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Vážení spoluobčané,
uplynula doba prázdnin a dovolených a opět jsme
se plni elánu a síly zapojili do plnění svých školních
a pracovních povinností. Je škoda, že toto období,
které tak rychle utíká, bylo letos na teplé a slunné
dny trochu skoupé…
Je proto dobře, že se organizátoři různých kulturních a sportovních akcí nepřízní počasí nedali odradit a připravili pro nás řadu akcí, o kterých si můžete
přečíst uvnitř čísla. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na jejich zajištění a organizaci. Přáli bychom si, aby kvalitních akcí bylo co nejvíc, a proto
uvítám vaše ohlasy na to, co se vám líbilo a co byste
chtěli opakovat nebo naopak čeho se vyvarovat nebo
co zajistit jinak.
A ještě jedna pozitivní zpráva. V novém školním roce
šlo poprvé do školy v Albrechticích 13 prvňáčků a lze Víkendový tábor na Nové Louce se vydařil
si jen přát, aby tento trend pokračoval i v následují- Přeji vám krásný, barevný podzim a těším se na vaše
cích letech. Rádi jsme přikoupili nové lavice a židle podněty, názory, připomínky i případnou pomoc při
a přestavěli jednotlivé třídy. Přeji všem dětem, i těm řešení problémů v naší obci.
starším, aby se jim ve škole líbilo a chodily do ní rády.
Ing. M. Vlk, místostarosta

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 10. zasedání ze dne 17. 8. 2011

Usnesení z 11. zasedání ze dne 14. 9. 2011

* Rada obce (RO) souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu skladových prostor a poloviny zastřešené rampy
v přízemní části budovy OÚ Albrechtice nad Vltavou č.p.
79 za cenu dohodou.
* RO souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu sálu
v Albrechticích nad Vltavou č.p. 189 za cenu dohodou.
* RO souhlasila se snížením ročního nájemného za pronájem prodejny v Údraži č.p. 83 o 2 tis. Kč s účinností od
4. 4. 2011.
* RO souhlasila se sepsáním dodatku č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou na možnost pronájmu prostor v budově II. stupně a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
* RO souhlasila s prodejem kontejneru na odpad o objemu
1100 l (litrů) za cenu 1 tis. Kč.
* RO rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Jehnědno na akci Poslední leč ve výši 2
tis. Kč.
* RO rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku spolku
Ženy (muži) v akci na Mini táborový víkend na Nové
Louce pro děti do 12 let ve výši 2 tis. Kč.
* RO souhlasila s vyřazením vycházkových uniforem hasičů
všech JPO z majetkové evidence obce a bezúplatným převodem jednotlivým sborům.
* RO byla schválena Pravidla užívání a udržování domů
a bytů ve vlastnictví obce.

* RO rozhodla o snížení nájemného za pronájem pohostinství v Údraži č.p. 15 na 15 tis. za rok s účinností od října
2011.
* RO rozhodla o odstranění obrubníků před hasičskou
zbrojnicí v Chřešťovicích. Stavbu provede firma Š+H
a vyžádá si náklady ve výši 55 tis. Kč.
* Na základě žádosti Ing. M. Barchánka RO rozhodla
o odstranění kůlny u bývalé školy v Chřešťovicích, která
je v havarijním stavu a hrozí zřícením na sousední pozemek. Akce bude zařazena do plánu na rok 2012.
* RO schválila doplnění hasičské výstroje pro družstvo žen
Albrechtice. Dále schválila pro obec výhodnější způsob
úhrady nákladů na pořízení terčů pro požární sport.
* RO po doplnění schválila návrh Požárního řádu obce
a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení.
* Po zvážení zaslaných nabídek na montáž dataprojektoru
v zasedací místnosti OÚ RO schválila jako dodavatele p. L.
Řeřábka. Dataprojektor bude sloužit pro potřeby jednání
zastupitelstva a k prezentacím obce.
* RO projednala záměr na pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy č.p. 79 v Albrechticích nad Vltavou
a schválila pronájem firmě RIVETEC, s.r.o.
* RO projednala záměr na pronájem nebytových prostor
v 1. poschodí v č.p. 189 v Albrechticích nad Vltavou
(sál, jeviště, místnost pro inventář) a schválila pronájem
p. Běleckýmu na dobu 1 rok.
* RO schválila rozpočtové opatření č. 5/2011.

Chřešťovičtí hasiči se mohou pochlubit

Nohejbal po devatenácté

Chřešťovičtí hasiči, ač mají tuto sezonu bohatou i na hasičské
soutěže, přesto si udělali čas i na několik brigád. Mezi jiným i na
stavbu oplocení kolem hřiště vedle něhož teče místní chřešťovický
potok. Tuto stavbu započali 2.7.2011 a do týdne byl plot postaven. Na to se 9.7. mohl již za většího klidu maminek uspořádat na
hřišti dětský den, aniž by měly strach, že by některé z dětí spadlo

Již XIX. Ročník nohejbalového turnaje uspořádali hasiči v Jehnědně. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupinách se utkaly týmy systémem
každý s každým a čtyři nejlepší z každé skupiny postoupily do
vyřazovací fáze turnaje. Ve skupině A zvítězil tým Hvězda Písek, ve
skupině B tým LOOSY Praha. Oba týmy potvrdily svou úroveň ve
vyřazovacích bojích a probojovaly se do finále. Finále mělo skvělou sportovní úroveň a jeho účastníci potvrdili, že hrají nebo hráli
vyšší ligové soutěže. Konečným vítězem byl tým LOOSY, který ve
vyrovnaném souboji zvítězil 2:1 na sety, poslední set skončil 10:9.
V příštím roce se uskuteční jubilejní 20. ročník turnaje a pořadatelé rádi přivítají více týmů z vesnic a organizací, které jsou spravovány v rámci obce Albrechtice nad Vltavou.
Text a foto: Ing. M. Ušatý, Jehnědno
do potoka. Za organizace manželů J. a L. Marešových a s pomocí
dobrovolníků si děti pěkně zasoutěžily a zamlsaly. Jelikož to byl
jeden z velmi horkých letních dnů, mohly se děti smočit pod spr- Z bohaté činnosti albrechtických hasičů
chou z hasičské hadice. Na večer se opékaly špekáčky, točila limoO posledním prázdninovém víkendu reprezentovali albrechtičtí
náda a pro znavené rodiče se čepovalo pivo. Po skončení dětského hasiči se svou technikou vozidlem CAS 16 MAN naši obec a Jihodne následovala zábava pro dospělé ve stylu „RETRO.“ Většina český kraj na největším setkání požární techniky PYROCAR 2011
zúčastněných dorazila v oblečení á la 60.-80. léta. Vše se velmi
zdařilo a spokojení byli jak děti, tak i dospělí.
Text a foto: Lenka Kothánková, Chřešťovice

Zkoušky psů na Velkém chřešťovickém rybníku
U Velkého chřešťovického rybníku se v sobotu 20. srpna sešlo
patnáct vůdců s loveckými psy, aby s nimi vykonali zkoušky ze speciální vodní práce. Akci pořádal Okresní myslivecký spolek v Písku
reprezentovaný předsedou okresní myslivecké rady p. J. Matulkou a tajemníkem p. J. Kloboučníkem ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Jehnědno. Ředitelem zkoušek byl předseda pořádajícího

MS p. L. Kostohryz. Mezi více než sty diváky byl čestným hostem
Ing. M. Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MěstÚ v Písku,
pod který spadá řízení myslivosti. Zkoušky obsahují pět disciplín,
a to v přinášení kachny z hluboké vody, nahánění v rákosí, dohledávka kachny v rákosí, ochota práce na hluboké vodě a společný
hon. Vyhodnocení zkoušek provedl hlavní rozhodčí p. K. Stejskal.
Z celkového počtu patnácti psů ve zkouškách obstálo třináct. Ty
mohou jejich vůdci používat na vodní práci při lovu vodní zvěře.
Dva zbylí splnili loveckou upotřebitelnost. V první ceně bylo hodnoceno devět psů, ve druhé ceně byli zbývající čtyři. Celkové první
místo získal p. J. Myšička z Vlastce s českým fouskem Charem ze
Zvíkovské Bašty, druhé místo obsadil p. J. Kotlík s německým krátkosrstým ohařem Aidou Fons Vital a třetí místo paní D. Šáchová
z Jamného s českým fouskem Chatem ze Zvíkovské Bašty. Všichni
účastníci zkoušek vysoce hodnotili úroveň, kterou připravili členové pořádajícího MS Jehnědno.
Text a foto: Ing. M. Ušatý, Jehnědno

v České republice, které se konalo v Přibyslavi a kterého se zúčastnilo 350 hasičských speciálů. Hasičská soutěžní sezóna byla v plné
proudu a družstvo albrechtických hasiček se za svou poctivou
přípravu dočkalo prvních větších úspěchů. V průběhu jednoho
dne vybojovaly hasičky svůj první pohár, a to za 3. místo v soutěži O pohár starosty města Písku a týž den se ještě zúčastnily
noční soutěže v požárním útoku v Záboří u Protivína za účasti elitních družstev z Písecka, Strakonicka a Českobudějovicka, kterou
po velmi pěkném výkonu vyhrály. Začátek školního roku zpestřili
hasiči spolu se Ženami a muži v akci dětem víkendovým minitáborem na Nové Louce, o kterém podrobně informujeme na jiném
místě Zpravodaje. Úspěchy albrechtických hasičů a hasiček v hasičských soutěžích byly rovněž v našem Zpravodaji zmíněny. Zvláště
cenné bylo vystoupení na memoriálu Jana Kukrála v Jehnědně, kde
zúčastněná albrechtická mužstva získala celkem pět pohárů.
Text: Petr Sidum, Albrechtice nad Vltavou

Velký úspěch školy
Naše škola se v minulém školním roce zapojila do celostátní soutěže škol ve sběru tříděného odpadu. Žáci byli velice pilní, pomáhaly i děti ze školky, rodiče a vše na starosti měla paní vychovatelka B. Milotová. Nasbírali celkem 10 430 kg druhotných surovin
a obsadili 2. místo v celé ČR v kategorii průměrného množství na
žáka, které činilo 496,7 kg. Diplom a finanční částku v hodnotě 5
tisíc Kč osobně přijel předat zástupce pořádající společnosti. Získané finanční prostředky škola použije na zakoupení nové sedací
soupravy do školní družiny.
Text: Mgr. A. Nečasová, ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Jehnědským hasičům se podzimní část vydařila

Týmy SDH Jehnědno se na
úvod podzimní části soutěží
zúčastnili poprvé v historii noční
soutěže. Byli pozvaní spřízněným SDH Čestice (okr. Strakonice). Za účasti členů Šumavské ligy, která je hodnocena
jako jedna z nejvyšších v rámci
Jihočeského kraje, se dařilo
děvčatům více než mužům. Po
perfektním výkonu obsadila
děvčata první místo (děvčata
soutěžila na mužské delší trati)
ze třinácti zúčastněných týmů.
Muži skončili na 9. místě z 25
zúčastněných. Obě družstva se
dále zúčastnila dalších třech kol
okresního poháru se střídavými
úspěchy. V celkovém hodnocení
byli letos úspěšnější muži než
ženy. Družstvo mužů obsadilo
celkově 6. místo z 31 klasifiko-

vaných a dokázali, že patří dlouhodobě k okresní špičce, kterou
tvoří deset týmů. Děvčata nezopakovala loňský výsledek a po
několika nevydařených pokusech skončila celkově 12. z dvaceti klasifikovaných týmů.
V průběhu měsíce srpna inicioval SDH Jehnědno založení nové
vícekolové soutěže v požárním
sportu pro sbory od Albrechtic po Zvíkovské Podhradí pod
názvem Vltavský pohár. První
kolo proběhlo 17.9. v Jamném. Soutěže se zúčastnilo 10
týmů mužů a 6 týmů žen. Děvčata z Jehnědna skončila druhá
za SDH Albrechtice. Lepšího
výsledku dosáhli muži, kdy oba
týmy se postavily na stupně
vítězů. A-tým obsadil první
místo, B-tým skončil třetí. Cel-

kově dobré organizaci přihlížel
i starosta okresního sdružení
bratr Jiří Novák. Nejvýznamnější soutěží podzimní části byl
pro jehnědské hasiče III. ročník Memoriálu Jana Kukrála,
který se v Jehnědně uskutečnil
24.9.2011. Soutěže se zúčastnilo 11 týmů žen, 17 týmů
mužů a poprvé také tři týmy
veteránů. Letošní ročník byl
také druhým kolem Vltavského
poháru. V kategorii žen zvítězilo
družstvo z Jamného před Jehnědnem a Albrechticemi. Stejné
pořadí bylo i v hodnocení Vltavského poháru. V kategorii mužů
zvítězilo družstvo z Vlastce před
Albrechticemi a Pasekami A.
Domácí obsadili čtvrté místo. Ve
Vltavském poháru zvítězil Vlastec před Albrechticemi a Jehnědnem A. V kategorii veteránů
zvítězil nově se utvořený tým
z Albrechtic před Pasekami a Jehnědnem. Celkově byla soutěž
vysoce hodnocena úroveň pořadatelů o čemž svědčí i vysoká
účast špičkových týmů z okresu
a velký počet divácké veřejnosti,
která se celé odpoledne dobře
bavila. Po skončení soutěže proběhla taneční zábava se skupinou ALARM. Děvčatům se dařilo
také na soutěži o Pohár starosty obce Paseky, kde zvítězila
v konkurenci 9 družstev časem
33,85 s. před Pasekami a Žďá-

Setkání spolužáků v Albrechticích nad Vltavou
aneb „Přijďte každý, kdo ještě může (chodit)
V sobotu 27. srpna se konalo již tradiční
setkání spolužáků a zároveň současných přátel, bývalých žáků nově zřízené měšťanské
školy v Albrechticích, otevřené r. 1945. Motto
na pozvánce znělo:
Zase sešel se rok s rokem
a my zas jdeme volným krokem
někdo lehce, jiný s holí,
neboť už nás leccos bolí k „Miláčkovi“ do Albrechtic
na školní sjezd! No a co víc?
Celkem se sešlo 27 účastníků a pozvání též
přijala temperamentní a stále čilá paní učitelka Marie Dvořáková, jež se zúčastňuje pravidelně. Jako milou vzpomínku svým bývalým žákům vždy daruje malou pozornost. Jak
sama podotkla, učitelství ji naplňovalo celý
život a všechny děti měla ráda jako vlastní.
Že všem přítomným je už přes 70 či 80 let,
nemusíme ani připomínat, ovšem vzpomínky
na léta strávená ve školních lavicích jsou stále
živé. Žáci zlobí v každé době, jako perličku

na sebe dva pamětníci prozradili své „klukovské kousky“, kterým se dnes už jen usmívají. Například pánové Václav Husa (známý
vorař a lidový vypravěč) a František Svoboda
se dvěma dalšími výtečníky vzali z kabinetu
fosfor a ve třídě jej zapálili. Co následovalo?
Vypálená třída včetně lavic a podlahy. Vše
se odehrálo na Vánoce 1945. Po vyšetřování
byli hříšníci potrestáni 2 z chování, rodiče
byli pozváni do školy. Strýc V. Husi byl truhlář a nahradil podlahu, naštěstí byl předem
objednán nový nábytek, takže škody nebyly
tak hrozné. Aby toho nebylo málo, utíkali
z povinné výuky náboženství. Na kolech dojeli
na statek v Újezdě, kde obdivovali na tehdejší
dobu moderní stroje - jako traktor, motocykl
ČZ 250, trkač na vodu či vlastní elektrocentrálu. Jako naschvál jel okolo ředitel školy
pan Dufek a chlapce spatřil. Navrhoval přísné
kázeňské opatření - vyloučení ze školy, ale
skončilo to „jen“ 3 z chování. Pro některé to
znamenalo, že vedle samých 1 se skvěla 3
z mravů. „V dobrém jsme se sešli,
v dobrém se rozejdeme“ dle slov
lidové písně, taková byla nálada
a uvolněná atmosféra mezi spolužáky. Je dobře, že i po tolika letech
si na sebe udělají čas, popovídají si,
zavzpomínají na léta dávno minulá
a vrátí se zpět do dětských let.
Přejme jim, ať i další rok se sejdou
ve zdraví a stejném počtu.
Text a foto: Mgr. Dana Ryšlavá,
kronikářka obce
Albrechtice nad Vltavou

rem. Mužům se tolik nedařilo.
Po chybě na koši dosáhli času
63,73 a obsadili až 13. místo.
Velmi cenná byla účast jehnědských veteránů, kteří i přes nejhorší čas ve své kategorii dokázali, že i přes pokročilý věk
a nejvyšší průměrnou hmotnost
mohou provozovat tento sport.
Poslední soutěží letošní sezóny
bylo finále Vltavského poháru
na Zvíkovském Podhradí. Velká
vyrovnanost týmů slibovala
dramatickou podívanou. A to
se potvrdilo. V kategorii žen
o prvenství bojovala družstva
Albrechtic a Jehnědna. V tomto
souboji se více dařilo děvčatům z Albrechtic, která dosáhla
času 35,09 s. Druhé Jehnědno
dosáhlo 39,6 s. V celkové klasifikaci bylo pořadí stejné, na třetím místě skončila děvčata ze
Záhoří. V kategorii mužů soupeřili o prvenství týmy Jehnědna,
Albrechtic a Vlastce. Nejvíce se
dařilo vlasteckým, kteří zvítězili
časem 29,86 s. před Jehnědnem (31,77 s.) a Albrechticemi
(33,54 s.). Stejné pořadí bylo
i v celkové klasifikaci soutěže.
Všichni účastníci se už těšili na
závěrečné slavnostní vyhodnocení do kulturního domu
v Albrechticích, které se uskutečnilo v sobotu 15.10.2011.
Text a foto:
Ing. M. Ušatý, Jehnědno

Občanské sdružení
„Náš Újezd“
se představuje
Občanské sdružení „Náš Újezd“
vzniklo v únoru 2008 v obci Újezd,
Albrechtice nad Vltavou, a to za
účelem zlepšení životního prostředí
a minimalizování problémů spojených s provozem lomu, nacházejícím se v blízkém okolí obce. V neposlední řadě je to i zajištění klidného
a kvalitního života obyvatel. K dnešnímu dni má sdružení 30 členů, což
dokazuje, že většině obyvatel, ať
stálých nebo víkendových, není situace s prašností či hlukem lomu lhostejná. Díky sdružení se komunikace
s majitelem lomu RENO Šumava
výrazně zlepšila, probíhají měření
hluku i prašnosti a ukazuje se, že je
možné najít schůdnou cestu k řešení
problémů. Sdružení také pojalo svoji
činnost i jako možnost organizování setkání obyvatel při bowlingových turnajích ve Lhotě pod Horami,
tradičním společném opékání prasete či společné návštěvě otáčivého
divadla v Týně nad Vltavou. Krajina v úpatí Píseckých hor je pozoruhodná, fauna i flóra tu má svá
specifika, která stojí za to chránit.
To si uvědomují nejen všichni obyvatelé obce, členové sdružení „Náš
Újezd“, ale i další nezávislé organizace a sdružení, která se zabývají
životním prostředím.

Základní škola a Mateřská
škola v Albrechticích
nad Vltavou
Základní školu v Albrechticích nad Vltavou
navštěvuje v tomto školním roce celkem
33 dětí, což je o 12 žáků více než v roce
minulém. Výuka zde probíhá pouze na 1.
stupni, a to ve dvou třídách. První třídu
tvoří žáci prvního a druhého ročníku (13 +
6 dětí) s třídní učitelkou Mgr. M. Patkovou.
Ve druhé třídě jsou žáci třetího, čtvrtého
a pátého ročníku (4 + 5 + 5 dětí) s třídní
učitelkou Mgr. A. Nečasovou. Pedagogický
sbor doplňuje Mgr. V. Borovičková – asistent pedagoga. Součástí školy je i Mateřská
škola, do které chodí 24 dětí, o které pečují
paní učitelky M. Marková a Z. Lidinská. Ve
škole funguje školní družina vedená paní

vychovatelkou B. Milotovou, kterou navštěvuje 25 dětí. Školné se v naší mateřské škole
neplatí. V tomto roce byla ve škole otevřena
řada zájmových kroužků – angličtina, němčina, rybářský kroužek, dramatický kroužek,
včelařský kroužek a kroužek informatiky. Do
konce roku plánuje škola uspořádat nebo
zúčastnit se řady akcí jako např. drakiáda,
vystoupení pro důchodce v Tálíně, Mikulášská besídka, vánoční focení, vánoční posezení s důchodci apod. Pokud máte zájem
o podrobnější informace o škole, podrobná
Výroční zpráva ZŠ a MŠ je od 1.11.2011
k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na OÚ.
Školní informace:
Prázdniny:
podzimní
26.10. – 27.10.2011
vánoční
23.12.2011 – 2.1.2012
pololetní
3.2.2012
jarní
27.2. – 4.3.20112

Víkendový tábor na Nové Louce
Původní nápad pánů J. Zacha a V. Miloty ml. spojil „Ženy a muže
v akci“ a sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Vltavou
a společně připravili pro celkem 30 přihlášených dětí víkendový
pobyt v rekreačním středisku Nová Louka.
V sobotu 10. září dopoledne se děti rozloučily se svými rodiči
a rozděleny do tří družstev – zajíci, veverky a lišky vyrazily vstříc
očekávanému dobrodružství. Po ubytování v připravených chatkách a výborném obědu je čekalo odpoledne plné her a soutěžních klání. Děti se bavily při robotické bábě, přetahování lanem,
přepadení karavany a mnoha jiných zajímavých úkolech. Nejoblíbenějším se stalo „živé pexeso“, které muselo být pro velký
úspěch dvakrát zopakováno. Svá družstva aktivně podporovali
jednotliví vedoucí: J. Vacek, P. Hanzlík a B. Milotová. Po večeři se
o zábavu postarali hasiči. Malí táborníci si s odborným výkladem
prohlédli zásahové vozidlo a při cvičném nástřiku se i oni na chvíli
stali malými požárníky. Krátce před setměním si za doprovodu
kytary zazpívali u táborového ohně a netrpělivě očekávali poslední
zkoušku sobotního dne – stezku odvahy. Společným odříkáním
kouzelného zaklínadla si na pomoc přivolali lesní pannu, která
jim připevnila barevné svítící náramky pro štěstí a vyprovodila je
na začátek strašidelné cesty. Na té se nejprve seznámili s nešťastným skřítkem Mlsounem, který je poslal pro sladkost za bábou
a dědkem hlouběji do lesa. U nich si děti vysloužily za uhodnuté
hádanky sladký bonbón a při zpáteční cestě ho se skřítkem vyměnily za hodinky. Kdo měl chuť, opekl si ještě připraveného vuřta
a po desáté hodině byla ohlášena večerka. Vedoucí se po dvoji-

velikonoční
5.4. – 6.4.2012
hlavní
30.6. – 2.9.2012
O podzimních prázdninách bude omezen
provoz v MŠ do 13.00 hod., školní kuchyně
bude vařit normálně, školní družina nebude
v provozu.
Třídní schůzky:
23.11.2011
25.1.2012
25.4.2012
20.6.2012
Cena stravného:
dítě 3-6 let
29,- Kč
(přesnídávka, oběd, svačina)
dítě 6-7 let
31,- Kč
(přesnídávka, oběd, svačina)
dítě 7-10 (oběd)
22,- Kč
dítě 10-14 (oběd)
24,- Kč
cizí strávníci (oběd)
52,- Kč
Cizí strávníci platí obědy buď inkasem
z účtu nebo složenkou.

Počasí bylo po oba dva dny téměř letní. Zdravotnice paní H. Kultová nebyla povolána k žádnému vážnějšímu poranění, a tak všem
zůstanou jen hezké vzpomínky na prožitá dobrodružství a nově
vzniklá přátelství.
Poděkování za krásně prožitý víkend patří nejen organizátorům
a všem zúčastněným, ale také sponzorům: obci Albrechtice nad
Vltavou, firmě Rychtář Protivín a především paní Ing. Anděle Řeřichové. Ta nejenže připravila táborníkům nádherné zázemí, ale
i veškeré služby – od ubytování po stravu poskytla dětem zdarma.
A vybrané peníze poukázala místní základní a mateřské škole.
Text a foto: paní T. Zachová

Okénko do historie
Kdo si pročítá knihu Kořeny 3. díl s podtitulem Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM slyšeli
i neslyšeli od autora Aloise Sassmanna, se může na stránkách 108
až 113 dozvědět spoustu zajímavých informací, které se týkají
obce Údraž včetně barevných i černobílých fotografií.
Namátkou – Nejstarší zpráva o Údraži je z 15. století (r. 1459).
Bývaly zde dvě tvrze, dolní a horní. Zmiňuje se zde o plenění, při
kterém byl zdejším lidem sebrán dobytek. Zjistíme prvního majitele tvrzí – vladyku Bareše z Údraže. Věřili byste, že k Hořejší tvrzi
v 16. století patřil mimo jiné pivovar, ovčín a poplužní dvůr?
Pokud někdo pochází z Údraže a chce zjistit své rodové kořeny,
musí se obrátit na Státní oblastní archiv v Třeboni. Rod Schwarzenbergů koupil panství Chřešťovice, pod které spadala Údraž
roku 1710 a založili nové gruntovní knihy, které podávají přehled
i o dřívějších majitelích statků v Údraži. Každý badatel se má na
co těšit.
Jako perlička je uváděna zmínka o tom, že v době husitských
válek údražští přestoupili k podobojí a ještě koncem 19. století se
jim zde přezdívalo „beraníci“, tedy vyznavači beránka.
Mnoho a ještě více v této poučné knize najdete. A stačí tak
málo, pouze navštívit obecní knihovnu v Albrechticích nad Vltavou v úterý či ve čtvrtek od 17.30 hod. do 19.30 hod. a případně
si půjčit i 1. a 2. díl Kořenů.
Text: Mgr. Dana Ryšlavá, kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Pozvánky
Myslivecké sdružení Jehnědno
pořádá v sobotu 26. listopadu 2011
Poslední leč
spojenou s taneční zábavou a bohatou mysliveckou tombolou
Místo: pohostinství U Řeřábků
Začátek: 19.00 hod.
cích vystřídali na noční hlídce a v půl osmé ráno už byl zase celý
tábor na nohou. Po snídani se družstva seřadila k nástupu a hlavní
vedoucí J. Zach s velitelem hasičů P. Sidumem každému z dětí
předali diplom a balíček s odměnou. Nastal čas úklidu, loučení
a návratu k rodičům, kteří již své potomky netrpělivě vyhlíželi na
parkovišti u benzínové pumpy.
Vydavatel: OÚ Albrechtice nad Vltavou
Tiskne: Tiskárna Fiala,Týn nad Vltavou
Uzávěrka čísla: 15. 10. 2011

Myslivecké sdružení Jehnědno
pořádá v sobotu 19. listopadu 2011
Sokolnický den
Bližší informace sledujte na zvláštních plakátech
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