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Vážení spoluobčané,
zbývá už jen několik týdnů k ukončení roku 2012. V tomto roce jsme po více jak tříletém úsilí obdrželi evropské dotace na akci
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Albrechtice nad Vltavou“ a tato akce byla v létě letošního roku realizována. Myslím si, že tato
stavba patří mezi zdařilé a přinese úspory v provozních nákladech školy, zejména na topení. Obec touto dotací zhodnotila svůj majetek, když dotace činila plných 90 % nákladů této stavby.
V průběhu února 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci na akci „Výmalba kapliček hřbitov Albrechtice nad Vltavou“, kdy byl
úspěšně završen pětiletý proces žádání a přesvědčování o této akci. Výmalba byla z technických důvodů rozdělena do dvou let, ukončena bude v roce 2013. Tato dotace je financována Regionálním operačním programem Jihozápad a příznivá je zejména výše dotace,
která činí 92,5 % nákladů.
Počátkem léta byla zahájena výstavba ZTV 20 parcel v Albrechticích nad Vltavou, plánované dokončení je v létě 2013.
V průběhu letošního roku jsme dokončili výměnu světel veřejného osvětlení v částech Újezd a Údražské chalupy, čímž jsou nové světelné body nainstalovány ve všech obcích. To přináší úspory za el. energii a současně snížení nákladů za opravy.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se svojí prací podíleli na rozvoji obce a na každodenním řešení jejích potřeb, tj. členům rady obce,
zastupitelům, členům výborů a pracovníkům obecního úřadu. Zvláštní poděkování patří všem obětavým občanům za jejich práci pro
naši obec a její propagaci, ať už se jedná o sport, kulturu či různé soutěže.
Do období nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc Vám přeji pohodu, radost a klid v blízkosti svých nejbližších.
Do nového roku 2013 Vám přeji štěstí, pevné zdraví a spokojený život v naší obci.
Ing. Václav Kaifer, starosta obce

Informace z jednání obecního zastupitelstva

ství v Albrechticích nad Vltavou.
* RO schválila finační příspěvek na pořádání mikulášské nadílky ve
Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle
výši 5 tis. Kč.
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, * Na základě žádosti o majetkové vyrovnání pozemků okolo
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdůbufetu Miláček rada souhlasila s odkoupením pozemků parc.
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrechč. 1794, parc. č. 1795 a parc. č.132/3 v Albrechticích nad Vltatice nad Vltavou.
vou. RO souhlasila se zvřejněním záměru na prodej pozemku
Usnesení z 5. zasedání ze dne 26.10. 2012
parc. č. 131/5 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou a doporučuje ZO
* Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo záměr na prodej části parcely
ke schválení.
č. 1764/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou za cenu 35,- Kč/m2. * RO projednala a posoudila jednotlivé návrhy a žádosti do akcí
Žadatel nechá zaměřit pozemek na své náklady.
pro rok 2013.
* ZO schválilo zprávu o příjmech a výdajích obce k 30.9.2012.
Usnesení ze 16. mimořádného zasedání ze dne 19.
* ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2012.
11. 2012
* ZO zvolilo p. Miloslava Mareše, Chřešťovice 21 novým členem
* RO schválila přijetí dotace akceptační číslo 11090012.
rady obce a schválilo odměnu za výkon funkce.
* ZO schválilo prodej parcely č. 887/2 v k.ú. Albrechtice nad Vlta- Usnesení ze 17. mimořádného výjezdního zasedání
ze dne 22. 11. 2012
vou o výměře 161 m2 za cenu 35 Kč/m2.
* RO na Rejzíkově posoudila žádost o odkoupení části parcely č.
Informace z jednání obecní rady
812 v k.ú. Údraž a rozhodla, že nechá komunikaci vytýčit, aby
byl patrný její skutečný průběh.
Usnesení z 15. zasedání ze dne 13. 11. 2012
* RO uskutečnila prohlídku uzavřené prodejny potravin v Chřešťo* Rada obce (RO) schválila pronájem zemědělsky využitelných
vicích. Po vyjádření firmy RIVETEC k dalšímu záměru užívání
pozemků ve vlastnictví obce žadatelům paní E. Kolpové, Albrechškoly bude hledáno řešení obnovení prodejny Chřešťovice.
tice 111 pozemky v kat. území Albrechtice, Údraž a panu M.
* RO provedla prohlídku oprav v hasičské zbrojnici v Jehnědně.
Manovi, Žďár 17 pozemky v kat. území Jehnědno, Chřešťovice.
Opravy budou dokončeny v příštím roce.
* RO schválila pronájem parcely č. 515/6 lesní pozemek v k.ú. JehUsnesení z 18. zasedání ze dne 5.12. 2012
nědno o výměře 36 m2 za cenu 25,- Kč/m2/rok.
* RO souhlasila s provedením změny v nájemní smlouvě na proná- * RO souhlasila s odkoupením podílu od manželů Zory a Jana Velkových na stavbách na parc. č. 1/1 a 1/19 a dále podílu na parjem sálu v Albrechticích nad Vltavou z Roman Bělecký, Vimperk
celách 1/1, 1/19, 64/4, 61/1 a 61/2 vše v k.ú. Údraž za 52 tis. Kč.
na Neverend, o.s..
Původní schválená cena je nižší o 10 tis. Kč, ale odkoupením za
* Na základě žádostí RO souhlasila s úpravami půjček z Fondu roznabízenou cenu bude konečně vyřešeno majetkoprávní vypořávoje bydlení.
dání k bývalému kravínu na parcele 1/1 a špýcharu na parcele
* RO schválila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním
1/19 a k okolním pozemkům.
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dopo- * Na žádost pana M. Mana RO souhlasila se změnou ve smlouvě
na pronájem pozemků v k.ú. Jehnědno a Chřešťovice, a to výporučila ZO ke schválení poplatek za odpady pro rok 2013 ve výši
vědní lhůty z měsíční na roční.
550,- KČ.
* RO schválila a doporučila ZO ke schválení cenu stočného pro rok * RO nesouhlasila se zavedením nové otevírací doby pro veřejnost
na poště v Albrechticích od 1. 4. 2013 a uložila starostovi toto
2013 ve výši 1,- Kč/m3.
sdělit písemnou formou vedení České pošty Písek.
* RO souhlasila s Dodatkem č. 1 ke smlouvě nemovitosti na užívání
* RO souhlasila s navýšením ceny vodného pro rok 2013 na 32,20
pozemku č. 581/1 v k.ú, Chřešťovice.
Kč/m3 + DPH.
* RO schválila pronájem pohostinství v Údraži panu M. Tomanovi,
* Rada souhlasila se zakoupením 1 ks fotopasti na baterie do 8
Husinec na dobu určitou (1 rok) s nájemným 16 tis. Kč ročně.
tis. Kč.
* RO souhlasila s výměnou podlahového lina v prostorách školní
* RO souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2013 a doporučuje ZO
jídelny. Bude zařazeno do akcí na rok 2013.
ke schválení.
* RO souhlasila s výměnou 2 ks AKU kamen v provozovně krejčov-

Drakiáda v Chřešťovicích

Návštěva sv. Mikuláše v Chřešťovicích

Stejně jako v loňském roce 17.11. se sešli na louce v ChřešťoviV sobotu 1. prosince odpoledne v hospodě U rybníka v Chřešťocich příznivci drakiády.
vicích se konala mikulášská nadílka. Děti, aby si usnadnily čekání
I když se zdálo, že vítr nefouká, nakonec draci vzlétli a vznášeli na sv. Mikuláše, mohly si zahrát různé hry a některé si při nich
i rozptýlily své obavy z pekelníků, kteří obvykle tohoto svatého
muže doprovází.
Jakmile se rozezněl zvonec, všechny hlasy se ztišily a zrak většiny
přítomných, hlavně dětí, se upřel ke vchodu.
První vstoupil, jak jinak, než důstojný Mikuláš, hned za nim doslova
andělský Anděl a pak ještě ta čertovská cháska nezbedná.

se celé odpoledne nad hlavami všech zúčastněných. Jelikož nebylo
příliš teplo, mohli se všichni ohřát u ohně nebo si dát horký čaj.
Text: Radka Lacinová
Foto Martina Kuželková

Zabijačkové hody
v Albrechticích nad Vltavou

Nejprve nebyl velký zájem ze strany dětí splnit si svůj úkol
v podobě básničky či písničky, ale první odvážlivec dodal odvahu
i těm ostatním, a tak nakonec všichni dokázali této společné svaté
i pekelné družině, že si odměnu s dobrotami zaslouží.
Po odchodu Mikuláše se všem ulevilo, že si je pekelníci neodnesli,
a tak si ještě zatančili a poveselili se při muzice Jiřího Bláhy.
Text: Radka Lacinová
Foto: Vít Kothánek

Jako z obrázků Josefa Lady na nás dýchla atmosféra domácí
zabíjačky, která se konala v sobotu 3. listopadu ve dvoře hostince
U Králů. Během dopoledních hodin byla místa pro hodovníky plně
obsazena. Mistři cechu řeznického se pilně snažili – pan Jaroslav
Sládek ml. s dcerou Bárou a pan Milan Milota přichystali pro mlsné
jazýčky klasickou nabídku. Na místě jsme mohli ochutnat zabijačkovou polévku, tzv. „prdelačku“, vepřový guláš, ovar či mozeček.
Ke koupi byla jelítka, jitrničky a ovarová polévka.
K dobré náladě hrál hudebník Tom Sax, lidé se vesele bavili, Zrcadlo času
počasí bylo jak na objednávku. Během pochmurných podzimních
Vážení čtenáři, s laskavým svolením redakce Zpravodaje, bych se
dnů tato společenská akce přispěla ke zlepšení nálady, kdy na stres s Vámi na tomto místě ráda setkávala v pravidelných ohlédnutích
a problémy denního života bylo lehce zapomenuto.
do historie Albrechtic a přilehlých obcí. Upřímně doufám, že pro
Text a foto: Dana Ryšlavá – kronikářka obce Vás bude výprava do časů dávno minulých stejně zajímavá a dobrodružná, tak jako pro mne.
Připomeňme si společně místa, události a osoby, které ve své
době nenechaly zaschnout pero kronikářovo, či se natolik vryly do
mysli ostatních, že se vyprávění o nich šíří mezi lidmi dodnes.
Nejsem místní rodačkou, a tak je pro mne pátrání po zajímavých
informacích trochu obtížné. Proto bych chtěla poprosit i Vás, čtenáře, o pomoc při hledání ztraceného času. Pokud by někdo z vás
byl ochotný zapůjčit nějakou historickou fotografii, nebo se podělit o zajímavý příběh, prosím, kontaktujte mne na tel: 602 942 097
nebo na e-mail terezachova@seznam.cz. Děkuji.

Na úvod jsem si připravila náhodně získanou fotografii našeho
domu z roku 1931. Jedná se o číslo popisné 19 v Albrechticích
(pravděpodobně známé jako „Bruknerovna“).
Text a foto: Tereza Zachová

Mikulášská nadílka
v Albrechticích
V sobotu 1. prosince se od 14, 00 hodin
konal na návsi v Albrechticích nad Vltavou sraz všech dětí spolu s rodiči a dalšími
příbuznými či známými, aby společně přivítali slavnostní průvod Mikuláše, anděla
v doprovodu neposedných čertů.
Již zdaleka byla slyšet reprodukovaná
hudba s veselými písničkami pro navození
atmosféry. Některé děti využily volného
času vytvořily živého hada, který se proplétal mezi shromážděnými lidmi. Jiné se
pohupovaly v rytmu a nacvičovaly taneční
sestavy. Občerstvení teplými nápoji zajišťoval hostinec U Králů, kde zájemci si mohli
vzít zdarma čaj.

Že se jedná o předzvěst adventního času,
bylo patrné již při prvním pohledu. Mohli
jsme spatřit biblické postavy u živého Betlému – pannu Marii s Josefem a malým
Ježíškem v jesličkách. Kousek vedle nich
stál vánoční stromeček, na kterém visely
barevné papírové ozdoby. Na ty si děti
mohly napsat svá tajná přání pro Ježíška.
Celkový dojem umocňoval ochotnický spolek Albrechtický brebta, jehož členové přišli v dobových kostýmech a podíleli se na
organizaci této společenské akce.
Po 15. hodině na místo dorazil očekávaný
průvod v čele s Mikulášem a andělem na
koních. V těsném závěsu se vyrojili čerti
z pekla. A někteří naháněli opravdovou
hrůzu! Ti nejmenší se okamžitě křečovitě
drželi svých rodičů a dušovali se, že vůbec

nezlobili. Dokonce se u některých objevily
i slzy. Ale moudrý a hodný Mikuláš dobře
věděl, že nadílku si zaslouží opravdu každý.
Vlídné slovo, pohlazení Mikuláše a anděla
dodalo odvahu. Vedle divokých čertů, utvořily špalír i čertice. Kdo kolem nich prošel,
dostal z rukou Mikuláše slíbený balíček.
Když se čerti vrátili do pekla a Mikuláš
s andělem se rozloučili se všemi přítomnými, kdo chtěl, mohl pokračovat ve veselí
v KD v Albrechticích. Tam na ně čekala dětská diskotéka a další program.
Text a foto:
Dana Ryšlavá – kronikářka obce

Albrechtické hasičky obhájily Vltavský pohár
V letošním roce se konal druhý
ročník Vltavského poháru, soutěže hasičských družstev mužů
a žen v požárním útoku zúčastněných ze sborů dobrovolných
hasičů obcí na levém břehu řeky
Vltavy.
První polovina poháru se
konala ještě před letními měsíci
a to ve Vlastci, Novosedlech
a v Albrechticích nad Vltavou.
Do nového ročníku Vltavského
poháru vstoupily naše ženy
se změněnou sestavou, kde
u dvou členek původní sestavy
nastaly mateřské povinnosti.
Ale zde zejména v prvním kole
ve Vlastci se ukázalo, že naše
bojovné hasičky nic nezastaví.
Po jejich nádherně provedeném útoku s nejrychlejším
výsledným časem z obou kategorií to byl příjemný zlatý vstup

do nového ročníku Vltavského
poháru.
A svoje kvality potvrdily dalším
prvním místem v Novosedlech
a pěkným druhým místem ve
třetím kole na domácí půdě, kde
se Vltavský pohár konal v rámci
akce Vítání léta v Albrechticích.
Zde viděli hasiče v soutěžním
zápolení i naši obecní přátelé ze
švýcarského Siselenu.
Další pokračování měl Vltavský
pohár na přelomu léta a podzimu. Byla to soutěžní kola
v Chřešťovicích, Zvíkovském
Podhradí a Jehnědně.
Ve čtvrtém chřešťovickém kole
se sice více dařilo mužskému
družstvu, které toto kolo
vyhrálo a připsalo si cenné body
do celkového hodnocení, ale
i třetí místo našich žen bylo příjemným završením hasičského

odpoledne.
V dalším již předposledním
kole na Zvíkovském Podhradí,
kam jsme jeli trochu s obavami u obou soutěžních družstev. Ženy na Zvíkově obhajovaly vítězství z prvního ročníku
a muži chtěli potvrdit svůj výkon
z předchozího kola. Bohužel
tak jak nám na Zvíkově nepřálo
počasí, tak i soutěžní výkony
propadly do hlouby startovního
pole. A vše bylo otevřené až
do závěrečného kola, které se
konalo v Jehnědně.
Za
krásného
podzimního
počasí jsme se dočkali i hezkých
sportovních výkonů, kde zabodovala obě naše družstva.
Ženy svým vítězstvím v závěrečném kole v Jehnědně potvrdily i celkové vítězství ve Vltavském poháru a muži druhým

místem si udrželi celkové místo
třetí.
A tím naše hasičky a hasiči
potvrdili obhajobu svých vybojovaných umístění z prvního
ročníku. Za což jim patří veliké
poděkování, nejen za Vltavský
pohár, ale především za celou
hasičskou sezónu, která byla
hodně pestrá nejen z množství
absolvovaných soutěží, ale
i ostatních akcí pořádaných
sborem.
Na závěr mi dovolte, abych
Vám všem popřál klidné vánoční
svátky, příjemný vstup do
nového roku 2013 a s přáním
pevného zdraví se s Vámi těším
na další hasičskou práci, kterou
děláme nejen pro náš Sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích
nad Vltavou.
Text a foto:
Petr Sidum – velitel SDH
Albrechtice nad Vltavou

Albrechtický Vltavínek
Již v minulém vydání Zpravodaje jsme vás stručně informovali
o založení občanského sdružení Albrechtický Vltavínek, zaměřeného na pořádání akcí pro děti.
V tomto článku bychom vám chtěli naše sdružení více přiblížit
a seznámit vás s již naplánovanými akcemi pro rok 2013.
Vltavínek vznikl na základě kladných ohlasů na dva úspěšné ročníky Minitáborů na Nové Louce, pořádané pod záštitou spolupráce
spolku „Ženy a muži v akci“ a SDH Albrechtice nad Vltavou. V současnosti máme 11 stálých členů, z nichž se každý zavázal přispívat do sdružení každoročně částkou 500,-Kč. Tyto finance budou
přičteny k počátečnímu vkladu 9.350,-Kč, který jsme obdrželi od
paní Ing. Anděly Řeřichové formou sponzorského daru a budou
použity na následující akce:
Dvoudenní výlet k Orlické přehradě s ubytováním na tvrzi Holešice přibližně v polovině června a po letních prázdninách připravíme již třetí zářijový Minitábor na Nové Louce.
Díky spolupráci s Albrechtickou základní školou, budou děti
moci navštěvovat od druhého pololetí náš Tábornický kroužek,
pro který nám paní Mgr. A. Nečasová, ředitelka školy, vyhradila
jednu z nevyužívaných tříd bývalého druhého stupně. Tuto místnost si budou děti moci sami zařídit a vyzdobit a užívat ji jako
svou klubovnu.
Závěrem nám dovolte pozvat vaše děti na nejbližší připravovanou
akci, kterou je „Zimní dobrodružná výprava do Myslkova. Jedná se
o třídenní zájezd v době pololetních prázdnin, zaměřený na zimní
radovánky. Děti si s sebou mohou přibalit lyže, boby, sáně a jiná
oblíbená „sněžná vozidla“. Odjezd autobusu z Albrechtické návsi
je v pátek 1.2. v 10.00 hodin a příjezd v neděli mezi 14.00 a 14.30
hod. opět na náves. Cena 950,-Kč zahrnuje: ubytování v hotelu
Myslkov, plnou penzi včetně svačin a pitného režimu, úrazové pojištění a příspěvek na dopravu. Přihlášky lze vyzvednout i odevzdat
u paní B. Milotové v družině Albrechtické základní školy. Informace
a případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 773 777 325
nebo na emailové adrese: pantatazach@gmail.com.
Na spoustu dobrodružství a zábavy s dětmi se těší členové
Albrechtického Vltavínku.

Podzim dohrán,
ale zimní spánek se nekoná
Začátkem listopadu nám skončila první polovina sezóny
2012/2013. První mužstvo obsadilo 11. místo v okresním přeboru
a druhý tým je ve IV. třídě těsně pod bednou. Zbylá porce mistrovských zápasů odstartuje koncem března, tak se na to musíme
během zimy kvalitně připravit. V lednu zahájíme tradiční zimní
fyzickou přípravu, kde nás čeká spousta kilometrů běhání a také
několik přátelských utkání. Náš areál nyní zeje prázdnotou a do
šaten a na hřiště se chceme vrátit až začátkem března. Před tím,
než všechno zapadá sněhem, jsme 17.11.2012 udělali brigádu,
na které jsme provzdušnili a zapískovali hřiště, uklidili v šatnách
a zakryli dřevěnou tribunu. Poděkování za provedenou práci patří

všem co přišli a také firmě Š+H Bohunice za „hromádku“ písku,
kterou jsme beze zbytku rozházeli na náš milovaný trávníček. Po
brigádě jsme vypnuli topení a vypustili vodu, takže pro převlékání
a některé tréninky budeme během zimy využívat školní tělocvičnu,
jako tomu bylo loni. Kromě sportu nás čekají v zimě i dvě kulturní
Krátké zprávy ze ZŠ a MŠ:
akce, na které Vás chceme tímto srdečně pozvat do KD Albrech• Navštívila nás divadla KOS, VIĎADLO, BAMBINI.
tice. Nejprve 27. 12. 2012 je na programu Vánoční disco párty
• Žáci a děti vystoupili se svým programem v Tálíně na setkání s Jardou Košatkou z rádia Kiss Jižní Čechy a potom 26. 1. 2013 tradůchodců.
diční sportovní ples. TJ Albrechtice nad Vltavou přeje všem svým
• Proběhlo, jako každý rok, vánoční fotografování.
příznivcům a lidem dobré vůle krásné prožití Vánočních svátků,
• 5.12. nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem a obdaroval v Novém roce pevné zdraví a mnoho nejen sportovních úspěchů!
ovocem a sladkostmi všechny hodné děti.
Text a foto: Dušan Hronek
• 19.12. se mohou rodiče, příbuzní a známí těšit na vystoupení
žáků a dětí na vánoční besídce.
• Škola a školka obdržely sponzorské dary na nákup vánočních Poděkování
dárků pro děti a žáky. Sponzorům touto cestou velmi děkujeme
Obec Albrechtice nad Vltavou děkuje paní Marii Boudové
a vážíme si jejich zájmu.
Vánoční prázdniny začínají 22. 12. 2012, končí 2. 1. 2013, tzn. z Chřešťovic 31 za dlouholetou a obětavou práci v knihovně
do školy se nastupuje 3. 1. 2013. (Platí i pro MŠ). Školní jídelna má v Chřešťovicích, kterou vykonávala od 1. 4. 1995 do 30. 9. 2012.
Svou práci musela, ač nerada, opustit z důvodu nemoci. Za její
dovolenou 27. 12. – 1. 1. tzn., že začíná vařit 2. 1. 2013.
Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový práci děkujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Od 1. prosince je knihovna opět otevřena, vždy v pátek od 16,00
rok 2013.
do
18,00 hod. Knihovnice: Lenka Kothánková.
Text: Mgr. A Nečasová – ředitelka ZŠ a MŠ

Albrechtický hřbitov
Když čtete tyto řádky, je patrné, že jste
buď místní, nebo máte k Albrechticím vztah.
To mi dává naději s níž se k vám obracím.
Zdejší hřbitov je, troufnu si říci, unikátem.
Jezdí sem snad stovky návštěvníků, kteří jej
obdivují. Díky péči a zájmu obce Albrechtice dochází k restaurování fresek po celé
obvodní zdi. Stojí za to se na tu krásu zajít podívat. Máte nač být pyšní. Mne však
tíží jiný problém. V příštím roce snad dojde k dokončení této obnovy hřbitova. Celý
bude zářit v nových barvách a kráse. Celý,
krom stěn kostela. Fresky na nich budou
opadané. Nebude již znát, co na nich vůbec
je namalováno. Proč? Protože hřbitov je
majetkem obce, kdežto kostel je majetkem
církve. A jsme u nádherného tématu k pivu.
„Dostanete miliardy, tak se snažte“. Já mám

zdejší farnosti s kostelem a celým účetnictvím na starosti. Na účtu máme asi tak deset
tisíc, které po korunkách skládá oněch asi
deset lidí, chodících do kostela. Co kdy mít
budeme, to vůbec netuším a proto ani netuším, co s tím. Obávám se, že výtěžek z tohoto
majetku zdejší farnosti bude sotva stačit na
benzin tomu, kdo sem bude jako duchovní
dojíždět. Ale o tom nechci mluvit. Já bych
byl rád, kdyby se opravily i fresky na obvodu
kostela. Domů si je neodvezu. Budou i vaší
pýchou, tak jako jí je onen románský kostel
i celý hřbitov.
Oněch deset zmiňovaných tisíc však potřebujeme na postupné restaurování varhan,
které započalo v tomto roce. A to jako
náš podíl ke grantu Krajského úřadu. Tato
oprava bude pokračovat ještě dva roky,
přičemž se obávám, zda v době rozjitřené
restitucemi, ještě nějaký grant dostaneme.

Inu, pak budou varhany alespoň nakonzervovány proti červotoči a snad je opraví
nějaká další generace.
Dávám vám ale k zamyšlení, zda se chcete
nějak dát dohromady a složit se na opravu
oněch osmi fresek. Ta by bylo potřeba uskutečnit v příštím roce. Jedna freska stojí cca
30.000,- Kč. Z vašich výplat a důchodů na
to nedosáhnete nikdo. Pokud jste ale dokázali sebrat před časem na nové zvony, myslím si, že je reálné i toto. Mám v úmyslu
oslovit podnikatele, kteří mají k Albrechticím vztah, zda by i oni mohli dle svých
možností přispět. Ona malá skupinka věřících se jistě bude také podílet ze všech sil.
Věřte tomu, že žádné jiné miliony nemáme
a že nám je nikdo nedá. Máte chuť na to
dle svých možností přispět?
Zdravím všechny čtenáře
Karel Sádlo – jáhen

Brebta opět na výletě
Po proběhnuvší mikulášské nadílce, ve spolupráci s Romanem
Běleckým s KD Albrechtice, se „Albrechtický Brebta“ opět vydal
na výlet. Cílem tentokráte bylo královské město Beroun. Při letním vandru, jsme objevili velice příjemnou restauraci v soukromém rodinném pivovaru „Berounský medvěd“. Dohodli jsme se,
že tam, kde nám bylo dobře, se musíme opět podívat. Slovo dalo
slovo, a naplánovali jsme kulturní, nákupní a poznávací výlet.
V sobotu 8. 12. jsme vyrazili autobusem v půl osmé do Písku.
I přes vstřícnost společnosti a mladého Ťápala, jsme nestihli rychlík. Příčinou byla nehoda automobilu české pošty u obce Žďár.
Přesto děkujeme za snahu.
Tušení, že den začal vykročením špatnou nohou, se
naštěstí nenaplnilo. Po skoro
hodinovém čekání na vlakovém
nádraží, jsme nastoupili do
couráku a vyrazili. Ještě štěstí,
že jsme s sebou měli litr zelené,
pro tyto nenadálé situace. Jsme
v Berouně. Ženy koupěchtíce,
z obce Albrechtice, spěchaly na
Vánoční jarmark, koupiti svým
milovaným krásný dar. Mužové
vydali se směr restaurace. Po
shlédnutí staré vojenské techniky a prohlédnutí technického
muzea (je součástí pivovaru),
jsme na místě určení. Ze sedmi
druhů piv, jsme vyřadili ta nejsladší, jako například cyklo pivo
(fuj 8°), či zlatý kůň. Jali jsme
do spárů medvěda, polotmavý
ležák medový. Naše chuťové buňky prožívaly extázi, to pivo je
prostě lahodné. Podotýkám, že piva zde vařená, jsou všechna
nefiltrovaná, kvasnicová s bohatým obsahem vitamínu B. Někteří
vyzkoušeli pivo 13°, 14°, 18°, ale nakonec opět skončili u toho
medového. Ženy se vrátily ve 13:00 hodin. Nic nám nekoupily,

s čímž jsme také počítali. Svařák byl prý na trhu dobrý, chuděrky promrzlé. Následovala prohlídka pivovaru. Pan majitel, po
odborném výkladu, jak se vaří tak dobré pivo, nás provedl varnou, spilkou, sklepem na zrání piva a stáčírnou. Konečně někteří
pochopili, že udělat kvalitní pivo není žádná prča. Poté následoval oběd. S pečenými koleny a jinými, na vitamíny bohatými
pochutinami. Vyndali jsme kajtry (kytary), a začali pět. Nelehce
se vám hraje a pěje, když přímo za zády sedí Honza Vyčítal, od
kterého hrajete dost jeho písniček. Dle však toho, jak si s námi
pobrukoval, a hlavně jeho přítelkyně, bylo všechno OK. Bohužel
nastal čas odjezdu, loučení a to nejhorší, placení. Většině se opět
nechtělo, zvláště když do hospody dorazila kapela „Šlapeto“,
a rozjela svoje staročeské fláky.
Museli jsme, měli jsme domluvený odvoz z Písku. Ovšem
cesta vlakem byla opět vydařená. Nastoupivší do rychlíku, kde jsme si připadali, jak
vetřelci (všude samí čtenáři,
študenti učící se, postarší lidé
podřimující i spící), jsme opět
vyvalili kajtry. Za dvacet minut
byl celý vagón náš. Lidé zpívali,
přáli si písničky a bylo dobře.
Všechno ale má svůj konec.
Každý se s námi loučil, děkoval
a dokonce někteří chtěli, abychom jeli dál, do Budějic, ba až
do Lince. Že nám dají těsto na
Vánoce. Ne, jsme tvrdí herci,
váže nás pouto k naší vsi. Takže
jsme doma. Bylo to krátké, ale
hezké. A to je motto „Albrechtického Brebty“. Nevěřte na
konec světa, mějte se rádi, užívejte si a buďte v pohodě. To vám
přejeme, hezké klidné svátky a šťastné vykročení do nového roku.
K tomu si dopomáhejme sami.
Za Brebtu: Mňouk

Informace k motorovým čtyřkolkám
pozdějších předpisů, tím, že poruší ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) – v lesích
je zakázáno jezdit a stát s motorovými
vozidly. Zákaz se týká všech pozemků
určených k plnění funkcí lesa, tedy i lesních cest (nezpevněných a zpevněných).
Ze zákazu vjezdu do lesa může udělit výjimku pouze majitel lesa (§ 20/4).
Zákaz se nevztahuje na činnosti, které
jsou prováděny při hospodaření v lese.
Zákaz neplatí pro zaměstnance orgánu
Úvodem je třeba od sebe oddělit jízdu
státní správy lesů a pro osoby, které
po pozemní komunikaci a jízdu mimo ní.
vykonávají činnosti povolené zvláštními
Pozemní komunikace je dopravní cesta
právními předpisy a pro výkon práva
určená k užití silničními a jinými vozidly
myslivosti. Porušení tohoto zákazu lze
a chodci, včetně pevných zařízení nutných
charakterizovat jako přestupek podle
pro zajištění tohoto užití a jeho bezpeč§ 53 odst. 1 písm. g) – bez povolení
nosti. Pozemní komunikace se dělí na tyto
poruší zákaz vjezdu a stání motorovým
kategorie:
vozidlem – nebo jako přestupek podle
a) dálnice
§ 54 odst. 2 písm. c) – provádí činnosti
b) silnice
v lese zakázané. Tyto přestupky projedc) místní komunikace
nává orgán státní správy lesů, kterým
d) účelová komunikace
je obecní úřad s rozšířenou působností,
(toto je uvedeno v § 2 zák. č. 13/1997 Sb.,
příp. krajský úřad.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
* Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, tím že poruší
Veškerá protiprávní jednání jsou tedy
ustanovení § 9 odst. 1 – je zakázáno plařešena v souladu se zák. č.361/2000 Sb.
šit zvěř jakýmkoliv způsobem, dále je
v platném znění.
zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení
mláďat a provádět další činnosti záporně
Mimo přestupků uvedených v zák. č.
působící na život zvěře. Porušení tohoto
361/2000 Sb., ve znění pozdějších předzákazu lze charakterizovat jako přestupisů, se může řidič čtyřkolky dopustit přepek podle § 63 odst. 1 písm. a). Tyto přestupku podle:
stupky projednává orgán státní správy
* Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
myslivosti, kterým je obecní úřad s rozšířenou působností, příp. krajský úřad.
a doplnění některých zákonů, ve znění
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se uvedený problém vyskytnul i při projednávání na zastupitelstvu obce, dovolím si Vás seznámit se
základními podmínkami pro provoz dnes
hojně využívaných motorových čtyřkolek
a zejména možností, kdy tímto jednáním
dojde k porušení povinností upravených
různými právními předpisy.

* Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tím že poruší ustanovení
§ 87 odst. 2 písm. f) – provádí škodlivý
zásah do významného krajinného prvku
bez souhlasu orgánu ochrany přírody.
(Podle § 4 odst. 2 jsou před poškozováním a ničením chráněny významné krajinné prvky, kterými podle § 3 odst. 1
písm. b) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera a údolní nivy.) Tyto přestupky projednává orgán ochrany přírody, kterým je obecní úřad, pověřený
obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou
působností, příp. krajský úřad.
Orgány Policie ČR výše uvedené přestupky
neprojednávají, ale oznamují je postupem
podle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Pokud tedy budete svědky
jednání, které jako výše popsané může
spočívat v porušování právních předpisů,
nebojte se toto jednání zadokumentovat
a předat k projednání věcně a místně příslušnému orgánu státní správy tak, aby
došlo k eliminaci tohoto nežádoucího jednání. Přispěje to nám všem občanům k příjemnějšímu využití naší okolní krásné krajiny
při rekreačních aktivitách, rovněž tak dojde
k zabránění škod vznikajících na pozemcích
a v neposlední řadě k nerušení životního
prostoru volně žijících živočichů.
Zároveň mi dovolte Vám, všem občanům obce, popřát klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a aby se v roce 2013
splnila všechna Vaše přání.
Text: npor. Ing. et Mgr. Jan Procházka

Novinky v albrechtické knihovně
Milí čtenáři,
ráda bych Vás seznámila s čerstvými knižními novinkami. V tomto
vánočním čase si jistě najdete chvíli, abyste se v poklidu svého
domova začetli do některé z uvedených knih.
Pro ženy a dívky jsou určeny tyto romány:
L.Meachamová - Poselství růží
D. Steel - Narozeniny
T. Keleová - Vasilková - Nikdy
A. Potter - Já a pan Darcy
A. Wandel - Poslední překážka
Pro milovníky detektivního žánru :

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem jubilantům, hodně zdraví,
lásky a rodinné pohody.
V měsíci říjnu 2012 oslavili životní jubileum:
Bartuška Václav, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Lidová Marie, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Bartuška Vítězslav, Albrechtice nad Vltavou – 93 let
Klasová Bohumíra, Chřešťovice – 60 let
Kolářová Věra, Údraž – 87 let
Hynouš Zdeněk, Údraž – 82 let
Kurfürst František, Albrechtice nad Vltavou – 75 let
Lipčák František, Albrechtice nad Vltavou -50 let
Volfová Anna, Jehnědno – 86 let
Ježek Miroslav, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
V měsíci listopadu 2012 oslavili životní jubileum:
Kňourková Marie, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Jelínková Jarmila, Chřešťovice – 89 let
Klement Jan, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Vorlíček Petr, Hladná – 65 let
Humpál Stanislav, Údraž – 75 let
Klůfa Milan, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Kozáková Marie, Jehnědno – 65 let
Petr Luboš, Albrechtice nad Vltavou – 55 let
Hochmal Karel, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Švehlová Emílie, Albrechtice nad Vltavou – 87 let
Král František, Albrechtice nad Vltavou – 80 let
Koutníková Růžena, Údraž – 91 let
Jírová Milada, Albrechtice nad Vltavou – 86 let
Opustili nás:
25. 10. 2012 paní Lexová Marie, Údraž
9. 11. 2012 pan Vopava Jaroslav, Újezd
17. 11. 2012 paní Jelínková Jarmila, Chřešťovice
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J. Theorin - Mlhy Ölandu
L. Beran -92. policejní revír se hlásí
Pro děti a mládež:
V. Válková - Karel IV.
Nabídka regionální a historické beletrie a odborné literatury:
M. Sudová - Vltavotýnský poutník
V. Kos - Květen 1945 v jižních Čechách
Pro tvořivé ruce:
TOPP - Vánoční nápady
TOPP - Papírové skládanky
Těším se na společná setkání i v novém roce 2013 každé úterý od
17,30 do 19,30 hodin.

fejeton
Milé dámy,
velmi mě tuhle upoutalo rozčarování jedné zasloužilé matky,
která si stěžovala na svého milého synka, že míčem buší v paneláku do zdi.Tím pádem buší kovaříkové i v hlavě dotyčné matky
a její psychická způsobilost řešit vše rozumově byla stále menší,
zároveň však stoupala její vytočenost do absurdních otáček!!!!!
Až na pár výjimek jsme všechny matky. Co si budeme namlouvat,
naše dětičky jsou naši miláčkové. Když se narodí,hýčkáme je, brebentíme, jsme pyšné, že máme ty nejkrásnější, nejhodnější a nejúžasnější dětičky….krásná to nevědomost, že?
S přibývajícím věkem svých zlatíček se naši miláčkové mění na
zlobidla, ukecánky, roztomilé dětičky trvající si na svém. V té době
už dokážeme zvednout varovný prst, zakázat večerníček či neuvařit oblíbené jídlo svých neviňátek. A právě v tomhle věku naše
skvosty zkouší naši odolnost. Nejenže se snaží vybít formou sportu
/viz výše popsané údery o zeď/, ale zkouší, co s námi udělá pokojíček plný rozházených hraček, které svými ručičkami fakt nedovedou uklidit, co s námi udělá smutný obličej v krámě, když mu
nechceme koupit vyhlídnutou věc /případně připojí slzy , následně
řev připomínající Tarzana a pokud to nezabere, říznutí s sebou na
zem a bušení všemi údy o špinavou podlahu marketu/ ,jak zareagujeme na volské oko nalepené na zdi právě vymalovaného bytu,
jak vyřešíme krizi se řvoucí sousedkou, kterou jsme díky miláčkovi
vyplavili, jelikož ty lodičky ve vaně fakt chtěly hodně vody. Milé
dámy, po letech praxe…jsou to prkotiny. Sportem se dítě unaví,
lépe spí a sousedi mají přes den užívat čerstvého vzduchu a ne se
válet doma a počítat rány o zeď, hračky se dají nějaký čas překračovat, ty, které jsme rozšlápli, zase vyhodit a tudíž následný slalom mezi nimi je snazší, v krámě dítě vyšachujeme stejnou reakcí,
jakou nám předvedli oni, jen přemluvíme šokovanou prodavačku,
ať rychlou nevolá, že opravdu nejste blázen, byt znovu vymalujete
s tím, že jste stejně chtěli jinou barvu a řvoucí sousedku uklidníte
tak, že ji nastíníte, že ta trocha vody není žádné zlo proti tomu, když
si vaše dítě hraje se sirkami. A roky přibývají, stejně jako se mění
váš slovník…už to jsou puberťáci, pacholci a drzouni. Při pokusu
o zadání nějaké práce se dívají skrze vás a myslí si své….., v horším případě i odsekávají a šroubují vás do velmi vysokých obrátek,
občas se objeví i doma, zvláště, potřebují-li si nafasovat prašule či
vyprat ten ohoz, připomínající oděv. Vybílí ledničku do hodiny po
tom, co jste se s taškami nevešli ani do výtahu, vše, co připomíná
alkohol musí vyzkoušet, nejlépe na nějaké pařbě. Všechno je fičák,
hustý, bomba, holky jsou roštěnky a nejvíce používaná slova jsou:
„to neřeš“, čímž odpovídají na většinu vašich dotazů, takže zapomeňte na to, že by vám na cokoli odpověděli.
Nejlepší přístup je ten, vžít se do jejich let, používat stejné
výrazy, koukat skrze ně a myslet si své ……,změnit šatník, pořídit si „kerku“ a začít pařit. Pak máte velkou šanci „přežít“ jejich
telecí léta, jen u okolí díky svým výrazům a vizáži jste zařazeni mezi
šílence a úleťáky.
Ale mimochodem, není to k zahození, šoupne vás to o pěknejch
pár let zpět a dá se to „užít“.
Milé dámy, berte vše s humorem, stejně jako svoje děti, protože
jejich mládí je úžasná věc a ať jsou v jakémkoliv věku, vždycky to
byli, jsou a budou naši miláčkové, naše nejhezčí, nejhodnější a nejúžasnější dětičky……
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