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... podzimní už pøišel èas, plno zlata je tu zas ...

Prezentace obce v Luhaèovicích
na vyhlášení vítìze  Vesnice roku 

více na str. 10 a 11

Ocenìní chøeš�ovické knihovny
Obecní knihovna v Chøeš�ovicích byla v letošním roce ocenìna 
jako nejlepší knihovna v Jihoèeském kraji za informaèní a mo-
derní služby a zároveò byla nominována do celorepublikové 
soutìže Knihovna roku. Výsledky této soutìže byly slavnostnì 
vyhlášeny 4. øíjna 2022 v Zrcadlové kapli - Klementinu v areálu 
Národní knihovny v Praze. Knihovna obdržela diplom za práci 
s dìtmi a mladými ètenáøi, cenu pøedával ministr kultury Martin 
Baxa. Knihovnou roku je èást Prahy - Dolní Chabry. 
Za úspìch naší knihovny chci pøedevším podìkovat všem mým 
ètenáøùm, obecnímu úøadu za rekonstrukci knihovny a také mé 
rodinì za podporu. Lenka Kothánková, knihovnice

Pøijetí u prezidenta Èeské republiky
a v Poslanecké snìmovnì

více na str. 3

Finalisté Vesnice roku 2022 se sešli
na pøedávání cen v Kostelní Lhotì  

Finalisté soutìže Vesnice roku byli pozváni na Pražský hrad, kde 
je v pátek 14. øíjna 2022 pøivítal a se starosty na téma finance 
obcí diskutoval prezident Èeské republiky Miloš Zeman. Pozvání 
zástupcù všech 13 obcí iniciovala Kanceláø prezidenta republiky. 
Za naši obec se setkání zúèastnil starosta obce Ing. Miroslav Ušatý 
a èlenka rady obce paní Milada Švehlová.

Slavnostní pøedávání ocenìní Vesnice roku probíhalo 1.10.2022 
v obci Kostelní Lhota (celkového vítìze soutìže), která hostila 
delegace dalších 12 finalistù. Za obec Albrechtice nad Vltavou se
zúèastnil starosta obce Ing. Miroslav Ušatý. Naše obec získala
Ocenìní komise za udržování tradic voraøského øemesla.

V sobotu 17. záøí 2022 se delegace obce Albrechtice nad Vltavou 
zúèastnila slavnostního vyhlášení vítìze Vesnice roku ÈR, které 
bylo již tradiènì souèástí Jarmarku venkova v Luhaèovicích, kde 
panovala skvìlá atmosféra. Jednotliví finalisté, vítìzové krajských 
kol, zde prezentovali výrobky, pokrmy a nápoje svého regionu, 
zvyklosti, tradice, historicky a turisticky zajímavá místa a památky.



Informace pro obèany Volby a ustavující zasedání zastupitelstva

Podrobné in formace z jednání Zastup i te ls tva obce 
na leznete na: www.a lbrecht icenadvl tavou.cz 

Volby do 1/3 Senátu ve 13. obvodu Tábor
Ve dnech 23. a 24. záøí 2022 se konaly volby do 1/3 Senátu v našem 13. obvodu Tábor. Do 
a to ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022, postoupil MUDr. Marek Slabý a dosavadní senátor Mgr. Jaroslav Vìtrovský. Ve druhém kole zvítìzil 
MUDr. Marek Slabý a stal se senátorem za náš obvod na 6 let.

2. kola, které se konalo o týden pozdìji, 

Volby do zastupitelstva obce
Volby se konaly ve dnech 23. a 24. záøí 2022.
Volilo se 15 èlenù zastupitelstva obce. 

Kandidovalo celkem 74 obèanù v 5ti volebních stranách:

è. 1  –  Zmìna
è. 2  –  Pro náš venkov
è. 3  –  Základ v tradicích

è. 4  –  Jihoèeši
è. 5  –  Patrioti 2022

Do zastupitelstva obce byli zvoleni:

                                                                             Poèet hlasùVolební strana è. 1 - Zmìna

1. Miroslav Ušatý 264
2. Vít Kothánek 203
3. Jan Schánilec 169
4. Radka Lacinová 169 

- vzdala se mandátu a na její místo nastoupil 
    Michal Procházka 142
5. Hana Jaèková 150

Volební strana è. 2 - Pro náš venkov

1. Hana Krippnerová 226
2. Milada Švehlová 170
3. David Mikolášek 136
4. Petr Veverka 129

Volební strana è. 3 - Základ v tradicích

1. Jan Procházka 137
2. Jiøí Jaroš 130
3. Václav Havlíèek 121
4. Jaroslav Sládek 118

Volební strana è. 4 - Jihoèeši

1. Ladislav Øeøábek 150

Volební strana è. 5 - Patrioti 2022

1. Petr Lacina 154

Dne 18. øíjna 2022 se uskuteènilo první ustavující zasedání 
zastupitelstva obce, kde byli zvoleni starosta, místostarosta, 
èlenové rady a èlenové výborù obce:

Zastupitelé:

Havlíèek Václav                         
Jaèková Hana
Jaroš Jiøí
Kothánek Vít
Krippnerová Hana
Lacina Petr
Mikolášek David
Procházka Jan
Procházka Michal
Øeøábek Ladislav
Schánilec Jan
Sládek Jaroslav
Švehlová Milada
Ušatý Miroslav
Veverka Petr                                     

Funkce:

Pøedseda finanèního výboru
Èlenka finanèního výboru
Èlen 
Pøedseda kontrolního výboru
Místostarostka, èlenka rady
Èlen rady
Èlen 
Èlen 
Èlen 
Èlen finanèního výboru
Èlen rady 
Èlen kontrolního výboru
Èlenka rady
Starosta, èlen rady
Èlen kontrolního výboru

Všem zastupitelùm pøeji hodnì sil pøi plnìní nároèných úkolù, 
které je v tomto volebním období èekají.
Milada Švehlová  

Ustavující zasedání zastupitelstva

Web Kam po Èesku:

ZDENÌK SVÌRÁK (86) na otázku Kam na výlet po Èesku? 
pro pro turistický portál Kam po Èesku odpovìdìl: 
„Za výlet rozhodnì stojí obec Albrechtice nad Vltavou, která 
leží nedaleko Písku. Mají tam nejveselejší høbitov na svìtì. 
Je krásný pro oko i pro duši.“ 

Napsali o nás

Natáèení televize Nova
Bylo nám potìšením, když nás oslovila TV Nova s žádostí o nato-
èení reportáže o našem kaplièkovém høbitovu. 6. øíjna, byl teplý 
a slunný podzimní den, kdy jsme s paní Petružálkovou mìly èest 
pøivítat štáb v areálu našeho høbitova a také v kostele sv. Petra 
a Pavla. Natáèení probíhalo témìø celé odpoledne a finální verze 
reportáže by mìla být vysílána koncem øíjna v poøadu Víkend.
Za Infocentrum Albrechtice nad Vltavou
Brotánková Andrea

2

Volební místnosti v naší obci navštívilo 61,27% volièù. 
Celkovì volební úèast v ÈR èinila 46,07 %. Nejmladším 
naším zastupitelem je Michal Procházka z Údraže (21 let).



3

Informace pro obèanyPøijetí u prezidenta Èeské republiky
V pátek 14. øíjna 2022 jsem spoleènì se starostou obce 
Ing. Miroslavem Ušatým navštívila Poslaneckou snìmovnu 
a byla pøijata prezidentem ÈR Ing. Milošem Zemanem. Na 
návštìvu byly pozvány všechny obce, které se umístily na 
prvním místì v jednotlivých krajích v soutìži Vesnice roku. 
Pozvání všech obcí iniciovala Kanceláø prezident republiky 
a návštìva Poslanecké snìmovny byl jen doplnìk.     
V dopoledních hodinách jsme navštívili Poslaneckou snì-
movnu, kde nás pøivítal Ing. et Ing. Jan Skopeèek, Ph.D. 
místopøedseda Poslanecké snìmovny. Jednotlivé obce se 
mu pøedstavily, informovaly jej o svých úspìších i problé-
mech. V diskusi došlo i na v souèasné dobì nejžhavìjší 
problém, a to drahé energie.       
Tento den zasedala Poslanecká snìmovna, a tak mohla být 
prohlídka budov snìmovny jen krátká. Když jsme prochá-
zeli kolem jednacího sálu, tak zrovna skonèilo hlasování 
k nìjakému bodu a nìkteøí poslanci vycházeli ze sálu, z tìch 
známých – Ing. Markéta Pekarová Adamová pøedsedkynì 
Poslanecké snìmovny, doc. Ing. Karel Havlíèek Ph.D., MBA 
místopøedseda Poslanecké snìmovny, Tomio Okamura, 
poslanec, a další, které jsem v té rychlosti ani nestaèila

zaregistrovat.
Odpoledne jsme byli pøijati na Pražském hradì prezidentem 
Èeské republiky Ing. Milošem Zemanem. V televizi vypadá 
staøe, ale skuteènost je úplnì jiná, je sice na vozíku, ale ji-
nak je vitální a má o všem pøehled. Diskusi se starosty vedl 
na téma finance obcí – a opravdu vìdìl a znal. Pana prezi-
denta doprovázel Jiøí Ovèáèek jeho tiskový mluvèí a Ing. 
Vratislav Mynáø, vedoucí Kanceláøe prezidenta republiky. 
Ocenìné obce doprovázel na Pražský hrad ministr zemì-
dìlství Ing. Zdenìk Nekula.     
Po skonèení oficiální èásti, jsme si prohlédli reprezentaèní 
místnosti Pražského hradu i s výkladem historie jednotlivých 
místností. K èemu byly používány za vlády Habsburkù, kde 
byla kanceláø prezidenta Edvarda Beneše a kde byla kan-
celáø Reinharda Heydricha. Tyto prostory jsou velmi krásné 
a nejsou bìžnì pro návštìvy otevøené, proto jejich prohlídka 
byla pro nás bonusem.     
Návštìva u pana prezidenta a v Poslanecké snìmovnì byla 
pro mì velkým zážitkem, který se každému nepoštìstí a já 
si vážím toho, že jsem se této návštìvy mohla zúèastnit.

Milada Švehlová

Okénko starosty
Vážení spoluobèané !
Ukonèili jsme další volební období. Období, ve kterém naše obec 
opìt dokázala využít potenciál, který má jak v obèanech, tak v eko-
nomice a financích, i ve spoleèenském životì. Období, které bylo 
korunováno udìlením titulu „Jihoèeská vesnice roku 2022“. 
Prošli jsme komunálními volbami, zvolením zastupitelù, kteøí budou 
do roku 2026 vykonávat svùj mandát a spolurozhodovat, jak bude 
vypadat naše obec. Myslím si, že v historii obce to bude volební 
období, ve kterém se naše obec posune úplnì jinam. 
Jsou pøipraveny nebo pøipravovány projekty, jejichž hodnota pøevy-
šuje hranici 300 milionù korun.
Nejvìtší z nich je investice do vodohospodáøské infrastruktury. 
Více než dva roky na této investici pracujeme a vedle samotné vý-
stavby máme ještì mnoho jednání pøed sebou. Musíme vyjednat 
podmínky financování (není to jen dotace od SFŽP), kde mùžeme 
získat ještì další dotaèní podpory vèetnì pøípadných úvìrù s doto-
vaným úrokem, podmínky pro výpoèet vodného a stoèného. 
Mimochodem jsem zjistil, že v naší obci se najednou vyrojilo tolik 
odborníkù pøes výpoèet, že by nám jejich poèet a odbornou zpùso-
bilost mohlo závidìt i ministerstvo zemìdìlství.
Základem pro výpoèet je celková investice. Jenom nìkolik základ-
ních údajù, které dnes již známe. Celkovì bude vystavìno 22 km 
vodovodních øadù, vodojem, 5,5 km nové splaškové kanalizace 
a èistírna odpadních vod. Pùvodní rozpoètové náklady (ještì pøed 
vypuknutím inflace na konci minulého roku - tedy ve starých cenách) 
byly vypoèítány na úrovni 278 milionù korun. Úpravami rozpoètù se 
nám podaøilo èástku snížit na 185 milionù a v samotné soutìži bylo 
dosaženo èástky 163,5 milionu korun. V tom je i spoluúèast Jiho-
èeského kraje (pøes SÚS) ve výši 10 milionù. Tolik k nákladùm. 
Další stìžejní okolností pro výpoèet vodného a stoèného je odvod 
do fondu obnovy. A to je úkol pro vyjednávání a lobování. Dnes jsou 
stanovena nìjaká pravidla, ale myslím si, že je prostor je upravit 
zpùsobem, aby nám vyhovovala. Bude to hodnì jednání s politiky  
a úøedníky. Myslím si, že i na této cestì mùžeme být úspìšní. 
Bohužel na této cestì jsme svým rozhodnutím v senátních volbách 
ztratili jednoho z velmi významných koní. Tím byl senátor Vìtrovský. 
Byl to on, kterému se podaøilo prosadit podmínky pro poskytování 
podpor na vodohospodáøskou infrastrukturu pro obce 500 – 2000 
obyvatel (mimochodem ten nápad se zrodil v mé kanceláøi) a navý-
šení podílu rozpoètového urèení daní pro obce o 2%. Jenom naše 
obec na tom v letos získá navíc pøes dva miliony korun. 
Z výše uvedeného vyplývá, že nás jenom na úseku vody a kanali-
zace èeká ještì mnoho bezesných nocí. Cíl je ještì daleko, ale my 
do nìj dobìhneme.
Závìrem chci popøát všem kolegùm zastupitelùm pevné zdraví, 
silné nervy, hodnì elánu a sil a koneènì a� jejich rozhodování je
vždy ku prospìchu naší obce. 

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

GRATULUJEME !

Sportovní støelec - junior Martin Vèelièka z Údraže získal 
3. øíjna 2022 na MISTROVSTVÍ SVÌTA ISS Shotgun 2022 
v chorvatském Osijeku bronzovou medai l i ve finále 

Bronz pro Martina Vèelièku

disciplíny SKEET v kategorii juniorù (ve sportovní støelbì
z brokovnice zamìøené na pøesnost).



Okénko do albrechtické knihovny

Milí ètenáøi, 
knižní tituly, které obohatily albrechtický fond. Týkají se totiž na-
šeho regionu a srozumitelnou formou pomocí pøíbìhù, fotografií, 
plánkù, map a hlavnì vzpomínek pamìtníkù ozvláštòují život 
v našem bezprostøedním okolí u øeky Vltavy dobì minulé i sou-
èasné. Dozvíte se spoustu zajímavých informací.

jsem velice ráda, že Vám mohu pøedstavit dva nové Autorkou je Jaroslava Pixová. První
zpívala s podtitulem Od Týna po Rejsíkov, druhá kniha má podtitul
Od Lipovska po Zvíkov. Obì knihy si mùžete vypùjèit v Obecní 
knihovnì v Albrechticích nad Vltavou. 

 kniha nese název Když Vltava 

Na návštìvu se tìší Dana Ryšlavá - knihovnice

Rodné domy v jižních Èechách

Milí ètenáøi, 
že se v nich nìkdo slavný narodil. Dovolte mi, abych Vám nìkteré 
z nich pøedstavila. Vezmìme to hezky podle abecedy.

v jižních Èechách nalezneme domy, které se pyšní tím, 

Bernartice è.p. 5 – rodný dùm Vlasty Kálalové – di Lottiové, 
prožila vìtšinu svého života. Osud této výjimeèné ženy si mù-
žeme pøeèíst v životopisném románu Ilony Borské - Doktorka 
z domu trubaèù.

zde 

Horní Planá è. p. 21 pùsobištì „básníka Šumavy“ Adalberta
Stiftera, zøízeno je zde muzeum. 

 – 

Humpolec è. p. 393 – spjato se svìtovì uznávaným antropolo-
gem Alešem Hrdlièkou, zabýval se primitivními národy a otáz-
kou pùvodu lidských plemen.
Husinec è. p. 36 – rodištì Mistra Jana Husa
Ovšem dodnes se vedou spory o tom, kde se vlastnì náš 
boženský reformátor narodil. 

ná-

1. varianta jihoèeský Husinec
2. varianta støedoèeský Husinec ležící 20 km nedaleko Prahy. 
Dle nìkterých výkladù prý chudí rodièe tìžko mohli syna posílat 
na studia do Prahy až z jižních Èech. Místní tradice ale v jižních 
Èechách zachovala i pøesné místo narození „arcikacíøe Husa“, 
vèetnì Husova domku, jenž mnohokrát vyhoøel, ale jeho svìtniè-
ka zùstala netknutá… 
Doporuèuji návštìvu interaktivního muzea s poutavým výkladem. 
Pøesné datum jeho narození též není známo, uvádí se roky 1364 
-1375, obvykle se udává rok 1371.
V dalším díle se zamìøíme na písmena Ch – M.
Toulkami za významnými osobnostmi Vás provázela 
Dana Ryšlavá – knihovnice
Èerpáno z knihy: Navštivte… Rodné domy v Èechách, na Moravì, 
ve Slezsku nakladatelství Olympia.

Seriál na pokraèování

Když Vltava zpívala

Pøedstavení a køest dvoudílné knihy Když Vltava zpívala poøádala obec Albrechtice nad Vltavou a zasedací místnost se 
plnila do posledního místeèka. Autorka knihy spisovatelka Jaroslava Pixová vyprávìla o tom, jak vypadal život kolem staré Vltavy pøed 
zatopením Orlickou pøehradou. Nová dvoudílná kniha Když Vltava zpívala má podtitul Od Týna po Rejsíkov a Od Lipovska po Zvíkov. 

toho dne za-

Spisovatelka se zde podrobnì zabývá osadami, samotami, mlýny èi hospùdkami, jejich obyvateli i nelehkými osudy, ale také veškerou 
èinností, která s vodou souvisela - voroplavbou, pøepravou soli a solnicemi, pøívozy...
Došlo také na Slavnostního aktu se úèastnili pozvan? hosté
knize podíleli. Kmotry knihy Když Vltava ještì zpívala se stali: paní Anna Husová, pánové Antonín Fähnrich a Václav Mleziva, paní 
Radka Lacinová a za obec Albrechtice nad Vltavou starosta Miroslav Ušatý a místostarostka Hana Krippnerová. Kniha byla pokøtìna 
vodou z Vltavy, kterou z Hladné pøivezl pan Karel Vorlíèek. 

køest knihy. z , kteøí se svým vyprávìním, vzpomínkami èi fotografiemi na 

Vyprávìní bylo doplnìno I promítáním historických fotografií. Mnozí lidé si novì pokøtìné knihy zakoupili a Jaroslava Pixová jim je pøi 
autogramiádì ochotnì podepisovala. vp
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Ohlédnutí za... Køest dvoudílné knihy Když Vltava zpívala



. .
Vlastní tavící pistole výhodou
Materiál na pøízdobu lze zakoupit na místì

19  11  2022
v bufetu Miláèek v Albrechticích nad Vltavou

od 14:00

Albrechtiètí zahrádkáøi
poøádají pro rodièe, dìti a širokou veøejnost

Pro dospìlé: výroba adventních vìncù
Pro dìti: zdobení perníèkù, výroba vánoèních 
pøání, andílkù, vánoèních ozdob z korálkù
Nechte se pøekvapit :-)

v nedìli  od 17:00

~ na albrechtické návsi ~

Obec Albrechtice n. Vlt.
Vás srdeènì zve na

vánoèního stromu

Adventní setkání
bude rozšíøeno

o poštu pro Ježíška
a vánoèní trh, 

o které se postarají
èlenové spolku SRPŠ.

Díky této akci podpoøíme 
dìti z naší školy.

Sváteèní slovo
pronese 

pan faráø Vítìzslav Holý

Vánoèní koledy
v podání dìtí 

Obèerstvení zajištìno

Pøehled kulturních akcí v listopadu a prosinci

Datum Název akce Poøadatel

Obec Albrechtice

MS Jehnìdno

SRPŠ + ÈZS Albr.

Spolek Náš Újezd

ÈZS Albrechtice

MS Jehnìdno

SRPŠ

SDH Albrechtice

Setkání seniorù

Svatohubertská mše

Lampionový prùvod

Svatomartinské hody

Vánoèní dílny

Poslední leè

Rozsvícení vánoèního stromu

Advent s hasièi

9. 11.

10. 11.

11. 11.

12. 11.

19. 11.

19. 11.

27. 11.

listopad

Datum Název akce Poøadatel

MS Údraž

SDH Chøeš�ovice

Brebta + TJ Albrechtice

Spolek Náš Újezd

Spolek Náš Újezd

Památky Chøeš�ovicka

Spolek Náš Újezd

Pavel Kolda

Poslední leè

Mikulášská besídka

Mikuláš

Zahájení adventu

Pøíchod èertù s nadílkou

Adventní koncert

Silvestr a vítání nového roku

Silvestrovský bìh na Kamýk

2. 12.

2. 12.

3. 12.

3. 12.

5. 12.

17. 12.

31. 12.

31. 12.

~ SVATOHUBERTSKOU MŠI ~  ~ SVATOHUBERTSKOU MŠI ~  
10. listopadu 2022 od 17 hodin10. listopadu 2022 od 17 hodin

v kostele sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicíchv kostele sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích

Myslivecký spolek Jehnìdno
Vás srdeènì zve na 

Více informací bude zveøejnìno na plakátech, webových stránkách obce a v místním rozhlasu. Pøejeme Vám pøíjemné zážitky.

ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou 
a ZO Èeského zahrádkáøského svazu Albrechtice nad Vltavou 

Vás srdeènì zvou na

Na závìr lampionového prùvodu bude na albrechtické 
návsi pøipravené malé sv. Martinské obèerstvení.

byla pùvodnì plánována na sobotu 15. 10. 2022. Protože se ale termín 
posvícení shodoval s termínem vysvìcení místního kostela sv. Petra 
a Pavla, pøesunul pan faráø posvícení na svátek svatého Martina. Z to-
hoto dùvodu jsme upravili program posvícení tak, aby byl pro všechny 
a navíc tím spojíme i svátek sv. Martina. V pátek 11. listopadu 2022 ve 
spolupráci s MŠ Albrechtice nad Vltavou uspoøádáme nejen pro dìti 
prùvod obcí s lampiony. Po ukonèení prùvodu bude pro dìti podáváno 
na návsi ve stánku obèerstvení (koláèky, pití apod.)  
Za zahrádkáøe Hana Krippnerová

Pøijïte si vyrobit dekoraci a strávit spolu pøíjemné chvíle
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Peèený holubHolubáøi v Albrechticích nad Vltavou

Diamantová svatba

Marie a Jaroslav Kováøíkovi

60 let spoleèného þivota. Toto v?roè? si pøišli pøipomenout 
v pátek 28. 10. 2022 do obøadní místnosti obecního uøadu 
manželé Marie a Jaroslav Kováøíkovi z Jehnìdna. Své ano 
si øekli 27. øíjna 1962. Spoleènì vychovali dvì dcery, Marii 
a Jaroslavu. Teší se ze ètyøech vnouèat a dvou pravnouèat. 
Aktivnì si užívají dùchodového vìku, kdy paní Marie pilnì 
peèuje o svoji zahradu a pan Jaroslav vyráží na elektrokole 
po okolí Jehnìdna. Popøát a oslavit s nimi tento významný 
den pøišli všichni jejich blízcí. 

I my se pøipojujeme s pøáním pevného zdraví 
a mnoha spoleènì strávených chvil.

Blanka Sládková

Peèený holub létající do huby – mùže být lepší upoutávka na 
èlánek o holubáøství? Pøitom peèený holub je asi tím nejmenším, 
co by mohlo dìlat holubáøe š�astným. Chovatele holubù zajímá 
úplnì nìco jiného, co ve svých chovech šlechtí a zvýrazòují. Tøe-
ba tvar tìla, postoj holuba, pohledové zvláštnosti plemene, kresbu 
a barvu peøí. Každý chovatel si mùže vybrat znak, který by chtìl 
upevòovat nebo mìnit. 
Pravda, zaèátek chovatelství byl v jateèné hodnotì holuba. Maso 
bylo cenìno zvláštì v dobì, kdy byla o jiná masa nouze. Ale proè 
se nechovají holubi ve velkochovech jako drùbež? Problém je 
v tom, že jde o párové jedince, starající se støídavì o mládì. Ne-
lze dát jednoho samce holuba k hejnku holubic. Aby byla výtìž 
masa vìtší, používají se k chovu tìžká plemena, která však mají 
omezený èi znemožnìný výlet a pøirozené pøikrmování na poli 
a jsou tak výživou odkázána na chovatele. Hmotnost holoubìte je 
kolem pùl kilogramù.
A jak dlouho se píše historie holubáøství? Zhruba 6000 let. Jakmile 
lidé v Mezopotámii zaèali pìstovat obilí, zaèali se holubi pøiživovat 
na zbytcích úrody. Lidé zato vybírali holoubata a kolem r. 3200 let 
pø. n. l. se v Egyptì zaèíná domestikace holuba. Do støední Evropy 
mu tato cesta trvala do 6. století.
O okrasném holubáøství již byla øeè, další chovatelé se vìnují cho-
vu sportovních plemen, u nichž se rozvíjí vytrvalost letu, výška letu, 
pøípadnì akrobatické prvky jako let kolmo vzhùru èi pøemety za 
letu.Nejrozšíøenìjším oborem je ale poštovní holubáøství. 
Je založeno na umìní holuba zorientovat se na místì, kam byl 
praven a díky neobyèejné, dosud zcela nevysvìtlené schopnosti, 
urèit smìr k domovu. Usuzuje se, že holubi využívají magnetismu 
Zemì a polohu Slunce. Vzdálenost letu je až 1000 km. Závody 
jsou obvykle organizované tak, aby ptáci nelétali v noci a vyhnuli 
se napadení predátorem. Soutìže, kde se posuzuje doba do ná-
vratu domù, jsou od místních až po celosvìtovou olympiádu, poøá-
dané v dvouletých intervalech.

do-

V Albrechticích se tímto koníèkem zabývají 3 chovatelé. Pan 
Milan Milota, který po chovu okrasných holubù pøesedlal na chov 
„poš�ákù“. A hned následnì se stal celkovým vítìzem Zemského 
závodu ÈS CHPH OOSTENDE 2015. Dalšími chovateli poštov-
ních holubù jsou Karel Schánilec (Èervenka) a Josef Maøík (ten 
choval poštovní holuby už v 70. letech minulého století). „Infekce 
touto diagnosou“ se šíøila do vzdálenosti asi 300 m. Tak daleko od 
sebe chovatelé bydlí. Nejvìtším úspìchem Karla Schánilce bylo 
8. místo v soutìži ESO HOLUBICE Èeské republiky 2021 a první 
místo v oblasti Zemského závodu ÈS CHPH OOSTENDE 2018.
Chov holubù je závazkem na celý den a rok. Holubi, kteøí mìli vy-
nikající výsledky, nebo byli koupeni v dražbì, jsou zbytek života 
v oddìlené voliéøe a poskytují vajíèka k chovu. Holoubata v dospí-
vání jsou tøídìna a stávají se závodníky. Závody probíhají v kvìtnu 
až èervenci, mladí holubi závodí až v záøí. Jsou auty odvezeni na 
vzdálenost 100, 300 až 1000 km a odtud se vrací domù. Bodej� by 
ne, když na nì doma èeká holubice. Ale i holubice mají své nebo 
smíšené závody. Pøílet holubù domù znamenal døíve trvalý dohled 
chovatele, který musel zaznamenat èas pøíletu. V digitální éøe ho-
lub závodník má na nohou 2 kroužky – jeden kovový jako obèanku 
a plastový se zataveným èipem. Holub pøiletí domù na plošinku, 
pod kterou je digitální sbìraè, projde po ní k otvoru do hnízdištì 
a je zaevidován. Sbìraè pošle data do evidenèního pøístroje a je 
možné hodnotit doby letu. Doba letu se hodnotí bodovì složitým 
pøepoètem, který zohledòuje rùznou vzdálenost od místa vypuštì-
ní a rychlost letu.
Asi nejvìtším problémem chovatelù je nedostatek chovatelského 
dorostu. Vždy� kromì mladíka Miloty jde o pány dùchodce, kteøí 
svému koníèku vìnují pøevážnou èást svého èasu a také nemalé 
finance. Odmìnou je jim šustìní køídel nad hlavou, napìtí pøi èe-
kání na pøílet prvního závodníka a víra, že jejich svìøenec to do-
táhne na šampióna.
Tento èlánek vznikl na základì rozhovoru s holubáøem p. Karlem 
Schánilcem. Autor èlánku Petr Dostál, foto Vlasta Petružálková
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Koncert duchovní a lidové hudby souboru Chairé

Letos se tento koncert konal v komornìjším prostøedí. Kostel nepraskal ve švech, ale na atmosféøe a pohodì to vùbec znát nebylo. 
Ba naopak. Pøi poètu cca 100 návštìvníkù, se nikdo nemaèkal a ani nemusel stát. Muzikanti hráli písnì a skladby, které už od nich 
známe, ale též písnì nové. Spoleènì jsme si zapìli a skvìle se bavili. Také Chrámový sbor Codex temporis, sklidil za své vystoupení 
opìt veliký aplaus a byl velkým pøínosem celého koncertu. Takže za rok se opìt budeme tìšit na další hezky prožité nedìlní odpoledne. 

V nedìli 11. záøí odpoledne poøádal spolek Rybáøských veteránù tradièní Koncert souboru Chairé v kostele sv. Jana Køtitele na poušti. 

Naše podìkování za podporu v rámci Oranžového roku patøí JET skupina ÈEZ. Dále dìkujeme chøeš�ovickým hasièùm, spolku Památek
Chøeš�ovicka, panu starostovi za pomoc s podiem a všem za prodej lístkù v pøedprodeji.                     
Za Rybáøské veterány Mòouk. Foto Josef Krèek ml. 

Výlet Rybáøských veteránù na Jižní Moravu
V sobotu 1. øíjna 2022, jsme po loòském úspìšném výletu, tento opìt zopakovali. Letošním naším cílem byl vinný sklep 
v Hustopeèích. Vyrazili jsme dopoledne v pùl desáté z Albrechtic, v pøesvìdèení, že v sobotu nebude takový provoz a tak nemusíme 
nikam chvátat. Jenže ono myslet vìtšinou znamená, .... Po objížïce pøed Táborem, o které jsme vìdìli, nás èekala na dálnici díky 
nehodám další dvì zdržení. Jedno pøed Velmezem a druhé v Brnì. Takže do Lednice, kde jsme mìli mezipøistání, jsme jeli místo tøí 
hodin skoro pìt. Na náladì nám to však neubralo. Po zaparkování autobusu se vìtšina úèastníkù výletu jala obsadit stánek s burèá-
kem. Takže po ochutnávce jsme šli navštívit zámecký skleník. Ten jsme si prohlédli všichni spoleènì a pak si dali dvì hodiny rozchod. 
Vìtšina z nás se kochala krásným zámeckým parkem, nìkteøí navštívili muzeum hraèek a nìkteøí se vrátili ke konzumaci burèáku. 
Nikdo se kupodivu nezatoulal a tak jsme se vydali smìr Hustopeèe. To je z Lednice, co bys kamenem dohodil. Zde nás pøivítala paní 
majitelka vinného sklepa a mi se usadili v pøíjemnì vyhøátém sklípku. Po dobré veèeøi a obèerstvení, pøišel pan someliér a hodinu 
a pùl jsme degustovali osm druhù vína. Samozøejmì s odborným výkladem o všech vínech ochutnaných, ale i celkovì o historii vinaø-
ství nejen na Jižní Moravì, ale po celém svìtì. Na konec pøišla øada na dotazy a pan someliér Jakeš všechny odbornì zodpovìdìl. 
No a pak už jsme se oddávali popíjení lahodného moku, nìco jsme poøád zobali a klábosili. Na závìr jsme si zakoupili nìjaká vína 
a moravskou pálenku, abychom též nìco domù pøivezli. Vydali jsme se na cestu zpìt a ráno pøed šestou jsme se dostali všichni 

Herbenka 

v poøádku domù. Myslím, že se výlet opìt vydaøil a tak se louèím èástí sloky jedné písnì „proto a� vzkvétá Morava a její sláva“. 

Rybáøští veteráni

Za Rybáøské veterány Mòouk. 
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Mešní víno - pøednáška v rámci Noci kostelù 2022Napsali jste nám
Povídání na téma  Pavla Josefa Svobody zaznìlo 
v rámci programu Noci kostelù 2022 v kostele sv. Petra Pavla 
v Albrechticích, a protože se návštìvníkùm velmi líbilo, slíbili jsme 
uvést zkrácenou verzi ve zpravodaji. 

„Mešní víno“

Ovšem úplnì nejlepší je pravé mešní víno ochutnat! 

Historie a duchovní význam mešního vína pro vìøící.
Pojmem „mešní víno“ se oznaèuje víno, které je urèeno pro 
�anskou mši svatou. Používá se jako tzv. krev Pánì bìhem boho-
služby pøi eucharistii (díkùvzdání), pøi níž se pøipomíná Poslední 
veèeøe Ježíše Krista pøijímáním vína a chleba (hostie) a vzdá-
váním díkù za spasení. Pøi Poslední veèeøi Ježíš podával svým 
uèedníkùm chléb a øekl: „Vezmìte a jezte z toho všichni, toto je 
moje tìlo, které se za vás vydává.“ Jinými slovy, v tomto chlebu 
(hostii) je už Kristus navždy pøítomný. 

køes-

Poté vzal Ježíš do ruky kalich s vínem a øekl: „Vezmìte a pijte 
z toho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás na 
odpuštìní høíchù. Toto je smlouva nová a vìèná, to konejte na 
mou památku.“ Zde Ježíš dává (promìòuje) skrze víno svoji krev 
a i v tomto pøípadì je ve vínì navždy pøítomný. 
„Poslední veèeøi Pánì“ si pøipomínáme pøi každé mši svaté. Knìz 
slovy, která Ježíš pronesl pøi této veèeøi, promìòuje chléb a víno 
na tìlo a krev Kristovu a poté podává vìøícím. Pokud zavítáte na 
mši svatou, mùžete pøibližnì 20 minut pøed koncem mše prùbìh 
slavení eucharistie osobnì zažít.
S tìmito promìnìnými dary se od této chvíle zachází velmi 
trnì a uctivì. Dùslednì se dbá na to, aby se žádný z tìchto darù 
neznehodnotil, napø. pádem hostie na zem nebo rozdrobením 
hostie mimo oltáøní stùl.

opa-

Takže pøátelé, do okamžiku promìny zùstává chléb stále chlebem 
a víno zùstává stále vínem. A právì z toho dùvodù mùžeme bez 
obav pít toto mešní víno jako každé jiné (a� jste vìøící èi nevìøící) 
a stejnì tak i chléb v podobì hostie mùže každý ochutnat podle 
libosti. Po promìnì na tìlo a krev už tato možnost neomezené 
konzumace odpadává.

Výroba a podmínky, které mešní víno musí splòovat. 

Víno se pøi mši svaté mìní v krev Kristovu, je to posvátný nápoj 
a jistì chápete, že by nebylo vhodné promìòovat víno nevalné 
kvality. Proto Èeská biskupská komora ustanovila pøesná pravidla 
pro výrobu mešních vín, která vinaø musí splòovat. Bez písem-
ného souhlasu ÈBK nesmí být víno oznaèováno, produkováno 
a prodáváno jako víno mešní. V Èeské republice toto povolení 
vlastní 5 vinaøství, z nichž nejznámìjší a nejvìtší je Arcibiskupské 
zámecké vinaøství Kromìøíž a vinaøství Znovín Znojmo.

Pojïme se seznámit s tím, co všechno musí vinaø splnit. 
Mešní 
z praktických dùvodù víno bílé. Po skonèení obøadu se pohár vytøe 
klùckem bílé látky, která se v pøípadì bílého vína snadnìji vypere.
Mešní víno patøí mezi pøívlastková vína. Lze jej vyrábìt pouze 
z odrùd zapsaných do státní odrùdové knihy, pøièemž se upøed-
nostòují odrùdy s vysokou cukernatostí. Pro výrobu lze použít jen 
hrozny, které dosáhly cukernatosti 21 °NM. 

víno mùže být bílé, èervené i rùžové. Vìtšina farností volí 

Vinohrad, kde se réva pro výrobu mešního vína pìstuje, nesmí být 
chemicky ošetøen. Pøi výrobì je kladen dùraz na èistotu, zdravotní 
nezávadnost a nepøítomnost chemických slouèenin. Mešní víno 
nesmí být doslazováno, je však povoleno použít zahuštìný hroz-
nový mošt, nesmí se používat ani geneticky upravené kvasinky. 
Jaké kvasinky smí výrobce použít, rozhoduje opìt ÈBK. Nesmí se 
používat enzymy, uhlièitan vápenatý, aktivní uhlí, kyselina sorbová 
a další chemické látky.
Je povolena jen jableèno-mléèná fermentace, oxid siøièitý a bento-
nit k filtraci bílkovin. Nìkteøí vinaøi používají k èiøení vína i šlehaný 
vajeèný bílek. 
Je patrné, že mešní víno je naprosto pøírodní produkt.

A teï se mrkneme se na pojem cukernatost hroznu, která se udá-
vá ve stupních normovaného moštomìru (°NM). Jeden kilogram 
pøírodního cukru v hektolitru hroznového moštu znamená 1°NM.
Tedy pokud má mošt 200 g pøírodního cukru v litru objemu, má 
20°NM. Jestli Vás zajímá, jak sladký mošt pro výrobu mešního ví-
na je, zkuste rozmíchat 50 g cukru ve ètvrtlitru vody a ochutnejte. 
Je to opravdu sladké.

A to si pøedstavte, že nìkteré hrozny, napøíklad u ledového vína, 
mají obsah cukru i pøes 40°NM. Drtivé množství cukru se ovšem 
bìhem kvašení promìní v alkohol a zùstane tzv. zbytkový cukr, 
který vinaøe velmi zajímá.
Dle obsahu zbytkového cukru dìlíme vína na: 
Suchá:  max. 0 - 4 g/l zbytkového cukru
Polosuchá:  4,1 - 12 g/l
Polosladká:  až 45 g/l
Sladká:  pøes 45 g/l 

Mešní vína patøí mezi tzv. pøívlastková vína. Co to znamená? 
Dosáhne-li cukernatost hroznu min. 19° normova
a výše, ocitá se víno v kategorii pøívlastková. 

ného moštomìru 

Dále se pøívlastková vína dìlí následovnì:
– kabinetní (min. 19°NM) - lehèí pøíjemná vína
– extraktivní vínapozdní sbìr (min. 21°NM) - z pozdìjší skliznì, 
– s vyšším 
   obsahem alkoholu èi vyšším obsahem cukru

výbìr z hroznù (min. 24°NM) - plná a extraktivní vína, 

– 
   dlouho, sklizeò i v listopadu, plná, extraktivní vína s vyšším
   obsahem alkoholu, polo sladká až sladká

výbìr z bobulí (min. 27°NM) - víno z hroznù, které zrály velmi 

– 
   zráním zmìnily na cibéby (hrozinky). Velmi vzácná vína jsou      
   vysoce extraktivní, sladká

výbìr z cibéb (min. 32°NM) - víno z hroznù, které se dlouhým 

– 
   pøi teplotì -7°C a nižší, a ještì zmrzlé vylisovány. Vína jsou
   extraktivní, sladká

ledové víno (min 27°NM, nìkdy i pøes 40) - hrozny byly sklizeny

– 
   v hroznech se dosahuje sušením ve volném prostoru, na slámì
   èi rákosu

slámové víno (min. 27°NM, i pøes 40) - sníženého obsahu vody 

Zakoupíte-li víno, které má v názvu jeden z uvedených pøívlastkù, 
máte jistotu, že víno obsahuje pouze pøírodní cukr a nebude Vás 
z nìj bolet hlava. Za kvalitu se ovšem platí. Víno s pøívlastkem 
kabinetní se dá sehnat kolem 120 Kè za láhev. Vína s pøívlastkem 
ledové zaèínají od 400 Kè, ale pozor, jedná se o pouze 2 dcl ! 

Pokud mají hrozny nižší cukernatost než 19°NM, vinaøi nezbývá 
jiná možnost, než mošt umìle dosladit (obvykle øepkovým cukrem). 
Tato vína nazýváme stolními, zemskými a jakostními.

Hrozny pro výrobu mešního vína musí mít cukernatost minimálnì
21°NM. Tím pádem se mešní víno ocitá v kategorii vína s pøívlast-
kem, pozdní sbìr. 
Jaké mešní víno jsme na Noci kostelù v Albrechticích ochutnali? 
Bylo to mešní víno z Arcibiskupského vinaøství Kromìøíž, vyrobené 
k pøíležitosti Roku svatého Josefa. Odrùda Chardonnay, r. 2019, 
s pøívlastkem pozdní sbìr. Obsah cukru 0,5 g/l, tedy suché víno. 
Toto víno dozrálo v dubovém sudu. Odbornì se tomu øíká, že bylo
„barikované“. Chardonnka se vyznaèuje intenzivní, plnou a harmo-
nickou vùní, objevíte v ní tóny zeleného jablka, hrušky, citrusù...

Na závìr bych chtìl øíct, že v poslední dobì obliba mešního vína
stoupá pøedevším u znalcù a zastáncù pøírodních produktù a tra-
dièních výrobních postupù. Pavel Josef Svoboda
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Povídky lidových vypravìèù Utopená svatba

V úterý 6. záøí 2022 v 18 hodin se v prostorách Obecní knihovny 
v Albrechticích nad Vltavou uskuteènilo milé setkání s panem 
spisovatelem Ladislavem Beranem, autorem pøevážnì detektivní-
ho žánru, kterého ètenáøùm nemusíme dlouho pøedstavovat. Pan 
Beran si nejdøíve prohlédl upravené prostory knihovny a potìšilo 
jej, že má vlastní polièku s jeho tituly. S úsmìvem jemu vlastním 
podotkl, že spousta vydaných knih chybí. Na to mu bylo odpovì-
zeno, že nìkteré další knížky jsou vypùjèeny ètenáøi.
Poté následovala vlastní beseda v prostorách volební místnosti. 
Po krátkém úvodu probíhalo více než dvouhodinové poutavé vy-
pravování pana Berana. Kdo mìl zájem, mohl se jej na cokoliv 
zeptat. Chvílemi došlo i na humorné situace. 
Mezi povídáním se také pan spisovatel pochvalnì zmínil o vysoké 
úrovni našeho Zpravodaje a popøál k vítìzství v soutìži Vesnice 
roku v Jihoèeském kraji.
Pro ètenáøe, kteøí se nemohli besedy zúèastnit, pøinášíme nìkolik 
støípkù. Jak sám autor øekl, hodnì èasu, více jak 50 let, tráví spo-
leènì se svou manželkou na chalupì nedaleko Kluk, tedy kousek 
od nás. Prý už tzv. „zmechovatìl“. Ovšem, co se týèe literární èin-
nosti, je velmi plodný. Roènì vydá 4 tituly. Co by prý jiného dìlal. 
Musíme ovšem podotknout, že práce jej baví a je radost se zapo-
slouchat do autorského ètení. Mìli jsme jedineènou možnost sly-
šet dosud nevydanou povídku – Profesor zloèinu. Dále pan spiso-
vatel vyprávìl pøíbìhy ze své bohaté kriminalistické praxe. Zmínil 
se i o pøípadu nechvalnì známé krádeže písecké Madony èi vy-
kradení kostelù v Albrechticích nad Vltavou a v Chøeš�ovicích.
Dozvìdìli jsme se dále spoustu zajímavých informací – napøíklad 
– k psaní detektivek jej pøimìl režisér Karel Kachyòa, když spolu 
sedìli v písecké divadelní kavárnì a povídali si o jednom krimi-
nálním pøípadu.
K jeho kritikùm patøil Karel Èabrádek, který jej nabádal, aby ze 
ètenáøù nedìlal blbce. Též spisovatelka Milena Brùhová, pøezdí-
vaná jihoèeská Agatha Christie, mu pøipomnìla po pøeètení jeho

rukopisu – dobrý, ale škrtat!
Vìøte, nevìøte, pan Ladislav Beran vydal 56 knih. V pøíštím roce 
vyjdou jeho další knihy – Èekání na vraha, Poklona, páni èetníci! 
a reedice Zloèin pøijde po pùlnoci.
Mezi zajímavosti patøí i román, který vyšel díky ženì pana spiso-
vatele. Jedná se o knihu Høíbata jsou malí konì. Kniha mìla vyjít 
již v roce 1988, ovšem nebylo jí pøáno. Dokonce existuje i filmová 
pøedloha pro Barrandov, tentokrát sametová revoluce v roce 1989 
zámìr zmaøila. 30 let ležela v šuplíku, než byla vydána. V souèas-
né dobì se píše 2. díl s názvem Dùl na štìstí.
Pan Beran pøes 30 let píše povídky i do krimiseriálù. Jeho žena 
mu dìlá korektury pro nakladatelství a dosud se nikde neobjevily 
stejné pøíbìhy.
Pokud jde o detektivky, ty vùbec neète. S povzdechem dodává – 
strašnì dlouho jsem neèetl, ale mezi mé oblíbené autory patøí 
Bohumil Hrabal a Ota Pavel.
V televizi se rád podívá na Høíšné lidi mìsta pražského èi Malého 
pitavala z velkého mìsta. Klobouk dolù sklání také k souèasnému 
krimi seriálu Pøípady 1. oddìlení.
Jedním dechem dodává – 36 let jsem sloužil na kriminálce a ga-
lerka døíve mìla glanc. Nejeden kriminálník z basy pøiznal, že 
v knížkách o nich píše dobøe.
Èas pomalu pokroèil a nastalo rozlouèení s pøíslibem, že pøíští rok 
se všichni spoleènì ve zdraví setkáme. Už teï se moc tìšíme.

Na samém závìru následovalo podepisování knih s vìnováním.
Všechny nás velice potìšilo, že Obecní knihovna v Albrechticích 
obdržela darem 2 nové knihy, na které se ètenáøi již mohou tìšit 
a to není zdaleka všechno, závdavkem k tomu ještì další 4 tituly 
detektivního žánru od pøedních èeských autorù.
Ještì jednou moc dìkujeme a vážíme si toho.
Podìkování patøí také paní Vlastièce – grafièce – za pomoc pøi 
organizaci besedy.
Besedu vedla Dana Ryšlavá – knihovnice

Dovolte, abychom se pøenesli do èasù dávno minulých a seznámili se strašidelným pøíbìhem, který se prý stal v jižních 
Èechách, v Radosticích, které patøily do farnosti Borovan. Pøíbìh pøevyprávìla paní Anna Steifová z Èeských Budìjovic. 

Mezi Radosticemi a Borovany bývala veliká bahna. V Radosticích 
celá vesnice. Všecky zpívali, vejskali. Koláèù bylo napeèeno pro celou ves. Nevìsta a družièka vyjíždìli ze dvora, konì 
byli vypletený a mìli chomout vkládaný mosaznejma plechy, že se jenom leskly. Konì mìli zapletený ocasy samejma 
fáborama. Forman se postavi na oj, v ruce držel džbán. Jak vyjíždìl, praštil džbánkem na oj mezi konì. Konì se polekali 
a zaèli utíkat jako splašený.

byla velká, slavná svatba. Tehdy se svatby zúèastnila 

Když pøijíždìli k bažinám, drùžièce spadly modlitební knihy dolù. Seskoèila z vozu a jen vidìla, jak se v dálce vùz propadá 
do bahna. Potopili se konì, vùz i všichni svatebèané s muzikou. Drùžièka utíkala zpátky do Radostic, sedláci vzali háky, 
tyèe, bìželi k bažinám, ale nezachránili nikoho. Všichni byli utopeni v bahnì.
Za rok ten den, kdy se svatba utopila, bylo slyšet, jak hudba hraje, a svatebèané zpívají, až se to daleko rozléhalo.

Pøíbìh je zkrácený a psaný s dialektem. Kdo by mìl zájem si jej pøeèíst celý, mùže si vypùjèit knihu od Dagmar Palátové 
– Povídky lidových vypravìèù, kterou nalezne v Obecní knihovnì v Albrechticích nad Vltavou.

Dana Ryšlavá - knihovnice
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Obec Albrechtice nad Vltavou získala v letošním roce ocenìní 
Vesnice roku 2022 v regionální soutìži za Jihoèeský kraj. O tomto 
významném ocenìní jsme èetli v minulém èísle a mnozí z nás se 
úèastnili oslavy konané na poèest vítìzství na høišti v Albrechticích.
Následnì nás navštívila celostátní komise a všechny místní èásti 
vèetnì spolkù a dobrovolníkù se pøi nároèném programu (jak èa-
sovì, tak organizaènì, tak se zapojením velkého množství nás 
obyvatel) snažily upoutat v tak velké konkurenci na celorepubli-
kové úrovni.
A pak už jsme jeli na vyhlášení celostátního kola do Luhaèovic. 
16.9.2022 jsme jako parta nadšencù ve složení Hanka a Vlastík 
Krippnerovi, Jindøiška Pizingerová, Lenka Hronková, Petr a Jitka 
Srchovi, Vlastièka Petružálková, náš øidiè Luboš Soukup s rodinou, 
Miroslav a Jarmila Fomínovi, Milada Švehlová, Lenka Kothánková, 
Petr Lacina s dcerami, Vìra Tichá s manželem a hudební dopro-
vod „Krajánkù“, vyrazili do Zlínského kraje hájit obecní barvy. 
Vezli jsme toho s sebou hodnì, od nìèeho sladkého (souèástí 
vyhlašování byla i „Koláèová cena“ za nejlepší mouèník, v našem 
pøípadì fantastické koláèe Miládky Švehlù a hnìtýnky Jarmily 
Fomínù), klobásky a salámy, vynikající Blatenské likéry a slivovici, 
soudek piva z Týna a pøedevším nepøeberné množství a druhù 
informaèních letákù z Jihoèeského kraje. Co bylo ale opravdu dù-
ležité, byla dobrá nálada a ochota nás všech, ukrojit si ze svého 
volného èasu, bez nároku na jakoukoliv odmìnu, s pokorou vùèi 
takovému ocenìní a hrdostí, že jsme dosáhli i díky naší práci 
Zlaté stuhy v regionu a úèasti na státním kole.
Nocovali jsme v penzionu cca 30 km od Luhaèovic a veèer plno-
hodnotnì vyplnili plány na následující den, pohoštìním, písnièkou, 

humorem a nechybìlo nám opravdu nic.  
Druhý den ráno, po brzkém budíèku, jsme vyrazili smìr Luhaèo-
vice, s krátkou návštìvou Slovenské republiky. V èasovém limitu 
tzv. jentaktak jsme dorazili na Luhaèovickou kolonádu, u pøidìle-
ného stánku vyložili vše, co bylo pro celodenní akci nutné a pustili 
se do stavby stanu. Kapela rozložila své nástroje, dìvèata nachy-
stala obèerstvení na ochutnávky, chlapci pøipravili stánek s pivem 
a likéry, „nabrousili jsme si jazýèky“ na vychvalování toho, co je 
„naše“, nastrojili jsme se šerpami s názvem naší obce, aby každý 
hned vìdìl, kam patøíme, rozdìlili si úkoly na stáncích a mohli 
jsme zaèít.  
Konkurence dalších 12 stánkù na krásné kolonádì nás rozprou-
dila a byli jsme pøipraveni vydat ze sebe jen to nejlepší. Prvními 
návštìvníky „Jarmarku venkova“ byli Luhaèoviètí lázeòští hosté. 
Pøísným pohledem zhodnotili jak naši úpravu stánku, copak jim to 
nabízíme k prezentaci i vzhled nás „ošerpovaných“. A protože pøes 
zákaz vstupu ke stánkùm vyhlášeného poøadateli, bylo u nás stále 
plno, zøejmì jsme obstáli :-)
A tak nastala chvíle porozhlédnout se po kolonádì, jestli náhodou 
nìjaký stánek není v nìèem lepší nebo nemají nìjakou specialitku. 
Vydala jsem na s Jindøiškou na základní prùzkum, u každé vesni-
ce jsme ochutnaly, co mìli dobrého, zásobily jsme se mapièkami 
a prezentaèními pøedmìty a zjiš�ovaly ambice na vítìzství. Všichni 
tvrdili, také nadšenci jako my, že o vítìzství na celostátní úrovni 
nestojí, že už vyhráli ve svém kraji a to je to „nejvíc“. 
Pouze jedna obec tvrdila, že to vyhraje… a tipnete si která? 
V mnoha stáncích jsme mìli možnost potkat starosty obcí a poho-
voøit o problémech v jejich i našich „luzích a hájích“.
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Nìkteøí starostové si s námi dali pøípitek, nìkteøí nás chtìli nauèit 
regionální speciality èi vyrobit jejich vánoèní ozdobu, zapsanou 
na seznam nehmotného kulturního dìdictví UNESCO. Jenom ten 
náš starosta nebyl k nalezení, teda ne u stánku svojí obce, ale byl 
v lepší spoleènosti, u zástupcù ministerstev a krajù.
V 11.00 zaèal oficiální program, navštívil nás Ivan Bartoš, místo-
pøedseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ochutnal 
naše speciality a poslechl si naši rozsáhlou prezentaci regionu. Po 
nìm se u nás vystøídali zástupci všech dalších obcí, vymìnili jsme 
si i Zpravodaje (jak to dìlají jinde, to se nám líbí, to taky zkusíme). 
Starosta s místostarostkou se zúèastnili oficiálního obìda se zá-
stupci ministerstev, organizátory a s hodnotící komisí. Souèástí 
programu byla soutìž folklórních taneèních skupin dìtí a mládeže, 
bylo tedy na co koukat i si zazpívat. Ale popravdì, naši krajánci 
byli velkým lákadlem a tolik taneèníkù, co jich bylo u našeho stán-
ku, pódium jen závidìlo (v jednu chvíli museli pøestat i hrát, aby se 
mohla vyhlásit soutìž o nejlepší koláè :-). 
Bìhem dne jsme se v našem stánku støídali a kdo zrovna nehájil 
barvy obce, bavil se u jiných stánkù. Tu nabídli slivovici, tu Pardu-
bickou samièku, tu peèené brambory z místních zdrojù, makronky, 
dokonce jsme dostali i hnojivo z Lovochemie. 
Pro nás byli ale nejvíce pøátelští z Kostelní Lhoty a z Poniklé (to 
je ten starosta, co nás chtìl uèit vánoèní ozdoby). A musím øíct, že 
to byl zážitek, protože a� už má obec peníze nebo nemá, podporu 
kraje nebo dotace, vždy je to jen a jen o lidech, kteøí pro vesnici 
chtìjí pracovat, rozvíjet ji a jsou na ni hrdí. Bylo opravdu, pøede-
vším pro mì, velmi pøíjemné se s tìmi lidmi potkat, na neformální 
úrovni se pobavit, vyslechnout si vyprávìní pamìtníkù i mladých

lidí. I slza ukápla nad osudy nìkterých úèastníkù.... A nakonec 
zjistíte, že když si vážíte sami sebe, své práce pro obec, víte, že 
jste ji dìlali poctivì, zcela nezištnì a bez nároku na pochvalu 
nebo vdìènost, oceòujete práci svých sousedù, jste hrdí na práci 
spolkù i dobrovolníkù, nepotøebujete k životu ani politickou kariéru 
a volené pozice, ale jen zdraví, chu� a pøátele. 
A potom už pøišlo vyhlášení vítìzù a pøedstavte si, Poniklá byla 3. 
a Kostelní Lhota dokonce 1. Kostelní Lhota nás s Hankou Kripp-
nerovou pozvala na pódium tìsnì po vyhlášení, takže jsme jim 
nejenom gratulovaly bezprostøednì po vyhlášení, ale byly jsme 
zulíbány, zaskákaly jsme si vítìzný poskok a byly pozvány na vy-
hlášení celostátního kola k nim do Lhoty. Dùkazem toho, že jsme 
si opravdu sedli, bylo i fotografování pøed naším odjezdem, kdy 
pøišla sestra starosty Lhoty s manželem se ujistit, že se nevidíme 
naposledy. 
Po 18.00 hodinì byl konec a jelo se domù. 
Utrmácení, unavení, trochu prochladlí, ale spokojení. Jestli jsme 
byli zklamaní, že jsme nevyhráli? Možná trochu, alespoò 3. místo 
nám mohli dát (Vlastièka to spravedlivì cítí nespravedlivì), ale 
pokud mùžu mluvit za sebe, z Luhaèovic lázeòského mìsta jsem 
nic nevidìla, ale zážitkù jsem si odvezla spoustu. 
Pro mì se má „labutí píseò“ práce pro obec opravdu vydaøila.
Všem úèastníkùm ještì jednou dìkuji za výbornou spolupráci 
a zážitky a vám všem obyvatelùm naší obce chci pøipomenout, že 
ocenìní Vesnice roku je velmi významná vìc v celé historii, je to 
o tvrdé práci, odøíkání a mnoha hodin volna tìch, kdo se na tom 
podíleli, buïme proto hrdí na to, kde žijeme. 
S pøáním pevného zdraví a spokojenosti Vaše Lenka Hronková

Vltava vypráví - „ otevøení “ vzpomínkového místo Hladná            
Ve ètvrtek 27. øíjna 2022 bylo na Hladné za krásného témìø letního poèasí pøíjemnì otevøeno vzpomínkové místo Vltava Vypráví.
Obec Albrechtice nad Vltavou vybudovala toto místo na poèest všem, kteøí se voraøstvím, tímto starobylým øemeslem døíve živili. 
Mùžeme se zde seznámit s historií voroplavby, jak vypadal vorový pramen, s plavci na Hladné, co je to šrek, houžev...
Projekt se skládá z informaèního panelu a tøí lavièek ve voraøském stylu. 
dílnì pod vedením Petra Mikšíka z masivního jasanového døeva dle vlastního návrhu. Na výrobì spolupracovali umìlecký truhláø Michal 
Motejlek, umìlecký øezbáø Miloš Kohlíèek, kováøské práce - kovárna Rudá Záøe - Jiøí Bajer.

Døevìné èásti panelu a lavic byly vyrobeny v restaurátorské 

Souèástí tohoto zajímavého místa je památný køíž s datací 1852, který byl patrnì postaven jako ochrana proti choleøe.
. 
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Peklu i andìlùm zdar ! 
Tereza Zachová :-)

Krom odvahy a dobré nálady budou letošní høíšníci 
potøebovat dobøe promazaná lýtka a pohodlnou obuv.

Tìšíme se na Vás 

v sobotu 3.12. 2022 ve 14:00 
na parkovišti u bylinkové zahrádky, odkud se vydáme 

na dobrodružnou výpravu k rybníku na Nové louce a zpìt.

N a ko n c i n a vše ch n y èe ká 
ma l é p øe kva p e n í , mo žn o s t o b èe rs t ve n í 

a sa mo z øe j mì M i ku l á š se svo u n a d í l ko u . 

Pro prvních 50 pøihlášených dìtí nadílka zdarma.  

Mikulášská aneb Hledání ztracených andìlùAlbrechtický Brebta

Do KNIHY HØÍCHÙ 
se mùžete zapsat již nyní 

v prodejnì Jednoty 
v Albrechticích nad Vltavou

V týdnu od 26. do 29. záøí dìti ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
a ZŠ a MŠ Neznašov nacvièily pod vedením profesionálních artistù 
cirkusové vystoupení.
Ve  pøedvedly v opravdovém cirkuso-ètvrtek 29. 9. a v pátek 30. 9.
vém šapitó v Neznašovì novì získané dovednosti vystoupením pro 
rodièe a veøejnost. Diváci mohli obdivovat èerné divadlo tìch nej-
menších, ladnou chùzi po lanì, veselé klauny, šikovné kouzelníky, 
fakíry, kteøí se nebáli støepù, høebíkù èi ohnì, žongléry nejen s talíøi 
i pružné akrobaty. Finále patøilo artistùm na hrazdì, pøi jejich èísle 
se divákùm tajil dech! 
Všechny dìti si odnesly nejen krásný zážitek, ale zároveò si zkusi-
ly, že se hvìzdou manéže mùže stát každý. Smyslem projektu není 
jenom zprostøedkovat dìtem zážitek cirkusového prostøedí, ale také
možnost otestovat si své hranice a odhalit skryté talenty.
Stát uprostøed manéže a pøedvést svùj um vyžaduje notnou dávku 
odvahy i pøekonání trémy. Odmìnou byl dìtem zasloužený potlesk!

Projekt Cirkus Happy KidsZŠ Albrechtice nad Vltavou

Po tøech letech k nám opìt zavítal Cirkus Happy Kids.

Albrechtický Brebta
ve spolupráci s TJ Albrechtice nad Vltavou

Vás srdeènì zvou na tradièní Mikulášskou nadílku
s podtitulem „Hledání ztracených andìlù“.
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Ètvrtek 22. záøí byl dlouho oèekávaným dnem pro tøi spøátelené 
školy v našem okrese. Nejen žáci, ale i jejich uèitelé se tìšili na 
atletické závody, které se konaly v hezkém prostøedí fotbalového 
høištì v Albrechticích nad Vltavou. Dokonce i za pøíjemného po-
èasí, jež bylo na deštivé záøí pøímo vymodleno.

Kolem pùl deváté ranní se na høišti zaèalo shromažïovat 
závodníkù a jejich doprovodu a fanouškù. Prvními z pøespolních 
byli sportovci ze ZŠ Èížová, poté pøijeli i sportovci ze ZŠ Kluky. 
Naši albrechtiètí atleti se též nemohli doèkat, až zaènou probíhat 
jednotlivé disciplíny a budou moci pomìøit síly se svými vrstevníky.

množství 

Atletický pìtiboj v 9 hodin slavnostnì zahájila paní øeditelka Vìra 
Tichá a popøála všem sportovcùm mnoho zdaru. Žáci se posléze 
odebrali dle pøipravených soupisek a pokynù na jednotlivá stano-
vištì, kde už na nì èekaly paní uèitelky s asistenty z devátého 
roèníku, a samotný závod mohl zaèít. 

Jednotlivé školy v pøedstihu sestavily pìtièlenné družstvo ve všech 
kategoriích: 1. - 5. tøída. Žáci závodili v pìti disciplínách: 
bìh na 50 metrù, hod do dálky, bìh na 300 metrù, skok z místa
a hod medicinbalem. Pøi bìhu souèasnì bìžela vždy trojice 
(1 žák z Albrechtic, 1 žák z Èížové, 1 žák z Kluk) ve tøech kolech. 
Ve všech disciplínách mìl každý závodník tøi pokusy a ten nejlepší 
se zapoèítával do výsledkové listiny.  

Na všech pìti stanovištích se bojovalo o každý centimetr, o 
dou setinu sekundy. Spolužáci a fanoušci velmi hlasitì a procítì-
nì povzbuzovali své kamarády. Všichni závodníci pìtiboj dokonèili, 
pøestože to bylo chvílemi nároèné a vysilující. Velká dìtská soutì-
živost, ale i síla odpovìdnosti za svou tøídu, školu a obec byla 
mocnou èinitelkou a vybièovala leckteré sportovce k maximálním 
výkonùm.

kaž-

Pøed polednem vyšlo slunce a pøistoupili jsme k vyhlášení výsled-
kù. Medaile získali 3 nejlepší závodníci v každé kategorii. Jednalo 
se celkem o 75 medailí, které se postupnì hrdì blyštìly na hru-
dích malých sportovcù. U nìkterých byl odlesk obzvláš� oslòující, 
jelikož si odnášeli medailí i více. 

V úplném závìru byla vyhlášena škola, která získala nejvìtší 
èet medailí a obdržela putovní pohár. Zùstal tentokrát opìt v rukou 
pana øeditele ze ZŠ Èížová.

po-

S heslem "Není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se" si všichni 
vodníci odnesli diplom a vìcné ceny a pøed cestou do svých škol 
a domovù se vydatnì posilnili pøipraveným obèerstvením. 

zá-

Dìkujeme všem za úèast, pøedvedené výkony a pøátelskou 
sféru, spolupracujícím uèitelùm i našim nejstarším žákùm za po-
moc a všem èlenùm Spolku rodièù a pøátel školy za krásné nové 
dresy, které mohli Albrechtiètí patøiènì pøedvést.

atmo-

Mgr. Zdenka Pirglová

Ve støedu 1. záøí dopoledne probíhalo v obøadní místnosti obecního 
úøadu pasování žákù prvního a šestého roèníku na rytíøe a dámy 
øádu školního. Pasování meèem se ujal starosta obce Ing. Miroslav 
Ušatý tentokrát v královském ustrojení. Když se “pan král” objevil, 
ozvalo se z øad prvòáèkù obdivné: “Jééé...” 

Své dìti pøišli podpoøit i rodièe. Nechybìlo ani obèerstvení v podobì 
dvou krásných dortù, jeden v rytíøském duchu, druhý jako panenka
Barbie. Akce se uskuteènila v pøíjemné, veselé i dojemné atmosféøe. 
Pøejeme všem dìtem, a� se jim ve škole líbí, mají hodnì kamarádù 
a chodí do školy rády. Rodièùm pøejeme, aby na své dìti mìli vždy
dostatek èasu a trpìlivosti. vp

ZŠ Albrechtice nad VltavouPasování žákù 1. a 6. tøídy

Atletický pìtiboj !Bojovalo se o každý centimetr, každou sekundu
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Rybáøské závody v Chøeš�ovicíchSDH Chøeš�ovice
Dne 10. záøí poøádali hasièi z Chøeš�ovic na požární nádrži Kuchyòka rybáøské závody. Závodù se zúèastnily všechny 
vìkové kategorie od dìtí po dospìlé. Poèasí této akci pøálo, ale rybám se z vody moc nechtìlo. Nakonec se pár š�astlivcù 
pøece jen doèkalo a rybu se jim podaøilo vylovit. Po celý den zajiš�ovali obèerstvení místní hasièi. Po ukonèení závodù si 
výherci pøevzali ceny, mezi kterými byl napøíklad pìkný prut s navijákem. Celá akce se velmi povedla. Gratulujeme trpì-
livým výhercùm a dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách této akce.  Text: Klára Kothánková, foto: R. Lacinová

Spolek památky Chøeš�ovicka

Vás srdeènì zve na

ADVENTNÍ KONCERTADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích 

v sobotu 17.12. 2022 od 14:00

P r o g r a m : 

Jakub Jan Ryba - Èeská mše vánoèní - „Hej Mistøe!“

V y s t o u p í : Písecký komorní orchestr PIKO

Drobné obèerstvení zdarma
Pøedprodej vstupenek:

Obchod s potravinami Chøeš�ovice L. Kothánková
Kadeønictví Albrechtice n/Vlt. L Schánilcová
Infocentrum Albrechtice n/Vlt. A. Brotánková

Cena vstupenek v pøedprodeji od 14. listopadu: 160,- Kè
Cena vstupenek na místì: 190,- Kè

Obec 
nad Vltavou

Albrechtice  

SDH Chøeš�ovice poøádá 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

v sobotu 3.12. 2022 
od 17:00 hodin v KD

Pro dìti jsou pøipravené soutìže a rùzné hry.

Od 20:00 hodin
pokraèuje zábava pro dospìlé
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7. øíjna 2022 od 18:00 hodin uspoøádala obecní knihovna v Chøeš�ovicích besedu 
se známým kriminalistou a spisovatelem Ladislavem Beranem v sále kulturního 
domu. Jeho vyprávìní o zaèátcích na písecké kriminálce a jeho cesta k literatuøe 
byla poutavá. Psaní detektivek je pro nìj svým zpùsobem relax a víc než za spiso-
vatele se považuje za vypravìèe kriminálních pøíbìhù, které jsou skuteèné. 
Že jsou jeho knihy ètivé se pozná tak, že jsou hned vyprodané a stále je o nì velký
zájem ètenáøù.
Na závìr bych chtìla podìkovat panu Ladislavu Beranovi za vøelé pøijetí 
a pøeji mnoho vìrných ètenáøù. Lenka Kothánková - knihovnice

Lenka Kothánková - knihovnice

V rámci akcí poøádaných knihovnou v Chøeš�ovicích, mohli žáci základní 
z mnoha výtvarných akcí, cílem jim bylo  ukázat , že knihovny mohou sloužit i k jiným èinnostem.

školy v Albrechticích nad Vltavou navštívit jednu 

8. záøí pøijeli žáci 6. tøídy, 15. žáci 4., 5. a 7. tøídy. 
Vše zahájil pan malíø Vladimír Svozil z Chøeš�ovic 
se svou manželkou Kateøinou, který vysvìtlil žákùm, 
jak pracovat s barvami na látce.

 záøí 

Dìti si malovaly kuchyòské chòapky, tìmi pak urèitì 
doma obdarovaly své maminky èi babièky. 
Nebo mohly 
krásné ponožky "DEDOLES." Urèitì se pøesvìdèily, 
že malování v knihovnách mùže být i zábava. 

dìti malovat na ponožky - z nich dìlali 

Nìkteøí si krátili èas pøed
kou Pirglovou a jiní s herními prvky, které jsou sou-
èástí knihovny.

èítáním knihy s paní uèitel-

Doufám si tvrdit, že dìti odcházely nejen se svými
umìleckými pøedmìty, ale i spokojenými pocity. 

Na závìr bych chtìla podìkovat základní škole 
v Albrechticích nad Vltavou 

a pøedevším manželùm Svozilovým z Chøeš�ovic.

Knihovna v Chøeš�ovicíchBeseda s Ladislavem Beranem

Knihovna v Chøeš�ovicíchVýtvarná akce s malíøem
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V sobotu 15. øíjna 2022 odpoledne probíhala v Chøeš�ovi-
cích brigáda - sázení stromkù. Osazovala se pravá strana 
cesty, která vede ke kostelu sv. Jana, 45 sazenicemi mla-
dých dubù a tøí oøechù. Osázen byl celý úsek od Božích muk 
až ke køížku pana Josefa Žáka u chat. 
Odborník na stromy Ing. Petr Dostál na zaèátku brigády vy-
svìtlil brigádníkùm, jak nejlépe stromek vsadit, aby se dobøe 
ujal a také se mu daøilo. Brigády se zúèastnilo kolem 30 lidí 

vèetnì dìtí. Pøevážnì to byli èlenové spolku památek a ha-
sièi, ale pomoc pøišli i nìkteøí chalupáøi. 
Pøijela se na nás podívat a natoèit pár zábìrù i televize. 
Stromky a vyhloubení jam zajistila obec Albrechtice n. Vlt.
Všem, kteøí pøišli a opìt udìlali nìco užiteèného pro pøírodu 
patøí veliké podìkování! 
Dubùm a� se daøí, pìknì rostou a a� za nìkolik let vytvoøí 
pùsobivé stromoøadí!   Text: R. Lacinová, foto V. Peružálková

Spolek památky Chøeš�ovicka            ... informuje a dìkuje

V sobotu 17.12. od 14:00 h se bude konat Adventní koncert v kostele sv. Jana Køtitele. Všechny srdeènì zveme! 
Dìkujeme èlenùm spolku, kteøí se pravidelnì zapojují do prací a aktivit spolku! Dále pak znovu dìkujeme všem štìdrým 
dárcùm, kteøí pøispìli a stále pøispívají na pomoc chøeš�ovickým památkám. Velice si každé pomoci vážíme! 
Stav na úètu památek k 8. øíjnu 2022 je 338 845,- Kè. Dìkujeme!
Prohlídky kostela sv. Jana nyní mùžete domlouvat na novém tel. è. 607 939 885. Tìšíme se na Vaši návštìvu!
Spolek památky Chøeš�ovicka

Sázení dubù smìrem ke kostelu sv. JanaChøeš�ovice
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9. 11. 2022 od 13 hodin

V SÁLE V CHØEŠ�OVICÍCH

~  P r o g r a m  ~ 

13:00  

13:30  

14:30  

15:30  

16:00  

Pøivítání

Vystoupení dìtí ZŠ a MŠ Albrechtice n. Vlt.

Obèerstvení

Vystoupení chøeš�ovických dìtí a žen

Volná zábava

Odjezd obecním autobusem

11:45    Újezd/
11:55    Hladná/
12:00    Albrechtice n. Vlt./
12:10    Údraž/
12:15    Jehnìdno/

O b e c A l b r e c h t i c e n a d V l t a v o u 

s r d e è n ì z v e v š e c h n y s e n i o r y n a

Z historie Velké Albrechtické          na pokraèování

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.
Psal se rok 1941. Druhý rok války, která je dìjinnì oznaèována jako 
2. svìtová. Pøedcházelo jí v øíjnu 1938 zabrání velkých èástí území 
Èech a Moravy tehdejším Nìmeckem. Nikdo pøesnì nevìdìl, kolik 
nám zbylo z této zemì po praotcích zdìdìné. Vyššími úøady bylo 
proto rozhodnuto zmìøit zemi. Jenže události byly rychlejší. Došlo 
k okupaci zbytku Èeskoslovenska (15. 3. 1939) a ke vzniku 2. svìtové 
války (1. 9. 1939).

Na Kamýku v té dobì stála døevìná „ rozhledna “, kte-
rou ohlodával zub èasu. Protože plán „ zemìmìøièù “ 
nebyl zapomenut, bylo zapoèato v roce 1941 se stavbou 
zdìné  „ rozhledny “, asi 200 metrù od staré, smìrem 
východním.  
Materiál byl dopravován nahoru koòským potahem 
a jedním autem cestou od Všeteèe. Voda pøivážena na 
voze ve „ voznici “.
Používaná mechanizace: 
krumpáèe, lopaty, koleèka a dìlné ruce. Tìch bylo tøe-
ba pøi stavbì, stejnì jako nohou ke stavbì. Byly jedi-
ným dopravním prostøedkem na pracovišti. Nebyla to 
procházka! To tedy ne!
Museli jsme do práce dost spìchat.

V Táboøe 24. listopadu 1986                           Jan Švehla 

Po „ šichtì “ šli staøí domù cestou. My mladí jsme bìželi 
cestou necestou nejkratším smìrem z Kamýku domù.
Škoda, že to bylo pøed 45 roky. 
Mohl to být docela dobrý trénink na nynìjší „Velkou 
Albrechtickou “. Kromì vzpomínek mám zachovánu 
fotografii „ budovatelù “ rozhledny pøi dokonèení za-
stropení sklepù rozhledny....

Pokraèování v prosincovém èísle zpravodaje
vèetnì pozvánky na letošní 39. roèník Velké Albrechtické
31.12.2022

SDH Albrechtice nad VltavouTrivis a hasièi na Nové Louce
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Tak jako každý zaèátek školního roku byl i tento ve zna-
mení kurzu studentù a studentek veøejnoprávní školy Tri-
vis z Vodòan v rekreaèním støedisku na Nové Louce.
A stejnì tak tomu bylo pøi již více než deset let probíhající 
spolupráce s albrechtickými hasièi. Studenti jsou sezná-
meni s chodem integrovaného záchranného systému, ha-
sièskou zásahovou technikou a prací spojenou s výjezdy 
a zásahy albrechtické hasièské jednotky.
Ke zhlédnutí mìli pøipravenou zásahovou techniku spoje-
nou s výkladem jejího použití, ukázkami hašení a také mìli 
možnost si vyzkoušet nìkteré z hasièských èinností v plné 
výzbroji a výstroji, tak jako když jsou u skuteèného zásahu. 
Nemohla chybìt ani beseda o požární ochranì do které se 
studenti aktivnì zapojili se svými dotazy.

Zúèastnilo se jí témìø sedmdesát studentù se svými pro-
fesory. Byly zde zodpovìzeny i zvídavé dotazy studentù mezi kterými bylo již nìkolik hasièù a hasièek zabývající se požárním sportem 
ve svých obcích. Zároveò si bìhem odpoledne vyzkoušeli svoje hasièské dovednosti pøi soutìži, kterou pro nì pøipravili albrechtiètí 
hasièi. Text: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky obce Albrechtice nad Vltavou  /  Foto: Trivis



Z èinnosti spolku „Náš Újezd“ Setkání obèanù a pøátel osady Újezd
Tradièní letní setkání obèanù a pøátel osady Újezd se uskuteènilo 
27. srpna. Tato akce se koná již dvacátý rok a letos jsme ji spojili 
i s èlenskou schùzí spolku „Náš Újezd“. Úvodem bylo konstatová-
no, že nás v posledních letech bohužel opustili (zemøeli) 3 èleno-
vé. Novì však podalo pøihlášku 5 obèanù, a tak souèasný stav 
èlenské základny je 37. Zprávu o èinnosti spolku a plán na další 
období pøednesl pøedseda František Štípek. V dùsledku korona-
virových opatøení byly v loòském roce veøejné akce omezeny, ale 
pøesto se konalo: stavìní májky, sraz rodákù, podzimní setkání 
obèanù, mikulášská nadílka, stavìní vánoèního stromeèku a sil-
vestr. Letos již probìhla oslava MDŽ a stavìní májky, dále kromì 
dnešní akce je v plánu podzimní setkání obèanù, mikulášská na-
dílka spojená se zdobením vánoèního stromeèku a silvestr. 
Obdobné akce plánujeme v pøíštím roce. Bohužel pøíspìvky od 
obce jsou letos nižší a jen na nìkteré akce. 
Na schùzi probìhly i volby do orgánù spolku, které jsou ve stej-
ném složení, pouze na uvolnìné místo èlena kontrolní komise byla 
zvolena Barbora Opekarová. V diskusi byl projednán také návrh 
6. zmìny územního plánu obce. Èlenská schùze nesouhlasí s èástí 
zmìny “Lokalita P3: 2/z-6, 3/z-6 (výroba a skladování), sídlo Újezd“ 
z dùvodù zhoršení života v osadì. Tento nesouhlas byl pøedán na 
obecní úøad.
Po ukonèení schùze již probíhalo neformální setkání obèanù. Pro 
úèastníky bylo pøipraveno bohaté obèerstvení, které bylo samo-
zøejmì zdarma. K tomu ještì ženy napekly „nìco dobrého“ ke kávì. 
Rovnìž mnozí pøíchozí pøinesli další obèerstvení, za což jim patøí 
podìkování. Celkem se sešlo více než 40 úèastníkù vèetnì dìtí.  
Tato spoleèenská akce byla opìt pøíležitostí pro obèany a chalu-
páøe z rùzných èástí osady k setkání a popovídání, èehož vìtšina 
využila a podle jejich reakce byli velmi spokojeni. Jen škoda, že 
jsme nestihli vše dùkladnì zdokumentovat. 
Na závìr je potøeba podìkovat všem obèanùm, kteøí se aktivnì 
zapojili do pøípravy, vlastní akce i úklidu po ní.   Text:Josef Procházka, foto: V. Petøíková

Jak je známo obec Albrechtice nad Vltavou plánuje nejvìtší investièní akci v její historii – vybudování veøejné vodovodní 
sítì do všech jejích èástí. Tím by mìlo dojít k napojení drtivé vìtšiny nemovitosti na veøejný vodovod. 
Možná, že øada 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, nebo� lokální studnì buï vùbec nebyly, nebo byly nedostaèu-
jící. Obèané proto museli chodit pro pitnou vodu do studánky na Palouèku nebo do Struh a pro užitkovou (pro dobytek) do 
potoka. Nìkolik let intervenovali na rùzných úøadech, aby jim bylo umožnìno zøídit vodovod. Sami navrhovali jeho prove-
dení samospádem, jimž by byl jak provoz, tak i výstavba levnìjší. Významný zdroj vody byl pramen jihovýchodnì pod 
Skalkou nedaleko hájovny, který napájel nedaleký rybník. Ten uvažovali využít již pøed válkou pro panství Neznašov 
(zámek i velkostatek), ale vzhledem k velké vzdálenosti a znaèným výškovým nerovnostem k tomu nedošlo. V roce 1955 
byl schválen plán výstavby vodovodu a již v roce 1956 byla stavba zahájena.....                                          Josef Procházka             
Více se doètete v pøíštím zpravodaji.

V pøíštím zpravodaji... První veøejný obecní vodovod byl v Újezdì
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Újezd            

V Újezd probíhá oprava místní komunikace. Od listopadu bude další úsek v majetku obce opraven. V souèasné
dobì probíhají dokonèující práce na provedení oprav povrchu vozovek. Tato akce je podpoøena z dotace Jihoèeského kraj. 

místní èásti 

Hana Krippnerová

Oprava místní komunikace



patrik.marcin@seznam.cz  nebo  tel.: 720 379 554

milota.v@seznam.cz  nebo  tel.: 725 835 124

Dva body pod trùnem TJ Albrechtice n. Vlt.

Zdravíme všechny,
Tak se nám blíží závìr poloviny naší první sezony starší pøí-
pravky. Musíme uznat, že práce a píle klukù a holek u nás 
v týmu pøinesla ovoce a v prùbìhu sezony byl vidìt pokrok 
s každým zápasem. I pøes pár prohraných zápasù jsme se 
všichni doèkali a pøišla výhra. A vìøíme, že ne poslední proto-
že jsou všichni opravdu skvìlí. Po zimní pøípravì nás èeká 
jarní èást sezony, kde ze sebe urèitì vymáèkneme to nejlepší. 
Naše èlenská základna se nám trochu rozrostla a to na 23 
registrovaných èlenù. Což je úplná paráda a urèitì budeme 
rádi, když se k nám pøidají ještì další. V tomto množství klukù 
a holek jsme si zaèali pohrávat s myšlenkou pøihlásit další 
sezonu ještì mladší pøípravku a rozjet to s ještì vìtší pará-
dou, no - uvidíme...

Každopádnì moc dìkujeme TJ Albrechtice nad Vltavou za 
pomoc, zázemí, celkový pøístup a ruku v ruce naší tetì Máje, 
která se o nás stará jako o vlastní. Dále našim sponzorùm 
Lukášovi Bláhovi a Vaškovi Havlíèkovi. A moc dìkujeme za 
pøístup všech rodièù, kteøí nám dávají dùvìru a svìøují nám 
své potomky. Na závìr nesmíme opomenout vyzdvihnout 
náš „FAN CLUB“ za výborné choreo a podporu pøi každém 
zápase. :-)

Mìjte se krásnì a brzy na fotbale!  Trenéøi Vena a Pá�a  

Dvì kola bez bodu na úvod nás stála aktuál-
nì první místo. Po deseti odehraných kolech 
máme dvacet bodù, které zatím staèí na páté 
místo se ztrátou jednoho bodu na druhý flek 
a dvou bodù na první Èížovou. Mezi námi 

a dosavadním lídrem tabulky jsou vtìsnáni Protivín B, Hra-
dištì B a Bernartice B. Po dalším kole mùže být tabulka 
úplnì jiná, tak uvidíme, kdo s tím nejvíc zamíchá. Nás èe-
kají ještì zápasy v Semicích, potom doma proti poslední 
Putimi a na závìr podzimu sehrajeme utkání ve Smetance. 

Béèku se díky restartu nìkterých „archivních“ hráèù a ne-
malé pomoci pár klukù z prvního týmu podaøilo trochu odle-
pit od dna okresu a zatím je po osmi zápasech na 8. místì.  za TJ Albrechtice Dušan Hronek

Nastupující generace albrechtického fotbalu už má také za 
sebou nìkolik soutìžních zápasù v píseckém OP starší pøí-
pravky, ale o tom více v pøíspìvku od jejich trenérù. 

Chtìli bychom touto cestou podìkovat zástupcùm obce, 
kteøí se zasloužili o nedávnou instalaci topení do šaten TJ 
Albrechtice nad Vltavou. 
Možná to spousta lidí ani neví, ale 
v roce 2014, kdy byly demontovány staré akumulaèky, to 
nebylo v chladnìjších dnech v našich šatnách úplnì kom-
fortní. Je to teï mnohem lepší a to už hlavnì kvùli tìm 
novým malým fotbalistùm.

od rekonstrukce šaten 

Fotbalu ZDAR!

Kdo bude mít zájem se pøidat, mùže nás kontaktovat na: 

První sezóna starší pøípravkyTJ Albrechtice n. Vlt.
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redakèní

 rada:
Vlasta Petružálková
Hana Krippnerová
Radka Lacinová

Uzávìrka pøíštího èísla

Zpravodaj obce Albrechtice nad Vltavou, periodický tisk územního správního celku, registrován u MK ÈR pod è. E 20238. 
Vydavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou, 397 01 Albrechtice nad Vltavou è. p. 79, IÈ: 00249521 

Vychází v Albrechticích nad Vltavou - 6x roènì. Roèník 12  /  Èíslo 5  /  Datum vydání: 2. listopadu 2022  /  ZDARMA

redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
rad.lacinova@seznam.cz7. prosince 2022

A� š tìst í , láska, radost a zdraví Vás provází . . .Spoleèenská kronika 

v mìsíci øíjnu se narodily:

Marie Honzíková
Albrechtice nad Vltavou
rodièe: Marie Ludvíková
            Jan Honzík

Tea Lidinská
Albrechtice nad Vltavou 
rodièe: Iveta a Filip Lidinských 

 
 Velká a odvìká tajemství pøírody,

že jenom z èlovìka èlovìk se narodí...

s vé AN O øe k l i :
v mì s í c i zá ø í
s i 

Pavla Holcová 
Martin Mináø
Újezd

& 

Štìpánka Kozmová
František Venuš
Albrechtice nad Vltavou

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

18.10.2022
Miluše Lívancová
Jehnìdno

21.10.2022
Václav Šmíd
Albrechtice nad Vltavou

Bylo-li na svìtì 
zásluhou blízkého èlovìka 
trochu víc lásky a dobroty,

mìl jeho život smysl.

Slavnostní vítání nových obèánkù 

70  Bartuška Václav, 

60  Dvoøáková Alena, Údraž

70  Klasová Bohumíra, Chøeš�ovice

Albrechtice n. Vlt. 50  Kanìra Štìpán, Jehnìdno

82  Prùchová Marie, Hladná  

50  Havlátko Jaroslav, Chøeš�ovice

60  Lipèák František, Albrechtice n. Vlt.

84  Bicanová Marie, Chøeš�ovice

Podzimní vítání obèánkù se uskuteènilo v sobotu 8. øíjna 2022. 
v naší obci. Do obøadní místnosti obecního úøadu totiž zavítalo v doprovodu svých rodièù a blízkých sedm nových obèánkù. Paní
místostarostka Hana Krippnerová pøivítala Gitu Vrzákovou, Jakuba Koneèného, Jonáše Dvoøáka, Zoe Pavlíèkovou, Tobiáše Bínu, 
Gabrielu Lidinskou a Martina Kašpírka. O kulturní program se postaraly dìti místní základní školy pod vedením paní vychovatelky 
Boženky Milotové.  Zpìv i recitace se jim to moc povedla. Noví obèánci si z obøadní sínì odnášeli penìžní dar nejen od obce, ale i od 
Jihoèeského kraje. Pøejeme všem dìtem a jejich rodièùm, aby se jim v životì daøilo.  Blanka Sládková

Jediným plusem covidové doby je to, že pozitivnì ovlivnila porodnost

Obec Albrechtice nad Vltavou je zapojena do Dotaèního programu Jihoèeského kraje na podporu narozených dìtí

& 

Hodnì štìstí na spoleèné cestì
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