zazpívaly seniorùm písnièky. Dne 11. listopadu se konal v obci 
lampiónový prùvod poøádaný zahrádkáøským svazem Albrechtice nad 
Vltavou ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Prùvod zaèínal od školního environ-
mentálního høištì a pokraèoval v èele se svatým Martinem na “bílém” 
koni. Na konci prùvodu nás èekalo pohoštìní v podobì svatomartin-
ských koláèkù a klobás v bufetu Miláèek. Další týden probìhlo v naší 
školce vánoèní focení. Poslední listopadovou akcí byla návštìva zvíøat 
ze Zoo Hluboká nad Vltavou. Dìti si mohly pohladit pakobylku, želvu 
a krajtu královskou. Dne 5. 12. 2022 pøišel do školky Mikuláš, andílci 
a spousta èertù, kteøí pøinesli dìtem balíèek, ve kterém mìly samé 
dobroty. Dìti pak spoleènì Mikulášovi øekly hezkou básnièku.  

Za uplynulé dva mìsíce máme za sebou spoustu akcí v MŠ i mimo ni. Tradiènì nás navštívil pan sokolník se svými dravci. Dìtem 
pøedstavil výra velkého, sokola stìhovavého a orla skalního. Dìti mìly možnost si nejen z blízka dravce prohlédnout, ale také pohladit. 

paní uèitelky ze školky

Hodnì štìstí
v roce 2023
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Ochutnávka z našich školních akcí

Dne 25. øíjna 2022 se žáci 8. a 9. tøídy ZŠ Albrechtice nad Vltavou zúèast-
nili zajímavé exkurze „Legiovlak 2022“ ve Vodòanech. Legiovlak je projekt 
Èeskoslovenské obce legionáøské, který si pøedsevzal vytvoøit vìrnou rep-
liku legionáøského vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transsibiøské 
magistrále v Rusku probíhaly váleèné operace ès. legií. V každém z vagonù 
byla nainstalována výstava panelù a trojrozmìrných pøedmìtù, které pøibli-
žují život a boj ès. legionáøù na Transsibiøské magistrále. Žáci tak zjistili ne-
jen podrobné informace o životì èeskoslovenských legií, ale prohlédli si 
i originální souèásti výstroje a výzbroje. Velmi zajímavý odborný výklad 
nám poskytl pan prùvodce v replice legionáøského stejnokroje, provedl nás 
jednotlivými vagony a odpovìdìl na všechny dotazy našich zvídavých žákù. 
Na konci exkurze byly pro žáky pøipraveny pracovní listy a také zajímavá 
tematická videoprojekce. Díky návštìvì „Legiovlak 2022“ ve Vodòanech 
získali naši žáci povìdomí o životì èeskoslovenských legiích a jejich záslu-
hách na vzniku samostatného èeskoslovenského státu.

Dne 21.10. k nám do školy pøijela spisovatelka Michaela Fišarová s hercem
Miroslavem Reilem a pøedstavili nám knížku: Nikolina cesta. Popisovali nám, 
o èem je. Že je o jedné holce jménem Nikola, která to nemá zrovna jedno-
duché. V knížce se píše o jejích problémech ve škole. Jednou byla se tøí-
dou na výstavì vánoèních stromkù. Na jednom z nich uvidìli perníèky, které 
následnì snìdli... Nikola to nemá jednoduché ani v rodinì. Když její otec 
zemøel, našla si máma pøítele Zdeòka, se kterým si moc nerozumí. Ještìže 
má Nikola malého brášku Martina, se kterým se mají rádi. Paní Stoklasová, 
která èas od èasu chodí Martina hlídat, je taky fajn. Kousek z knihy paní 
Fišarové nám dobøe "pøehrál" její kolega, který stejnì dobøe ète jako hraje. 
Byla tam super atmosféra. Také bylo dobré obèas perifernì sledovat tøídní, 
jak dìj hltá a jak ji do sebe vtáhl. Bylo zajímavé vidìt známou osobnost, 
teda dvì známé osobnosti, a jejich projevy. Líbilo se mi, že jsme nejen 
"zabili" kus hodin, ale i to, že na to máme sloh a ten teï píšu.
Užil jsem si to. Kdyby takových besed bylo víc, vùbec bych se nezlobil. 
František Faktor

Mgr. Lenka Grzyb, uèitelka èeského jazyka a obèanské výchovy 
(tøídní uèitelka 6. roèníku)

Ing. Jana Kreidlová, uèitelka zemìpisu a pracovních èinností

ZŠ Albrechtice n. Vlt.

Exkurze našich nejstarších žákù ve Vodòanech

Beseda se spisovatelkou oèima devá�áka

Turnaj ve vybíjené
V úterý 22. 11. se žáci ze 4. a 5. roèníku zúèastnili turnaje ve vybíjené poøá-
dané ZŠ Cesta. Utkaly se školní týmy ze ZŠ Cesta, ZŠ Èížová, ZŠ Kluky 
a ZŠ Albrechtice. Celkem hrálo osm družstev, z toho po tøech týmech vy-
tvoøila poøádající škola ZŠ Cesta a dále ZŠ Èížová. I když se našim žákùm 
z Albrechtic nepodaøilo umístit na stupni vítìzù, turnaj si užili a mají hezké 
vzpomínky. Mgr. Ivana Kohoutová, tøídní uèitelka 4. a 5. roèníku

Exkurze do Písku
V úterý 29.11. vyrazili žáci 6.,7. a 8. roèníku albrechtické základní školy na 
exkurzi do Písku. Nejprve si prohlédli píseckou mìstskou knihovnu, pøede-
vším pak velmi pìknì vybavené oddìlení pro dìti a mládež. O patro výš, 
v digitální uèebnì, na nì pak èekala paní lektorka s programem o komiksu. 
Dalším bodem programu byla návštìva Zemského høebèince. Všichni ob-
divovali nejen historickou budovu, která je Národní kulturní památkou, ale 
pøedevším nádherné konì. Nejvíce zaujal høebec, který se zúèastnil Olym-
pijských her v Tokiu a také konì, kteøí jsou zde pøipravováni na práci u Po-
licie ÈR. Pøestože nám poèasí moc nepøálo, exkurze se žákùm líbila a byla 
vítaným zpestøením výuky.

Exkurze 9. roèníku v rùzných organizacích a firmách
Albrechtická základní škola pro své žáky pravidelnì organizuje exkurze do
firem rùzných oborù. Sychravý ranní 29. listopad jsme strávili s žáky 9. roè-
níku v Èihovicích u Týna nad Vltavou a poté v malé obci Sviny. V Èihovicích 
jsme navštívili Domov sv. Anežky, jejímž cílem je podpora a pomoc lidem se 
zdravotním postižením zaèlenit se do bìžného života. Paní Fuková a dlou-
holetý klient Ví�a nás provedli celým areálem, ve kterém se žáci seznámili 
s truhlárnou a dílnami, ve kterých se tvoøí vlnìné a textilní výrobky. Ve Svi-
nech žáky èekala návštìva dvou rodinných øemeslných dílen, kde mìli 
možnost poznat jejich provoz a také si na vlastní kùži vyzkoušet výrobu. 
Jednalo se nejprve o puškaøskou dílnu pana Jana Radosty, který se vìnuje 
ruèní výrobì, opravám a renovacím loveckých zbraní. Zde se seznámili 
s historií oboru, konstrukcí loveckých zbraní a nábojù, s výrobním proce-
sem jednotlivých komponentù, a� už se jedná o zpracování kovových sou-
èástí nebo døeva na pažby. V další èástí dne navštívili výrobu užitkové ke-
ramiky Vandy Pertlové, firmu Keramika U Koèkù. Zde byl k vidìní kompletní 
výrobní proces ruèního zpracování keramiky od toèení na kruhu po deko-
rování a malbu výrobkù až po jejich výpal a prodej. Techniku malby na su-
chý støep si žáci také sami vyzkoušeli. Celý den probìhl v klidné a tvoøivé 
atmosféøe a myslím, že jsme si návštìvu užili.
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Hledání ztracených andìlùAlbrechtický Brebta

PodìkováníNapsali jste nám
Milí spoluobèané. 
Chtìl bych mockrát podìkovat za trpìlivost a vìrnost na
zákazníkù autodílny, kteøí pùl roku riskovali problémy, pokuty 
i poškození svého vozu a pøesto nám, pøes všechny zákazy, 
umožnili dát nìjakou práci. Mnoho lidí na úøadech zapom-
nìlo,  že nemáme kadeønictví a že auta ještì neumí létat. 
Koneèné spojení dvou etap v jeden èasový úsek možná pøi-
neslo lepší dotaci, ale urèitì nebylo š�astnou volbou. Ne-
zjistil jsem opravdu žádný rozdíl, pokud je firma malá, nebo 
kdyby uprostøed stavby byla továrna pro 200 zamìstnancù. 
Poøád je to Vaše živobytí.

šich Pøes mnoho zbyteèných hádek zda mít "vjezd" pro zákaz-
níky a zásobování do provozovny, pro koho je vyjímka pøes 
les a pro koho ne, je snad vše u konce.
Vìøím, že další etapy budou v jiném duchu, ménì ponièe
ho majetku a zelenì v širokém okolí, s úklidem ulic a s lepší 
komunikací pro spokojenost všech. Kvalitu stavby a projektu 
ukáže èas a vìtší srážky.

né-

Zvláštní díky patøí mému ta�kovi, mistrovi... za pomoc, kterou 
mi vìnuje a také panu Rolfovi, skvìlému kamarádovi, který 
odešel 28.øíjna...  Dìkuji Jiøí Vachta.

A právì jim pøispìchala na pomoc odvážná skupinka dìtí a jejich 
úžasných rodièù i prarodièù, aby spoleènì absolvovali, místy i tro-
chu nároènou, cestu z Albrechtic k rybníku na Nové louce a zpìt. 
A výprava to byla úspìšná. Všechny ztracené neš�astníky se po-
daøilo najít, a to v neèekanì rychlém èase. Každý z andìlù odmì-
nil své zachránce drobnou sladkostí a také úryvkem básnièky, 
kterou si pøál Mikuláš od dìtí letos slyšet. A jeho pøání nakonec 
bylo splnìno. 

Naštìstí i v pozemském svìtì se tu a tam objeví takový dobrý 
andìl bez køídel a mezi tento ojedinìlý druh patøí i naše „teta" 
Mája. Z jejího okénka se linula lákavá smìs vùní èaje, punèe 
a svaøáku a kdo mìl chu�, mohl si opéct buøtíka èi klobásu nad 
nìkterým z pekelných ohòù. 

A po nìm i kytara a zpìv a obèasné náznaky tance, ale hlavnì 
hodnì smíchu a veselí, jako za starých dobrých skromných èasù
....

Když se zvedne silný vítr a opøe se andìlùm do køídel, nevìstí to 
nic dobrého. Takový andìl pak neudrží smìr a rázem se ocitne na 
místì, kde by vùbec nemìl být. A co víc, pøi cestì po zemi si neví 
sám rady kudy a kam jít. To pak sedí opuštìný, vzdychá a naøíká 
a èeká na záchranu. A právì takový osud potkal letos skupinku 
andìlù letících do Albrechtic, které vítr s vloèkami snìhu rozvál po 
lese. Jen dvìma se podaøilo pøistát  na správném místì.

Z nechtìného èekání se tak stala pøíjemná chvíle mlsání a klábo-
sení s pøáteli. Konec dobrý, všechno dobré. Ohòostroj byl....  

Tímto dìkujeme zúèastnìným dìtem a jejich rodinám, andìlùm, 
èertùm, „tetì" Máje a všem ostatním, kteøí se na letošní Mikuláš-
ské nadílce podíleli. Od té úplnì první ubìhlo už patnáct let. A za 
takovou dobu se zub èasu podepíše na každém. Andìlùm zaène 
øídnout peøí na køídlech a blednout svatozáøe, pekelníkùm pøibývá 
na kožichu jedna záplata za druhou a Mikuláše z nošení nadílek 
pro tolik hodných dìtí už poøádnì bolí záda. A proto jsme se roz-
hodli odejít do zaslouženého nebesky-pekelného dùchodu a pøe-
nechat naše místa mladším, svìžejším a možná i, nejen na duchu, 
bohatším nástupcùm. A� už to bude kdokoli, pøejeme hodnì sil, 
dobrých nápádù a nepodmínìné podpory.                  

S nehraným dojetím Vám všem krásné a klidné svátky 
pøejí „Brebtové" a „Vltavínci".                                  

Tereza Zachová

Když celá výprava dorazila na místní fotbalové høištì a Mikuláš se 
svou družinou a partou pekelníkù pøedstoupil pøed dìti, celý sbor 
mu bez jediné chybièky jeho báseò na pøání odrecitoval. Byla to 
taková krása, že i pekelníci zamáèkli slzy a nezmohli se ani na své 
povìstné èertovské øádìní. Po zasloužené nadílce si Mikuláš pro 
dìti ještì pøipravil pøekvapení v podobì ohòostroje, ale protože 
všechna nebeská delegace pobíhala vesele mezi dìtmi po zemi, 
nebyl nikdo, kdo by na nebi zatáhl noèní oponu. A tak se èekalo 
a èekalo a tma nikde.



Knihovna Albrechtice nad VltavouVánoèní knižní nabídka
I v letošním roce se malí i velcí ètenáøi mohou tìšit na nové knihy, 
albrechtické obecní knihovny. Nìkteré tituly jsou takzvanì na pøání, pøestože sliby se nemají plnit 
jenom o Vánocích. Èas strávený s knihou totiž každému mùže pøinést chvíle klidu a pohody.

které tradiènì nadìlil Ježíšek do 

Tyto tituly rozšiøují knižní fond:
~ P r o d o s p ì l é è t e n á ø e :
Alena Mornštajnová – HOTÝLEK
navzdory dìjinám, válkám, totalitním režimùm i poèasí. Takový je i hotel - vlastnì spíš hodinový 
hotýlek – pana Leopolda, založený v dobách první republiky. 

  /  Nìkteré vìci jako by existovaly mimo èas. Zùstávají stejné 

Karin Lednická – ŠIKMÝ KOSTEL druhý díl
1945. Naši ètenáøi 1. díl již znají velmi dobøe. Opìt se setkají s hrdiny Barkou, Ludwikem a dalšími 
postavami. Ocitáme se v Karvinné, jak se nyní mìsto jmenuje a zažíváme nejen hospodáøský roz-
mach, ale nástup nìmecké okupace a druhou svìtovou válku.

 –   /  Románová kronika ztraceného mìsta léta 1921– 

Táòa Keleová – Vasilková – SLZY A SMÍCH  /  
nás všech se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Dvì ženy, dva osudy. Na první pohled 
odlišné a pøitom v mnohém tolik podobné… Jak autorka uvádí – kniha je vìnována všem ètenáø-
kám, které se po pøeètení jejích knih stávají neznámými a pøece blízkými pøítelkynìmi.

Slzy a smích. Štìstí a neštìstí. Stejnì jako v životì 

~ D e t e k t i v n í ž á n r :
Delia Owensová – KDE ZPÍVAJÍ RACI
Dle New York Times bestseller roku 2019 a 2020. Nominace na nìkolik 
v albrechtické knihovnì.

literárních dìl. A nyní také

Samozøejmì nemùže chybìt pod vánoèním stromeèkem ani naše stálice v oboru pùvodní èeské 
detektivky. Ladislav Beran – ÈETNICKÉ POVÍDKY Z PRÁCHEÒSKA  /  Ne náhodou si autor pro svou knihu vybral tento název, protože 
písecká èetnická pátrací stanice, která byla vedená na Policejním øeditelství v Praze jako 92. policejní revír, mìla dosah až do Sušice.
~ P r o d ì t s k é è t e n á ø e :
JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁÈEK
Jedna, dvì, tøi, ètyøi, pìt, cos to, Janku, cos to snìd?, Šel zajíèek brázdou a mnohé další.   

  /  V krásnì ilustrované knize nalezneme známé øíkanky – jako napø. Foukej, foukej vìtøíèku, 

Astrid Lindgrenová – KARKULÍN ZE STØECHY
telný chlubílek a nenasyta, polopohádkový èlovíèek, který umí létat ve vzduchu a provádí samé neuvìøitelné vìci. Otevøete tuhle knížku 
a pøesvìdète se sami!

  /  s ilustracemi Heleny Zmatlíkové  /  Chcete poznat Karkulína? Tento malý, neodola-

Krásné Vánoce a hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2023 pøeje Dana Ryšlavá – Vaše knihovnice.  

... možná že øada našich obèanù ani neví, že první veøejný vodovod v rámci obce byl již pøed 65 lety 
vybudován v Újezdì. Osada, zejména èásti Kolna a Mezerka, trpìla nedostatkem vody, protože lokál-
ní studnì buï vùbec nebyly, nebo byly nedostaèující. Obèané proto museli chodit pro pitnou vodu do 
studánky na Palouèku nebo do Struh a pro užitkovou (pro dobytek) do potoka. Proto nìkolik let inter-
venovali na rùzných úøadech, aby jim bylo umožnìno zøídit vodovod. Sami navrhovali jeho provedení 
samospádem, jimž by byl jak provoz, tak i výstavba levnìjší. Významný zdroj vody byl pramen jiho-
východnì pod Skalkou nedaleko hájovny, který napájel nedaleký rybník.
V r. 1955 byl schválen plán výstavby vodovodu a již v r. 1956 byla stavba zahájena. Projekt vo
pro Újezd zpracovala a dohled zajiš�ovala vodohospodáøská správa. Celou výstavbu pak øídil pan 
Jan Bartuška z è.p. 25, který byl jejich zamìstnancem. Vybudovány byly 2 studnì, z kterých byla ve-
dena voda kameninovým potrubím do sbìrné šachty a následnì do vodojemu, který stojí dodnes pod 
hájovnou. Pøepad byl vyveden do lesa „Obùrka“ pod rybníkem. Z vodojemu je pak vedena jedna trasa 
v celkové délce pøes 1,5 kilometr, která prochází èástí Spálená, Kolna a konèí v dolní èásti Mezerky. 
První èást cca 200 m (podél cesty v lese) je ve sklenìném potrubí a dále už pokraèují litinové roury 
pospojované vzájemnì do hrdel utìsnìných konopím a hliníkovým provazem. Z této trasy jsou pak 
pouze odboèky do jednotlivých domù. Dále byly v dosahu všech nemovitostí (do cca 25 m) instalo-
vány nadzemní hydranty, které mìly sloužit pro hašení pøípadných požárù (k tomu bohudíky nikdy 
nedošlo). Místní požárníci každoroènì kontrolovali jejich èinnost a zároveò také odkalovali potrubí. Po 
ukonèení èinnosti svazu požárníkù v osadì už toto nikdo nedìlal. Na pøelomu století byly nadzemní 
hydranty nahrazeny podzemními. 

dovodu 

Jednalo se o jeden z prvních veøejných vodovodù v širokém okolí. Vodovod byl budován svépomocí 
tak, že každá usedlost dostala pøidìlen úsek, který museli její pøíslušníci vlastními silami v pøevážnì 
kamenité pùdì ruènì vykopat. Jednotlivé úseky byly vždy po 10 metrech etapovì, tak aby na každé-
ho pøipadal zhruba stejnì nároèný terén.  Kováøi v sousedních vsích, zejména ve Slavìticích nestíhali 
vykovávat otupené krompáèe. V nìkterých místech musela být skála narušena trhavinou. Pouze pøi 
hloubení jámy na stavbu vodojemu byl využit „velký“ lanový bagr. Celá stavba trvala zhruba rok (byla 
dokonèena v r. 1957) a na vodovod byly pøipojeny všechny objekty v èásti Kolna, Mezerka a Spálená 
(celkem 27 domù). Tento poèin je ocenìn i v kronice obce Albrechtice, kde je uvedeno: „Je to pìkná 
ukázka obèanské spolupráce, ze které by si mìli vzít pøíklad i obèané z místní èásti Albrechtice.“
Zpoèátku byl vodovod bez vodomìrù s paušálním poplatkem, což vedlo k tomu, že se s vodou vùbec 
nešetøilo. Budovala se sociální zaøízení (koupelny, splachovací záchody), zalévaly se zahrádky a dále 
byl na øad napojen i novì budovaný vepøín. To mìlo za následek, že se vody postupnì nedostávalo. 
Nejprve se dovážela voda do vodojemu cisternami, poté byly instalovány do každého objektu vodo-
mìry a vybudován další zdroj (studnì pod hájovnou). Byly provedeny vrtané studnì ve Struhách, ale 
jejich provedení u potoka bylo tak nevhodné, že k jejich dokonèení a využití vùbec nedošlo. Nedosta-
tek vody pøetrvával a byl odstranìn až v 90. letech napojením vodojemu na „øímovskou“ vodu z øadu 
ze Všeteèe. Postupnì byly odpojeny prameny od vodojemu, a tak voda z nich odchází nevyužita do 
pøepadu. Ten je bohužel pod rybníkem, z kterého se stalo jezírko závislé pouze na povrchové vodì. 
Pozitivní je že se zde uchytil pùvodní ekosystém s mnoha vodními živoèichy a rostlinami.
Pøes drobné nedostatky postavený vodovod výraznì zlepšil život v osadì a slouží ke spokoje
65 let. V souèasné dobì je na nìj napojeno 31 odbìrných míst.  J. Procházka

nosti již 

První veøejný obecní vodovod byl v Újezdì Újezd
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V sobotu odpoledne 29.10. probìhla na Petrovinì druhá brigáda sázení tentokrát ovocných stromkù. Sázely se stromky 
hrušní, tøešní, jabloní a slivoní. Brigádníci se trochu obmìnili, ale poèetnì to bylo podobné jako pøi sázení dubù pøed 14 dny.
Jelikož sazenic stromkù bylo témìø o polovinu ménì než sazenic dubù na pøedchozí brigádì, byla práce pomìrnì brzy 
hotová a brigádníci si tak staèili užít ještì trochu toho sobotního volna. 
Dìkujeme všem zúèastnìným za jejich èas a ochotu! Text a foto: R. Lacinová

Spolek památky 
Chøeš�ovicka
informuje a dìkuje

Spolek památky Chøeš�ovicka bude v pøíštím roce pøipravovat velkou 
slavnost k výroèí 700 let od první písemné zmínky o Chøeš�ovicích.  
Mimo to probìhnou i jiné menší akce èi brigády. 

Stav na úètu památek k 7. prosinci 2022 je 349 560,- Kè. 
Moc dìkujeme všem štìdrým dárcùm. 
A pøejeme Vám všem VESELÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V DALŠÍM ROCE !

Výlov Kuchyòky - chøeš�ovické požární nádrže

V sobotu 5.11. od brzkých ranních hodin si mohli místní hasièi vyzkoušet jak nároèné mùže být povolání rybáøe. Tìžká 
práce zatahování sítí v bahnitém terénu, který ztìžuje každý krok. Chladné a vlezlé poèasí zadírající se každému pod 
kùži, tomu všemu musí každoroènì pøi podzimních výlovech rybáøi èelit. Hasièi naštìstí nelovili Velký chøeš�ovický rybník, 
ale pouze malý rybníèek Kuchyòku, který již dlouho slouží také jako požární nádrž. Hasièi se na výlov dùkladnì pøipravili 
a na zahøátí mimo jiného mìli pøichystanou výteènou polévku. Nìkteré ryby sice z nádrže utekly pøi èervnových pøívalo-
vých deštích, ale i tak byly v rybníce pìkné kousky karasù, línù, kaprù èi amurù. 
Díky všem, kteøí s výlovem pomohli. Text a foto: R. Lacinová

SDH Chøeš�ovice

Prohlídky kostela jsou možné o víkendech na tel: 607 939 885 
a pokud to poèasí dovolí, tak i v zimním období. 

Již probíhají další opravy nejvíce poškozených èástí vybavení kostela 
sv. Jana, které uhradí spolek. 

Sázení ovocných stromù na PetrovinìChøeš�ovice
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Spolek památky Chøeš�ovicka

Dne 3. prosince opìt po roce zavítal do Chøeš�ovic Mikuláš se svou družinou. 
Jako každoroènì si mladé hasièky pro dìti nejdøíve pøipravily spoustu her, aby 
z dìtí opadla nervozita a strach. Jakmile nastal pravý podveèer, ve dveøích se 
objevil Mikuláš se svými chlupatými èerty a nechybìli ani krásní andìlé. Ani ten-
to rok, si do pekla žádné z dìtí èerti neodnesli, i když pár dìtí mìli èerti urèitì vy-
braných. Za své krásné básnièky dostaly dìti balíèek plný sladkostí a Mikuláš se 
svou družinou slíbil, že pøíští rok se zde zase objeví. 
Dìkujeme všem co se podíleli na pøípravách a místním hasièùm za obèerstvení. 
Text: Klára Kothánková, foto: R. Lacinová

Mikuláš se svou družinou

Zdejší osadníci ji postavili zøejmì už nìkdy po r.1650 na památku váleèných událostí, které tehdy zužovaly celou Evropu, protože zuøila 
nekoneèná 30 letá válka. Chøeš�ovicemi i celým okolním krajem se v roce 1648 prohnala Švédská vojska a zanechala za sebou zpusto-
šenou zem. Nedaleko místa, kde nyní stojí chøeš�ovická Boží muka, stával totiž v dávných èasech velký poplužní dvùr zvaný Náhorský 
èi Zhoø. Dodnes se na místì užívá toto pojmenování ,,Na Zhoøi." Tento dvùr byl pùvodnì manským dvorcem s lovcovskou službou spa-
dající pod královské hrady v Písku a na Zvíkovì. Pozdìji se z dvorce stalo pomìrnì rozsáhlé hospodáøské stavení, které spravoval ša-
fáø s èeledí a nájemníky pro chøeš�ovické panstvo sídlící na Chøeš�ovické tvrzi. Když tehdy Švédská vojska prošla Chøeš�ovicemi, vlast-
nila panství hrabata rodu Koøenských z Terešova. Švédové nemìli s nièím a nikým slitování. Byly zde srovnány se zemí 4 selské statky 

Málokdo vlastnì ví, kdy tato malá sakrální stavbièka byla nad Chøeš�ovicemi postavena a také proè?

z 8, 11 chalup 
zmizela z povrchu zemského. Proto pak na památku tìchto nemilosrdných událostí byla 
postavena právì Boží muka. Není známo, kdo se o stavbu této památky pøímo zasloužil, 
jisté však je z jakého dùvodu. O znovuobnovení a opravu Božích muk se pozdìji zasloužil 
kolem r. 1700 nový majitel chøeš�ovického panství hrabì Ludvík z Trautmansdorfu.

poddaných a již zmiòovaný poplužní dvorec. Všechna tato stavení doslova 

Tato Boží muka jsou zajímavá tím, že jsou èásteènì Boží muka spojená s výklenkovou 
kaplí. Pøed Božími muky stával také oplocený køížek. Když èasem sešel, na to samé místo 
byl novì vsazen opravený litinový køížek pocházející ze starého høbitova od sv. Jana. O to 
se zasloužili místní rodáci pan Miloslav Mareš st. èp. 21, Josef Žák èp. 20, Ladislav Jelínek 
èp.7. Bohužel køížek v souèasné dobì na místì chybí, protože byl poškozen pøírodními 
vlivy. Již se však pracuje na jeho obnovì a navrácení. O poslední opravu této památky se 
zasloužilo vedení obce Albrechtice n/Vlt. Díky péèi všech zmínìných nám pak tyto dobové 
události nezapadnou v èase!  Text a foto: R. Lacinová

SDH Chøeš�ovice

Chøeš�ovice
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Z èinnosti spolku „Náš Újezd“ Dvì podzimní spoleèenské akce

V sobotu 12. 11. (tìsnì po svatém Martinu) se obèané v Újezdì sešli již poètrnácté 
na podzimním posezení. Stejnì jako v minulém roce upekly místní ženy zadní kachní 
ètvrtky, udìlaly nìkolik druhù knedlíkù a zelí. Na úèastníky èekala krásnì vyzdobená 
a prostøená klubovna, která se po 17 hodinì témìø zaplnila. Celkem se akce zúèast-
nilo pøes 30 obèanù vèetnì malých dìtí, a tak jako každý rok bylo jídlo zdarma. Pro 
lepší chutnání bylo k dispozici pivo a další nápoje, a spoleèné posezení se protáhlo 
až k pùlnoci. Jídla bylo dostatek, a dokonce ještì v nedìli bylo k obìdu pøi úklidu 
klubovny.

Další dvì akce rozsvícení vánoèního stromeèku a mikulášskou nadílku pro dìti 
vzhledem k blízkosti termínù spojili v jednu, která se konala v sobotu 3. prosince.
Organizátoøi v pøedstihu postavili velký a krásný vánoèní stromek, který vìnoval ze 
své parcely Fanda Štípkù. Bìhem týdne pøipravil elektrikáø vše k jeho k osvícení.  
V sobotu od 16 hodin zaèali pøicházet první obèané, kteøí stromeèek ozdobili a poté 
byl hned rozsvícen, protože už všichni, zejména malé dìti netrpìlivì oèekávali pøí-
chod Mikuláše. Ten doprovázený èertem a andílkem se objevil po setmìní s košem 
plným dárkù. Jejich masky byly tak vìrohodné, že se dìtem až tajil dech a nìkteøí 
dospìlí v nich ani nepoznali své spoluobèany. Dìti potom postupnì odøíkávaly bás-
nièky a za to obdržely dárkové balíèky. A protože se jednalo pøevážnì o malé dìti 
pøedškolního vìku, byli na nì nejen Mikuláš a andílek, ale i èert hodní. 

jsme 

Básnièku však muselo odøíkat i nìkolik dospìlých, aby nedostali metlou. 
I když u nìkterých vìtších dìtí, zejména tìch s velkým poètem høíchù, ukápla i slziè-
ka, byly nakonec všechny dìti spokojené a na závìr se spoleènì s Mikulášem, andíl-
kem a èertem vyfotily. 
Akce se úèastnilo více než 40 obèanù z nichž bylo 9 dìtí. Dárky dostali i rodièe pro 
další dìti, které se nemohly akce zúèastnit, ale za to museli odøíkat za nì básnièku. 
Protože se akce konala pøevážnì venku byly pro zahøátí k dispozici i teplé nápoje 
(svaøák, grog aj.). Poté se všichni pøesunuli do klubovny, kde byla pro všechny pøi-
pravena vepøová peèenì s knedlíkem a se zelím. 
K zakousnutí pak byly ještì obložené chlebíèky, jednohubky a ke kávì nìco sladkého. 
To vše pøipravily místí ženy, za což jim musíme moc a moc podìkovat.

J. Procházka    Foto od pøítomných obèanù

PS. Na Silvestra o pùlnoci bude u klubovny pøivítání nového roku 2023 
s malým ohòostrojem, na které všechny srdeènì zveme.

a pøátelùm vše nejlepší, hlavnì hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.
Spolek „Náš Újezd“ pøeje do nového roku všem spoluobèanùm 
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SDH Albrechtice nad VltavouDrakiáda s hasièi na Výrovì
O prodlouženém posledním øíjnovém víkendu uspoøádal Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou již tradièní drakiádu na 
vrchu Výrov na dohled od hasièské zbrojnice. Za krásného proslunìného podzimního poèasí se sešli dìti, které dorazily se sourozenci, 
rodièi i prarodièi. Nejen, že si všichni užili krásného teplého poèasí, ale pøedvedli i poøádné sportovní výkony. Vzhledem k tomu, že se 
zrovna v tento den Albrechticím vítr úplnì vyhýbal. Bohužel témìø ani nefouklo. 
Ale s tím si úèastníci drakiády hravì poradili. Se svými draky si zabìhali po výrovské cestì a pøilehlých 
lokalitách a všichni draci se nakonec prolétli nad Výrovem. A stejnì jako pøi každé z pøedchozích drakiád 
ani letos nebyla porušena tradice a jeden z drakù si to nasmìroval na nedaleký strom odkud byl vzápìtí 
vyprostìn a mohl pokraèovat v létání. Za jejich výkony byly dìti odmìnìny dárkem v podobì sladkosti. Pøi 
obèerstvení, které se podávalo v prùbìhu celého odpoledne nemohlo chybìt opékání buøtíkù, které po 
takových výkonech obzvláš� chutnaly.
Bylo to pøíjemné a hezky strávené odpoledne na èerstvém vzduchu, které se úèastníkùm všech vìkových
kategorií líbilo. Tak a� nám to pøíští rok zase létá... 
Text: Petr Sidum - velitel albrechtických hasièù   Foto: Rodièe

Hasièská brigáda na zbrojnici

U hasièù je stále co dìlat a tak se sešli albrechtiètí hasièi a hasièky 
jednoho sobotního dopoledne ve zbrojnici, kde mìli plné ruce práce. 
Postupnì se pøebírali staré hasièské materiály, naskladòovalo se vy-
bavení interiéru, pøipravovaly se prostory pro odbornou pøípravu zá-
sahové jednotky obce, opravoval se starý nábytek a probìhl i úklid 

celého objektu se kterým nám pomohli i naši nejmenší hasièi. 
A další a další vìci spojené s plnohodnotným zprovoznìním 
hasièské zbrojnice pøedevším pro potøeby zásahové jednotky. 
Zároveò byla provedena údržba a pøechod techniky na zimní 
provoz. Vždy� je pøed námi jedno z nejnebezpeènìjších ob-
dobí v roce. Týkající se pøedevším výjezdù k technické pomo-
ci na komunikacích, kde se jedná o pomoc pøi dopravních 
nehodách, nebo zprùjezdòování zablokovaných komunikací 
od padajících stromù. Vždy� zima ještì nezaèala a už máme 
za sebou jeden z tìchto výjezdù na zprùjezdnìní komunikace 
smìrem na Paseky po spadu mokrého a tìžkého snìhu a sa-
mozøejmì požáry všeho druhu. Vždy� takový nevyèištìný 
komín, nebo neohlídaný adventní vìnec se zapálenými svíè-
kami dokáží udìlat poøádnou paseku.

Chtìl bych vám popøát klidné a pøíjemnì strávené Vánoce 
a pevné zdraví nejen v novém roce.

Text: Petr Sidum – velitel albrechtických hasièù, foto: SDH

Albrechtiètí hasièi Vám pøejí 
pokojné Vánoèní svátky

a mnoho štìstí v nadcházejícím roce

SDH Albrechtice nad Vltavou

Pieta za zesnulého hasièského kolegu
V druhém prosincovém týdnu probìhla v celé Èeské republice pieta za 
zesnulého kolegu z jednotky Sboru dobrovolných hasièù Skalice u Èeské 
Lípy, ke které se pøipojili i èlenové jednotky Sboru dobrovolných hasièù 
obce Albrechtice nad Vltavou. Ten zemøel pøi zásahu v Novém Boru na 
Èeskolipsku, kde na nìj spadl prohoøelý strop. Pieta probìhla minutou 
ticha, kde byli pøed zbrojnicemi nastoupeni èlenové zásahových jednotek 
s výjezdovou technikou se zapnutým svìtelným výstražným znamením. 
Èest jeho památce.

Text : Petr Sidum – velitel jednotky SDH obce Albrechtice nad Vltavou
Foto: Magda Sidumová – èlenka výboru SDH Albrechtice nad Vltavou

2023
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Z historie Velké Albrechtické       pokraèování - 1. èást Vzpomínky vyšla ve zpravodaji - øíjen 2022 

Vzpomínka faráøe Jana Švehly na stavbu 
rozhledny Kamýk v roce 1941
Motto: 
„Všechno má urèenou chvíli
a veškeré dìní pod nebem svùj èas“. 

A jen v pravdì této prastaré moudrosti se dívám na vznik „Velké 
Albrechtické“. Nelituji svých šedin. Ani toho, že jsme ve svém mládí 
takový nápad nemìli. Ani bychom jej uskuteènit nemohli. A pøesto
jsme mladí i staøí - dennì šlapali na Velký Kamýk. Bylo nás nìkolik.
Z Albrechtic a Všeteèe...

V Táboøe 24. listopadu 1986,  Jan Švehla 

Mohl to být docela dobrý trénink na nynìjší „Velkou Albrechtickou“. 
Kromì vzpomínek mám zachovánu fotografii „budovatelù“ rozhledny 
pøi dokonèení zastropení sklepù rozhledny. K rozpoznání èlenù „party“
jsem z fotografie 6x9 cm dal udìlat zvìtšeninu, která je pøiložena. Žel,
že do dnešních dnù mnì jména nìkterých pracovníkù vymizela z pamì-
ti. Nìkteøí z nich už nežijí. Pokud jsem sám rozpoznal, uvádím jména 
i s názvem „po chalupì“.

Stojící v øadì: dívka (nevím), Švehla František (Ševcù), Švehla Jan (syn-
autor vzpomínky), Sládek Josef (Bašákù), Bartuška Josef ? (Vršákù),
Kohout Karel (otec), další nevím, Kohout ze Všeteèe.
Sedící: Kaifer (Hrobaøík), Kohout (syn) Karel, Bartuška Jan (Vršákù),
další 2 již nevzpomenu. Snad se mnì podaøí ještì nìkteré jméno doplnit.
Mohu dnes øíct, že všichni byli pøedchùdci „Velké Albrechtické“. Nech� aspoò takto jsou registrováni jako bìžci jejich
doby. Nebo� na Kamýk se šlapalo za výdìlkem a z Kamýku bìželo k práci „doma”. Chápu proto zrod „Velké Albrech-
tické“ našich dnù nejen jako povyražení pøihlášených bìžcù, ale také jako úctu a uznání dílu rukou jejich otcù a dìdù.  
Proto všem kdo pobìží letos i v budoucnu držme palce. A všem kdož dobìhnou budiž provolána „Sláva“. Nebo� „Velká 
Albrechtická“  není procházka. To teda ne! Je to velké vítìzství lidského èlovìèenství a vùle nad technizací a robotizací. 

Proto i já bych se rád po létech na Kamýk podíval aspoò jako registrovaný „pìšec“, kterýž již nemá dechu bìžce.
To co se èasem zrodilo, nech� èasem nezapadne!

Motto: 
„Koukám, jak ten èas let?, kaþd?mu let?, tak co bych se b?l.
Kouk?m, jak ten èas let?, nech?m ho letìt a zpívám si dál“. 

Vážení, letos už  „ Velká Albrechtická ”po 39té!
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. 

START 31.12. / 10:00   pøed snìhulaèkou (èp. 13) 

Za poøadatele srdeènì zve a rád Vás po roce uvidí Pavel Kolda

9

Albrechtice nad Vltavou,  31. 12. 2006

A proè bych si nezpíval? Vzpomínku na budování rozhledny 
na Kamýku jsem v roce 1986 konèil v zápisu kroniky vìtou:
„To co se èasem zrodilo, nech� èasem nezapadne!“ 
Po dvaceti létech dìkuji za vytrvalost obèanù rùzného vìku.
Dík za doprovod mladých dam, díky nim jsem mohl zírat na 
rozhlednu „dílo také mých mozolù“. 
Rozhledna stojí. Pøežila bouøe, vichøice, deštì i subtropická 
vedra. Já také. Jenom s tím rozdílem, že ona se tyèí nade 
mnou a já se „vytahuji“ pod ní. Jinak se nic nezmìnilo.
Na stejném místì jako pøed staletími se zvedá Velký Kamýk
(624 m) a pod ním „vesnièka má støedisková“. 
A tak mnì jen blesklo hlavou: „Proè by se jednou po létech
všelijakých zmìn nemohlo psát Albrechtice pod Kamýkem?“
Snad to bude, až mne nebude.
Momentálnì jsem ještì zde a po absolvování „Bìhu na Ka-
mýk“ v cíli návratu na místì startu pøipíjím na zdar dalších
Bìhù na Vysoký Kamýk. 
Budoucí úèastníci a milí obèané. Buïte v dobrém pevní jako
Kamýk, zdraví jako jeho duby. To vám pøeje Jenda Švehla

Strejda - faráø Honzík Švehla se narodil v roce 1920 a pocházel „ “ 
z Albrechtic - Habøí. Jako faráø Církve èeskoslovenské husitské 
faráøoval na Moravì, pak dlouhá léta v Táboøe. Na dùchod se vrátil 
na chaloupku do Habøí. Byl to hodný, laskavý èlovìk, do konce života 
sloužil. Naposledy vyšel na Kamýk v 86 letech v roce 2006, proto má 
také startovní èíslo 86 (na fotografii) a byl odmìnìn pamìtní medailí.
(Pavel Kolda) 

Silvestrovký bìh na Kamýk



TJ Albrechtice nad Vltavou 
dìkuje všem našim pøíznivcùm za podporu 

v uplynulém roce a pøejeme Vám
krásné Vánoce, hodnì zdraví, štìstí 

a pohodu v roce 2023 !  
za TJ Albrechtice nad Vltavou Dušan Hronek

Dìkujeme všem rodièùm, sponzorùm, obci 
a klubu TJ Albrechtice nad Vltavou 

za velkou podporu a snahu. 
Za všechny mladé fotbalisty pøejeme všem 

klidné prožití vánoèních svátkù 
a š�astný nový rok. Pá�a a Vena trenéøi

22 3322pf

SKVÌLÁ
MUZIKA

VSTUP ZDARMA

31.12. / 17:00

sám pan velký SILVESTR

poøádá PÁRTY
v restauraci Miláèek
a srdeènì Vás zve

Obèerstvení zajištìno
Možnost vzít si drobné obèerstvení s sebou

t r a d i è n í

Spolek RYBÁØSKÝCH VETERÁNÙ si dovoluje pozvat 

všechny zábavychtivé, tancechtivé a spoleènostichtivé obèany na 

NEZAP OMEÒTE SI REZERVOVAT MÍSTA

tel.: 775 253 145 nebo pøímo u Mòouka, Fr. Krále a J. a M. Pizingerových

v 
v restauraci Miláèek / 19:00

sobotu 14. ledna

BOHATÁ TOMBOLA pøevážnì z rybích pochutin 

VSTUPNÉ 100 Kè

 c a po l c
K tan i s e hu

ý
hraje mlad  

R I  R N A
MA T N F I T

e s ý
he t e

s  v m orc s r m  

Ohlédnutí za rokem 2022 Rybáøští veteráni
V letošním roce jsme pro vás pøipravili spoleèenské akce jako každý jiný rok. Zaèali jsme lednovým rybáøským candrbálem, který i pøes 
rùzná covidová opatøení, se opìt vydaøil a  sešlo se nás hojnì. Dalším poèinem byly tradièní rybáøské závody na Vápeòáku. Opìt lida 
dost, poèasí super a nálada výborná. Nemohl samozøejmì chybìt v záøí koncert souboru Chairé v Chøeš�ovicích. Další naše klasika, 
která letos byla v komornìjším duchu, o to ovšem pohodovìjší. V øíjnu jsme opìt vyrazili na výlet na Jižní Moravu s návštìvou vinného 
sklepa. Další vydaøená akce. Mimo to jsme se zúèastnili nìkolika podpùrných akcí jež byly souèástí soutìže Vesnice roku. Nejvýznam-
nìjší byla na Hladné, kde jsme komisi, pøedvádìli nìkolik epizod ze života voraøù. V roce 2023 bychom chtìli v tomto našem poèínání 
pokraèovat. Možná se bude opìt lovit Vápeòák a uvidíme co dalšího nám tento rok pøinese. Za náš spolek bych vám všem chtìl popøát 
v novém roce pevné zdraví, pevné nervy, a� mùžeme pøekonat tuto nelehkou dobu. Hlavnì mír nejen naší zemi, ale všem na této pla-
netì. A a� se v pøíštím roce opìt setkáme v klidnìjší atmosféøe. Chtìl bych vás tímto ještì pozvat na náš další candrbál. Uskuteèní se 
opìt v restauraci Miláèek, v sobotu 14. ledna ode 19.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát mladý Martin Frinta se svým orchestrem.  
Nebude chybìt bohatá tombola pøevážnì z rybích pochutin. Tak pøindìte a bude prèa.   Za Rybáøské veterány Mòouk.
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redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

Vedení obce Albrecht ice nad Vl tavou b lahopøe je všem os lavencùm

Užíve j te s i svù j krásný vìk ve zdraví , radost i a svìžest i

7. února 2023

70  Svatoòová Jitka, 

81  Bartuška Stanislav, Hladná

70  Lejèar František, Jehnìdno

75  Horníková Marie, Chøeš�ovice

75  Øeøicha Jiøí, Albrechtice n. Vlt.

80  Vorlíèková Eva, Hladná

55  Dvoøák Roman, Albrechtice n. Vlt.

50  Velková Monika, Údraž

 Albrechtice n. Vlt.75  Kòourková Marie, 

75  Klement Jan, Albrechtice n. Vlt.

75  Vorlíèek Petr, Hladná

65  Benedová Jaroslava, Újezd

60  Klùfa Milan, Albrechtice n. Vlt.

75  Kozáková Marie, Jehnìdno

65  Petr Luboš, Albrechtice n. Vlt.

70  Hochmal Karel, Albrechtice n. Vlt.

75  Vorlíèek Karel, Hladná

Albrechtice n. Vlt.

Spoleèenská kronika 

od 21. do 23.12. 2022

 
redakèní

 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
rad.lacinova@seznam.cz

Vám pøeje redakce zpravodaje obce

Památná Albrechtická lípa
Nìkolik let èekala lípa malolistá nacházející se na odboèce smìr Hladná 
na navrácení titulu Památný strom, který jí po právu náleží. Nyní už u ní 
nechybí døevìný sloupek se státním znakem a nápisem Památný strom.
Staré stromy požívají od lidí úctu a obdiv, nìkteré i zákonnou ochranu.
Díky své výjimeènosti patøí Albrechtická lípa dle legislativy od roku 2000 
mezi chránìné památné stromy Èeské republiky. 
Její vìk je odhadován na 300 let,výška je 24 m a obvod kmene 657 cm. 
Pro pìší i cyklisty je strom snadno dostupný, v jeho blízkosti se nachází 
panel historické stezky vìnovaný vsi Hladná.
Svou délkou života stromy znaènì pøesahují délku života èlovìka. Øíká
se, že stromy „pamatují“ události z dob dávno minulých. Lidská historie 
kolem nich prochází, lidé se rodí a umírají, strom roste dál... Lípa byla 
zasazena v dobì, kdy obec patøila rodu Vrtbù, nìkdy okolo r. 1700. 

1. prosinec 2022

Miloslav Mareš, Chøeš�ovice

7. 2022 prosinec 

 František Hošek, Jehnìdno

11. 2022 prosinec 

Milan Øeháèek, Údraž

Parèík v Albrechticích nad Vltavou 
(døíve zvaný Rùžový parèík - podle rùží, které se zde pìstovaly)

 

V pøíštím roce se bude pøipravovat projekt na parèík v Albrechticích. Jak 
všichni víme, realizovat se bude jenom pokud získáme dotaèní podporu. 
V tom pøípadì pùjde o dùstojnou opravu pomníku padlým v 1. svìtové 
válce, na který vìtšina z nás pohlíží skrze plot. Pomocnou ruku pøi stavbì 
pomníku nabídli v r. 1917 místní divadelní ochotníci a za tímto úèelem 
schválili v hostinci u Vodièkù 28.5.1917 dvì divadelní hry, a to Stará paní
a Blázinec v prvním poschodí . Z výtìžku divadel pak ochotníci postavili
pomník. Zhotovení pomníku bylo zadáno u pana Kasy v Protivínì, pøed-
stavovalo èástku 4.961 Kè a 90 haléøù. Hotové dílo bylo dopraveno do 
Albrechtic po èástech - na ètyøech selských vozech. 

„ “
„ “

Dobrý rozjezd do pøíštího roku

„Nic z toho dobrého 
a krásného, cos uèinil, se neztratí. 

Všechno zùstane.“
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