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Malé historické ohlédnutí
V úvodu svého krátkého
článku se přiznám k rozpakům.
Loni jsme přešli bez povšimnutí
170. výročí zahájení stavby kapliček na našem albrechtickém
hřbitově. Nadčasové památky,
která patří k trvalým atributům naší obce. Myslím, že stojí
za to připomenout si výsledky
úsilí našich předků, které se
staly součástí našeho kulturního dědictví. Tímto příspěvkem
bych chtěl částečně splatit dluh,
který v této věci máme.
Často si kladu otázku, co je příčinou popularity a zájmu o tyto
prosté stavby, obrázky s biblickými motivy doprovázené krátkými verši. Navíc verši bez udání
jména, jako by autor věděl,
že přejdou léta a jména spolu
s daty narození a úmrtí nebudou nikomu nic říkat. O to více
se zaměřil na výpověď o životě,
osudech a vlastnostech zemřelých, ze kterých lze i dnes čerpat ponaučení. Zvláště dojemná
jsou slova poděkování, úcty
a lásky adresovaná svým bližním.
S kapličkami je neodmyslitelně

spjato jméno jejich otce, faráře Chudším spoluobčanům půjčo- byla rovněž víceméně skromná.
Víta Cízy, který byl architektem, val peníze na výstavbu, podle Farář Cíza se také postaral o promanažérem a z velké části také tehdejšího kronikáře prý „na věč- středky určené na budoucí
údržbu kapliček. Po jeho smrti
bylo na kontě věnované tomuto
účelu 200 zlatých. Bylo to hodně
nebo málo? Bylo to dost, uvědomíme-li si, že vybudování menší
kapličky stálo 7 zl. a velká kaplička byla za 13 zl. Jméno faráře
Cízy je právem zapsáno mezi velikány katolické církve a je dobře si
připomínat, že byl rovněž velikánem albrechtickým.
K odkazu našich předků
se musíme stále vracet, ne
z nostalgie po starých časech,
ale proto, abychom dokázali do
budoucna udržet jistou hrdost
k místu, kde žijeme. Mějme na
paměti, že osvícení lidé v dřívějších dobách netoužili po slávě,
nehleděli na peníze, o to více si
investorem díla, jak by se dneš- nou oplátku“. Autorem původ- cenili služby druhým. Snažme se
ním jazykem řeklo. Byl to člověk ních obrazů byl farářův přítel, je svým životem, po jejich vzoru,
moudrý, ve svém díle vytrvalý malíř František Mikule z Jinína, následovat.
Text – M. Vlk,
a prozíravý. Sám navrhl vzhled který po dobu práce na kapmístostarosta obce,
a uspořádání kapliček. Málokdo ličkách bydlel na faře v rodině
foto: D. Ryšlavá
ví, že většina kapliček byla posta- faráře, kterou tvořily farářova
kronikářka obce
vena za jeho finančního přispění. matka a sestra. Jeho odměna

Informace z jednání obecní rady

velitelku albrechtického ženského hasičského družstva.
* RO zamítla žádost firmy SAMIKO (pojízdná prodejna) o poskytUsnesení z 15. zasedání ze dne 7. 12. 2011
nutí finančního příspěvku.
* Rada obce (RO) projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a dopo- * RO vzala na vědomí dopis partnerské obce Siselen a souhlasí
s návštěvou přátel ze Siselenu v roce 2012.
ručila zastupitelstvu jeho schválení.
* RO odsouhlasila Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o místUsnesení z 16. zasedání ze dne 30. 12. 2011
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy komunálních odpadů a doporučila zastupitelstvu jeho * RO projednala a schválila rozpočtové opatření č. 9/2011.
schválení.
* RO schválila cenu za odvoz odpadů od právnických osob a sou- Usnesení z 1. zasedání ze dne 11. 1. 2012
kromých podnikatelů pro rok 2012 – 1 popelnice/rok 2 tis. + * RO za účasti Mgr. K. Holubové, koncipientky advokátní kanceláře
DPH a kontejner 1100 litrů/1 vývoz 470,- Kč+ DPH.
JUDr. Veselého z Písku, vzala na vědomí zprávu o probíhajícím
* RO schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení cenu stočmajetkoprávním vypořádání čp. 1 v Údraži. Dále v této věci doporuného pro rok 2012 – 1,- Kč/m3.
čila ke schválení zastupitelstvem darování podílu 41/280 uživatelům
* RO souhlasila s podmínkami výběrového řízení pro poskytoa vlastníkům obytných částí čp. 1 a zveřejněním tohoto záměru.
vání půjček z FRB pro rok 2012 a doporučila zastupitelstvu ke * RO souhlasila se zrušením předkupního práva k parcele č. 8/3
schválení.
Albrechtice nad Vltavou.
* RO schválila Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4 pro provedení inven- * RO doporučila zastupitelstvu zrušit Obecně závaznou vyhlášku
tarizace majetku a závazků ze dne 12. 10. 2011
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací stroj
* RO schválila Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2 Směrnice o účetnictví.
povolený MF ze dne 10. 12. 2010.
* RO schválila Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu obce Albrechtice * RO schválila cenu za pronájem hrobových míst na hřbitově
nad Vltavou.
v Albrechticích nad Vltavou a Chřešťovicích s platností od 1. 1.
* RO souhlasila s vyřazením komunikace IČ 102 z majetku obce.
2012 ve výši 5,- Kč/m2/rok tj. jako dosud.
* RO schválila pronájem pohostinství v Údraži čp. 59 a stanovila * RO souhlasila s pronájmem skladu v Újezdě za cenu
výši nájemného.
120,- Kč/rok.
* RO nesouhlasila s požadavky pana R. Běleckého na úpravy * RO souhlasila s pronájmem sálu v Albrechticích nad Vltavou
a změny nájemní smlouvy na pronájem sálu. Jednání budou
za cenu 20 tis. Kč/rok, na dobu 1 roku s možností prodloužení
pokračovat v lednu 2012.
smlouvy. Předpokladem uzavření smlouvy je úhrada všech dluhů
* RO souhlasila se zakoupením dámské vycházkové uniformy pro
vůči obci.

Informace z jednání obecního
zastupitelstva
Usnesení z 5. zasedání ze dne 16. 12. 2011
* Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo cenu vodného na rok 2012 ve
výši 31,40 Kč/m3 + DPH a cenu stočného pro rok 2012 ve výši
1,- Kč/m3.
* ZO souhlasilo s odkoupením podílu 1/58 na parcele 1446/3 v k.
ú. Albrechtice nad Vltavou.
* ZO schválilo prodej stavební parcely č. 3/2 za cenu 35,- Kč/m2
a části parcely č. 431/10 za cenu 8,- Kč/m2 v k.ú. Chřešťovice.
* ZO revokovalo usnesení č. 29/2011-ZO a schválilo prodej stavebních parcel v rekreačním středisku v Chřešťovicích firmě TOPTRANS EU Praha.
* ZO schválilo Dodatek č. 1 k vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních odpadů dle doporučení RO.
* ZO schválilo podmínky výběrového řízení z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012.
* ZO schválilo úpravy kapitol 2321 a 3419 rozpočtu na rok 2012
a takto upravený rozpočet schválilo. Rozpočet je schodkový.
* ZO schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2013 a 2014.
* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2011.
* ZO schválilo plán práce na 1. pololetí 2012.
* ZO schválilo vydání parcely č. 396/5 o výměře 87 m2 v k.ú.
Jehnědno.
* ZO schválilo Smlouvu o partnerství a finanční spoluúčasti na
poskytnutí investičního příspěvku Svazku obcí regionu Písecko
v částce 39 944,- Kč na zpracování projektu ČOV.

28. ročník Velké albrechtické
Tradičně se 31. prosince konal silvestrovský běh na Kamýk .
Přesně v 10 hodin byl odstartován další ročník tohoto velmi populárního sportovního klání od domu č.p. 13 v Albrechticích nad
Vltavou. Cílem byla rozhledna Kamýk v Píseckých horách. Organizátoři letos počítali se zvýšeným počtem závodníků, neboť zděná
rozhledna, která byla postavena v roce 1941, byla v roce 2011
opravena a zvýšena. Bohužel dosud nedošlo ke kolaudaci, takže
turisté se budou moci pokochat krásnými výhledy do kraje až po
jejím oficiálním zprovoznění.
Na startu se sešlo 93 netrpělivých běžců, z toho 22 dětí do 12
let. Kdo nezávodil, podpořil soutěžící povzbuzováním během
výstupu a poté fanděním v cíli. Jako pěknou procházku a tradiční
setkání u rozhledny měli lidé nejen z Albrechtic, Všeteče, Protivína
a blízkého okolí, ale i cyklisté z Písku.

Diamantová svatba v Jehnědně
Nestává se často, abychom měli příležitost poblahopřát k diamantové svatbě. A právě 26. ledna tohoto roku
jsem měla tu milou povinnost navštívit s květinovým dárkem manžele Řeřábkovy a srdečně jim pogratulovat, protože právě tento den byl před šedesáti lety jejich dnem
svatebním.

Jaké bylo vyhlášení výsledků v rozličných kategoriích?
Kategorie muži:
1. místo - Petr Fouček
2. místo - Filip Deswarte
3. místo - Miroslav Huspeka
Kategorie ženy:
1. místo - Magda Šajbenová
2. místo - Míša Stojanová
3. místo - Dana Šabatková
Kategorie dívky do 12 let: 1. místo - Káťa Velková
2. místo - Gábinka Stojanová
- Eliška Schánilcová
3. místo - Anna Štajgrová
Kategorie chlapci do 12 let: 1. místo - Kryštof Andrej
2. místo - Patrik Urban
3. místo - Honzík Novotný
Dále byli oceněni:
Nejrychlejší běžec nad 60 let: Petr Matouš
Běžec nad 100 kg:
Jan Lid
Nejmladší účastník:
Matěj Kolařík - stáří 1,5 roku
Nejstarší běžec:
Oldřich Stojan - 64 let
Nejvzdálenější účastník:
Filip Deswarte ze střední Belgie
Nejlepší umělecký dojem:
Míra Bláha
Nejlepší běžecký styl:
Láďa Stejskal alias Slavíček
Oba berou život z té veselejší stránky, těší se relativně
Sympaťák běhu:
Kačenka Procházková
dobrému zdraví a už se v těchto mrazivých dnech nemoPrvní běžec z Albrechtic:
Míra Kaifer
hou dočkat jara.
Každý oceněný převzal z rukou pana starosty věcný dárek a za
Přejeme jim, aby těch společných jar bylo ještě mnoho.
velkého potlesku všech přítomných se nechal zvěčnit do kroniky
Text a foto: M. Řeřábková
Běhu na Kamýk. O legraci a vtipné proslovy nebyla nouze.
Poděkování patří nejen hlavním organizátorům - Pavlu Koldovi,
Janu Lidovi a Petru Pizingerovi, ale i sponzorům této sportovní
a kulturní akce - Obecnímu úřadu v Albrechticích n. Vlt., pohostinství U Králů za teplé pohoštění u rozhledny a polévku v hostinci,
dále paní Daně Švehlové za dárkové poukázky na masáže.
Díky Zpravodaji
Místní sbor dobrovolných hasičů opět zajišťoval technické zázemí
Malý dárek Zpravodaji do roku 2012 od rodáka pana Standy celé náročné akce.
Zemana z Ústí nad Orlicí.
Na rozhledně bylo spočítáno rekordních 440 lidí, 25 psů a 5
kočárků. Ovšem ve skutečnosti bylo účastníků více, někteří odešli
Zpravodaj v Albrechticích člověku Každá stránka Zpravodaje
mimo ohraničený prostor.
čtyřikrát do roka sdílí,
lidským srdcem je psaná,
Můžeme se tedy těšit na další ročník, kdy zdaleka nejde jen
jak lidé v obci a jejích osadách
každým čtvrt rokem
o umístění na stupních vítězů.
po celý rok žijí.
jejich čtenáři očekávaná.
Text: P. Kolda - organizátor akce,
D. Ryšlavá - kronikářka obce, foto: D. Ryšlavá

Budoucí prvňáčci
u zápisu
V Albrechticích nad Vltavou se
jako každý rok konal v budově
Základní školy a Mateřské školy
zápis dětí do 1. ročníku. Na
tento slavnostní okamžik se
připravovali nejen předškoláci
a jejich rodiče, ale i paní ředitelka s paní učitelkou ve spolupráci s paní vychovatelkou,
kde všechny společně s žáky 1.
stupně připravili pro své budoucí
kamarády pěkné dárečky.
Vlastní zápis probíhal ve dvou
dnech, v pátek 20. ledna v odpoledních hodinách a v sobotu 21.
ledna během dopoledne. Zapsáno

bylo 5 prvňáčků. Hodnotila se
nejen školní zralost, motorika,
vyjadřovací schopnosti, ale i návštěva logopeda, zda je žák levák či
pravák, případně zdravotní omezení – například alergie aj.
Zapsáni byli tito budoucí
prvňáčci:
Martina Kuboušková
David Kyrián
Anna Kaiferová
Anna Štajgrová
Daniela Čejková
Všem přejeme hodně radosti
z učení a aby chodili do školy
s chutí a beze stresu.
Text a foto: Z. Lidinská
– vyučující v ZŠ a MŠ
a D. Ryšlavá – kronikářka obce

Hasiči Jehnědna ukončili úspěšný
sportovní rok 2011
V pátek 13. ledna 2012 byla
pořádána sborem dobrovolných
hasičů Jehnědno výroční valná
hromada, která začala v 18:00
hod. Na začátku byli uvítáni
Ing. Miroslav Vlk – zástupce
obce Albrechtice nad Vltavou,
Jan Košatka – starosta okrsku
Kluky a zástupci SDH Netvořice
a SDH Písnice.
Úvodní slovo si vzal starosta
Ing. Miroslav Ušatý, který zhodnotil činnost sboru za uplynulý
rok. Dále hovořil velitel sboru
Zdeněk Ušatý především o sportovních výkonech, jelikož i díky
prevenci, kterou náš sbor v obci
zajišťuje (čištění komínů,…),
nebyl nutný v roce 2011 žádný
požární či technický zásah. Poté
podal zprávu pokladník sboru Josef Kozák a předseda revizní
komise Roman Černý. Dále byl schválen zápis celoročního dění
sboru do kroniky, který všem účastníkům valné hromady přečetla
kronikářka Kateřina Kozáková.

Z činnosti albrechtických hasičů
V závěru loňského roku se v Albrechticích nad Vltavou konal tradiční silvestrovský běh – Velká albrechtická, jehož nedílnou součástí jsou již několik let i albrechtičtí hasiči a jejich zásahové vozidlo CAS 16 MAN – ALIGÁTOR. V průběhu závodu zajišťují hasiči
bezpečnost trati v Albrechticích a jejím okolí, neboť se závod koná
za plného silničního provozu. Do cíle u rozhledny na Kamýku všem
závodníkům dovezou jejich osobní věci i něco na zahřátí a postarají se o zázemí depa.
Hasičský Nový rok zahájili všichni albrechtičtí hasiči setkáním
na 122. Výroční valné hromadě sboru, která se konala v salonku
bufetu Miláček. Sešly se zde všechny generace albrechtických
hasičů a hasiček, bylo provedeno vyhodnocení činnosti sboru
za uplynulý rok a bylo zde předáno ocenění zasloužilým členům
sboru za jejich dlouholetou práci. Jednání navštívili také zástupci
spřátelených a okolních sborů, se kterými spolupracujeme, starosta obce a zástupce hasičského záchranného sboru územního
odboru Písek. Po jednání Výroční valné hromady sboru vyhrávala
hasičům a jejich příznivcům oblíbená hudba Piňakoláda.
Text: P. Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Bylo oceněno naše veteránské družstvo za jejich ne tak snahu
jako odhodlání. Medailí za příkladnou práci byl oceněn Jindřich
Kozák a Ing. Miroslav Ušatý. Čestné uznání sboru si převzali
Štěpán Kaněra a Zdeněk Ušatý. Stužka věrnosti byla předána J.
Kozákovi ml., F. Raabovi, V. Ženíškovi, R. Černému a L. Řeřábkovi.
Závěrem představil plán akcí na rok 2012 náměstek starosty Ladislav Řeřábek.
Po ukončení valné hromady provázela večerem hudební skupina
LK Band.

Okénko do historie počasí
Milí spoluobčané, jak vidíte, silné mrazy Rok 2006
Rok 2009
nás dostihly a zima nám ještě ukáže, co
Leden - od Vánoc ležel sníh, v lesích pod
Leden - mlhy, polojasno, teploty - 8 až +
dovede. Podíváme-li se několik let nazpá- tíhou sněhu nastala kalamita, mráz dosa4 °C
tek, zjistíme, jak bylo v letech minulých hoval - 10°C
Únor - občas se objevil mírný poprašek
v měsících lednu a únoru.
Únor - 15 cm sněhu, vál studený vítr, po sněhu, mrholení
ránu se objevovaly mlhy

Rok 2004

Rok 2010

Leden - počátkem měsíce byl mráz -10°C Rok 2007
Leden - mlhy, vítr, sněhové závěje, 25 cm
a sněhu 25 cm, po 10. 1. nastalo oteploLeden - malý poprašek sněhu, v nocích sněhu
vání a tání
teplota - 5°C, ve dne teplota 8 až 10°C,
Únor - po 25. 2. nastalo tání
Únor - mírná zima s trochou sněhu
dokonce venku létaly i včely
Rok 2011
Únor - jarní počasí
Rok 2005
Leden - polojasno s mírnou oblačností,
mrznoucí mlha -4°C až 0 °C
Leden - slabě pod 0, během dne se teplota Rok 2008
Únor - jasno až polojasno, nejvyšší denní
vyšplhala až do + 15°C. Byla tak jasná vidiLeden - oteplení, -2 až +3 °C, místy přeteplota 3 až 7 °C
telnost, že šlo vidět Šumavu a zasněžené háňky s ledovkou
Alpy
Únor - opět mírná zima
Pěkné zimní počasí přeje kronikářka Dana
Únor - přišly mrazíky s občasným
Ryšlavá
sněžením
Zdroj: Kroniky

Upozornění občanů

Výběrové řízení pro poskytování půjček
z fondu rozvoje bydlení pro rok 2012

Obecní úřad upozorňuje občany na blížící se termín zaplacení
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. 12. 2011 schválilo
pravy, třídění, využívání a odstraňováních komunálních odpadů na podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozrok 2012 a místního poplatku ze psů na rok 2012. Oba poplatky voje bydlení FRB pro rok 2012.
je potřeba zaplatit nejpozději do 31. března 2012. Od 1. 4. 2012
již nebude firma RUMPOLD-01 Vodňany bez platné známky na rok * Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která vlastní
2012 odpady odvážet!
na území obce budovu pro trvalé bydlení.

Sazby poplatků činí:

* Žádost musí být podána na předepsaném formuláři, a to včetně
- za odpady - každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
příloh zde uvedených.
- 470,- Kč/rok
- za odpady - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urče- * K žádostem nesprávným nebo neúplně vybaveným nebude
přihlédnuto.
nou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba - 500,- Kč/rok
* Žádost musí být podána nejpozději do 29. února 2012. Později
- poplatek za jednoho psa staršího 3 měsíců - 50,- Kč
podané přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.
- poplatek za druhého a každého dalšího psa - 100,- Kč
* Žádost musí být podána v souladu s obecně závaznou vyhláškou
Obce Albrechtice nad Vltavou č. 1/2009 o vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Albrechtice nad Vltavou ze dne 18. 12. 2009 a jejího dodatku č.
7-$/%5(&+7,&(1$'9/7$928
1 ze dne 8. 10. 2010.
SRĢiGiY.'$/%5(&+7,&(
Dle Vyhlášky č. 1/2009 lze žádat půjčku na tyto účely:
01 Obnova fasády včetně oplechování domu staršího 15 let
lhůta splatnosti - 5 let
úrok – 4%
NWDQFLDSRVOHFKXKUDMHVNXSLQD/$1=$
do 70 tis. Kč na 1 dům
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03 Zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let
(včetně stavebních prací s tím spojených – např. výměna oken
a dveří)
lhůta splatnosti - 5 let
úrok – 4%
do 70 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

Pozvánka

04 Při vestavbě bytu do půdních prostor
lhůta splatnosti - 8 let
úrok – 4%
do 120 tis. Kč na 1 byt

na maškarní prĪvod a taneĀní zábavu,
kterou poĢádá SDH JehnĒdno
Datum prĪvodu a taneĀní zábavy: 3. 3. 2012
Místo a Āas prĪvodu: JehnĒdno, 13:00 hod.
K poslechu a tanci na prĪvodu hraje Jondár band.
Místo a Āas taneĀní zábavy: hostinec u ġeĢábkĪ v JehnĒdnĒ, 19:00 hod.
K poslechu a tanci hraje na taneĀní zábavĒ Sextet Band.

sbor dobrovolných hasiþĤ JehnČdno srdeþnČ zve všechny mladé i starší nadšence hry ýlovČþe, nezlob se

Pozvánka na turnaj v þLOV þE, NEZLOB SE

Místo konání: hostinec u ěeĜábkĤ v JehnČdnČ
Prezence úþastníkĤ: od 12:30 hod. do 12:50 hod.
Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 5. 2. 2012

05 Rekonstrukce stávajících odpadních septiků a jímek dle
platných předpisů
lhůta splatnosti - 5 let
úrok – 4%
do 70 tis. Kč na 1 dům
06 Rekonstrukce sociálního zařízení
lhůta splatnosti - 5 let
úrok – 4%
do 70 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt

Pozvánka na turnaj v þLOVèþE, NEZLOB SE

Datum a þas turnaje: 24. 3. 2012, od 13:00 hod.

02 Obnova střechy starší 15 let (konstrukce i krytiny)
lhůta splatnosti - 5 let
úrok – 4%
do 70 tis. Kč na 1 dům

07 Rekonstrukce topného systému (např. kotel nebo radiátory) včetně komína
lhůta splatnosti - 8 let
úrok – 4%
do 120 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt
08 Zřízení solárních kolektorů na ohřev vody pro vytápění
domu, včetně ohřevu užitkové vody
lhůta splatnosti - 8 let
úrok – 4%
do 120 tis. Kč na 1 dům nebo 1 byt
09 Zřízení vytápění domu tepelným čerpadlem
lhůta splatnosti - 8 let
úrok – 4%
do 120 tis. Kč na 1 dům
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