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Slovo zastupitele

Za lepším bydlením

Pøevážnou èást svého profesního života jsem pracovala na Místním národním výboru a pak na Obecním úøadu. Vždy to byla
práce s lidmi a pro lidi, a práce mne bavila. Když jsem nastoupila
do dùchodu, najednou mi ta práce scházela, a tak jsem kývla na
to, abych se stala zastupitelkou obce.
Tato funkce je pro mne nová. Snažím se ji vykonávat co nejlépe,
tak aby byla v souladu se slibem zastupitele, který jsem složila
na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Jako úkol jsem si vzala pomoc pøi majetkovém vypoøádání èp. 1
v Údraži, podpisy majitelù nemovitostí okolo novì budovaného
vodovodu a kanalizace v Albrechticích nad Vltavou.
A nyní píši zápisy z rady, což je práce každý mìsíc, nìkdy i vícekrát do mìsíce.
Rok 2021 zaèíná znovu epidemiologickými opatøeními, snad brzo
skonèí a budeme se moci opìt setkávat na rùzných kulturních
akcích. Milada Švehlová, zastupitelka

V roce 2020 probíhala modernizace bytových jednotek è.p.156
a è.p. 200 v Albrechticích nad Vltavou, která byla zahájena díky
poskytnuté dotaci z Ministerstva financí v èástce 10 mil. korun
z celkových nákladù 11 151 276 korun.

Podìkování dìtem
aneb každý z nás
je pro druhého andìlem
Chtìla bych podìkovat dìtem
ze školní družiny, vedené paní
Boženkou Milotovou za krásnou koledu pøed Vánoci a za
dárek, který dìti vyrobily. Dìti
ze školy se nemohly zúèastnit
vánoèních besídek a vystoupení, které byly každoroènì
milým zpestøením pøedvánoèního èasu, jak pro nì, tak pro
nás ostatní.
Andílek, kterého mi dìti
daly jako dárek.
Ještì jednou dìkuji.
Milada Švehlová

Ladovská zima - aneb okouzlení pøírodou.
Naše ves je plná krásných míst, více ke shlédnutí na str. 10 a 11.

Zámìrem akce bylo snížit energetickou nároènost budovy, kdy
hlavními ukazateli pro vysokou energetickou nároènost bylo špatné zateplení budovy a její vytápìní.
Na základì zadávacího øízení byla vybrána firma KOÈÍ a.s.
Bytové domy mají novou izolaci, nové rozvody ústøedního topení
a teplé vody. Je zde také nový zdroj vytápìní s dvìma tepelnými
èerpadly vzduch/voda. Pro tepelná èerpadla byla postavena pøístavba. Obì nemovitosti mají novou støešní krytinu.
V bytech se modernizovaly kuchyòské linky a koupelny.
Díky tomuto projektu se zvýšil komfort a úroveò bydlení v celkem
tøinácti obecních bytech, které jsou nyní plnì obsazené.
Tímto pøejeme nájemníkùm klidné a spokojené bydlení.
Za infocentrum Andrea Brotánková

www . albrechticenadvltavou . cz

Informace pro obèany

Dìtské høištì v Albrechticích nad Vltavou

Stávající stav dìtského høištì v Albrechticích nad
Vltavou není zcela vhodný a zpùsobilý k užívání.
Proto byla v letošním roce podána žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj, ze které by bylo
možné získat finanèní prostøedky na realizaci jeho
rekonstrukce.
Pøedmìtem této žádosti je realizace rekonstrukce,
rozšíøení stávajícího stavu dìtského høištì a doplnìní herních prvkù. Pokud bude dotace schválena, budou si už letos na podzim dìti hrát v bezpeènìjším prostøedí.
Hana Krippnerová

Zásah v Chøešovicích
V pondìlí 8. února probìhlo v objektu bývalé školy v Chøešovicích námìtové cvièení Speciální jednotky Policie ÈR.
Jedna z modelových situací simulovala ozbrojené loupežné
pøepadení. Policisté mìli informaci, že se jedná o pachatele,
který vzal finanèní hotovost a ukryl se v budovì. Policisté po
pøíjezdu zajistili okolí a zaèali prohledávat a zajišovat budovu.
Po dopadení pachatele speciální jednotka zajistila bezpeènost
osob a eliminovala další škody na životech nebo majetku.

Vedoucí prodejny Lenka Kothánková poskytla Policii azyl na pøípravu rùzných modelových akcí.
Cílem bylo ovìøit postupy, pøipravenost a rychlost speciální jednotky Temelín pøi vzniku mimoøádných událostí tohoto typu. Cvièení
jsme mìli možnost vidìt a z bezprostøední blízkosti je zdokumentována i jedna z akcí. O opravdový zásah nikdo z nás sice nestojí,
ale na druhou stranu je dobré vìdìt, že to ti „kluci“ zvládnou.

SDH Albrechtice n / Vlt.
O tøíkrálové noci, kdy do republiky pøišla velká snìhová nadílka nevynechala ani Albrechtice nad Vltavou a okolí. Pod pøívalem tìžkého
snìhu zaèaly praskat a vyvracet se stromy kolem komunikací. Bìhem této noci albrechtická zásahová jednotka nìkolikrát vyjíždìla po
vyhlášení poplachu operaèním støediskem hasièského záchranného
sboru v Èeských Budìjovicích k technickým zásahùm související se
zprùjezdnìním zablokovaných komunikací všemi smìry od Albrechtic
nad Vltavou, kde je nutné pøedevším zachovat prùjezné komunikace
pro vozidla integrovaného záchran ného systému a veøejné hromadné dopravy. Tyto výjezdy na odstranìní stromù a úklidù vozovek se
opakovaly nìkolikrát v prùbìhu celé noci. Jìštì jsme nestaèili ani
usnout po posledním výjezdu a bylo tu ráno, kdy jsme byli opìt vyzváni k dalšímu zprùjezdnìní komunikací.
Albrechtická zásahová jednotka zasahovala a pomáhala témìø dva
dny v jednom kuse. Tímto bych chtìl podìkovat všem zasahujícím
èlenùm a zároveò si vážím jejich práce a pomoci v jakémkoliv denním èi noèním èase.
Text a foto: Petr Sidum - velitel zásahové jednotky obce Albrechtice n. Vlt.
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H. Krippnerová a V. Petružálková

Snìhová nadílka a hasièi

Tøíkrálová sbírka
Oblastní charita Písek uskuteènila
poprvé Tøíkrálovou sbírku v Albrechticích.
Koledníci sice za koledou vyjít nemohli,
ale pøispívalo se do tøí kasièek.

Informace pro obèany
Místní poplatky na rok 2021
POPLATEK ZA PSA
za 1. psa
za každého dalšího psa

100,- Kè
200,- Kè

STOÈNÉ
V Albrechticích nad Vltavou
i v ostatních èástech

140,- Kè/osoba

ZA ODPADY
Trvale žijící obèané
Vlastníci nemovitosti urèené k rekreaci
Vybralo se celkem
4.051,- Kè
Èástka byla pøedána
Oblastní charitì Písek.

Obec Albrechtice nad Vltavou
IÈO 00249521
Tel.: 382 288 103, 382 288 193
Bankovní spojení: 3424271/0100

750,- Kè
850,- Kè
Na obecním úøadu lze
provádìt bezhotovostní
platby prostøednictvím
platebního terminálu.

Na Hromnice (2. února) se døíve tradiènì sklízel betlém a odstrojoval vánoèní stromek. Stejnì tak se stalo letos v Albrechticích. Tímto
svátkem kdysi konèilo vánoèní období. Pranostika øíká, že když na Hromnice ze støech teèe, zima dlouho se povleèe. Letos drobnì
pršelo, tak uvidíme. Poèkáme si na svatého Matìje, kdy lidské srdce okøeje, slunce pozøe závìje a nad polem si skøivan zapìje :-)

chøešovice policie

Z farní kroniky (na pokraèování)
Pøed èasem jsme oslavovali 100 let od vzniku republiky a tak se
zaètìme do zpráv, které sepsali jednotliví duchovní správci farnosti
Albrechtice nad Vltavou v tomto období.
Dne 4.srpna odebral se zdejší faráø dr. Josef Záruba do Pøedslavi
u Klatov, jsa tam ustanoven faráøem. Administrátorem od 1.srpna
1921 ustanoven do Albrechtic Jan Ira, kaplan v Žirovnici, rodák
z blízkého Temelínce, který místo to v pátek 4.srpna nastoupil.
O uprázdnìné toto obroèí se ucházel a byl jediným žadatelem.

1922
Dne 19. ledna tohoto roku byl zdejší chrám Pánì od neznámých
lupièù vykraden. Byl to smutný pohled v pátek 20. ledna, když
jsem vstoupil ráno, chtìje sloužiti mši sv. do kostela, oltáøe holé
a v sakristii vše pøeházeno.
Byly ukradeny následující vìci: 1 rocheta knìžská, 2 rochety
ministranské, nový èerný pluviál a jiné kostelní prádlo, pak taška
ku zaopatøování nemocných a hrobníkovi provazy.
Zlodìj nejprve vypáèil márnici, kde vzal motyky a tìmi vypáèil
dveøe u mužské kaple a tudy vnikl do kostela. Po krádeži u márnice odøezal od oltáøních pláten a rochet krajky a utrhal ozdoby od
ornátu, kteréžto vìci tam byly nalezeny a zmizel beze stopy.
Dne 1. února byl na zdejší faru presentován zdejší administrátor
J. Ira, jakožto jediný žadatel a 12. února byl vysoce dùstojným
panem Monsignorem Františkem Kuklou slavnostnì instalován.
Patrona pøi instalaci zastupoval místní lesní správce p. Jindøich
Hofrichter.
Novému faráøi po jeho nastoupení nastala tìžká práce, kostel
i fara byly v hrozném stavu, zvon žádný, varhany zbaveny píšal
od principálu. Proto již jako administrátor za pomoci zdejšího rodáka pana dr. Josefa Øíhy uèinil provolání k osadníkùm o vánoèních svátcích roku 1921, ku sbírce na poøízení nových zvonù
a varhan. Sbírka ta provedena v následujících dnech a provedli ji
dùm od domu p. dr. Øíha s pány: Václavem Bartoškou z Albrechtic
èís. 28 a Františkem Dvoøákem ( Sládkem) èís. 27 v Albrechticích.

„A léta bìží vážení…“
V Oudraži, v Hladné pak místo p. Øíhy chodil jsem sám. Sbírka ta,
jak pøiložené seznamy dosvìdèují, vynesla s jinými menšími dary,
jež dárci osobnì na farním úøadì složili celkem 5.887 Kè (úroky
do 30/6 1922 èiní 105,13 Kè). Od Èechù Amerických dostali jsme
krásný dar 2.800 Kè, za rekvirované zvony 920 Kè, úroky z uložených tìchto penìz 111 Kè bylo, od pana Steinochra 100 Kè, vklad
ve spoøitelù 780 Kè a úrok z nich 18.61, takže jsme mìli jmìní
10.728,38 Kè a 14,39 h.
Z penìz tìch koupili jsme od firmy Pernerovy v Èes. Budìjovicích
2 zvony, vìtší ve vìži 113 kg a menší 54 kg. Zvony ty stály se všemi výlohami 8.837,64 Kè, takže nám zbývá ještì pøes 1.900 Kè na
opravu varhan a sice ku dni 7/9 1922 1.905 Kè, 13h.
Zvony tyto nám slavnì vysvìtil v nedìli dne 17. záøí 1922
vysocedùstojný pan Monsig. František Kukla ze Køtìnova.
Obšírnìjší zpráva poøízená p. dr. Øíhou je pøipojena.
Fr. Kukla b. vikáø (podepsán vlastní rukou)

Prosba

o zapátrání v rodinných archívech po fotografii
faráøe Jana Iry (spoleèné foto 1. sv. pøijímání, ze svatby, pohøbu,
ze svìcení zvonù, atd.). Poskytnìte pro udìlání kopie.
Dìkuji P. Slávek Holý, mobil: 731 604 413

Stav sbírky
na zhotovení kopie døevìné sochy sv. Petra je zatím vybráno
67.294,- Kè. (Celková cena 140.000,- Kè)
Z toho 50.000,- Kè bude poskytnuto jako záloha na zapoèetí prací,
zbytek bude doplacen po pøevzetí díla. Instalace nové sochy bude,
dá-li Pán Bùh, pøi Svatomartinském posvícení tj. kolem 11. listopadu letošního roku (datum 10.11.2019, kdy byl novì požehnán
panem biskupem náš opravený kostel).
S úctou a s vdìèností Pater Slávek Holý, administátor
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Rekonstrukce drobných sakrálních památek
Socha sv. Jana Nepomuckého
Postupnì každým rokem dochází k rekonstrukcím sakrálních památek, které se nachází v našem katastru. V loòském roce byla podaná žádost na
dotace z Ministerstva zemìdìlství na údržbu a obnovu drobných kulturních
prvkù. Žádost byla podána na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v Chøešovicích. Rozpoèet prací vyšel na 198 950 Kè a z dotace nám bylo pøidìleno
139 265 Kè.
Pískovcová plastika postavy svìtce Jana Nepomuckého, která je souèástí
výklenkové pozdnì barokní kaplièky, byla znehodnocena neodbornými a nepatøiènými nátìry. Nìkolik vrstev nátìrù zcela zastøelo pùvodní detail plastiky.
Levá èást øímsy podstavce, na kterém je zachovaná datace 1757, je uražená.
Podle dochovaného fragmentu mìla socha svìtce v minulosti kolem hlavy
svatozáø s pìti hvìzdami. Restaurátorské práce sochy i kaple budou ukonèeny v kvìtnu letošního roku.
Tato zdìná kaplièka je cenným dokladem drobné lidové architektury.
Nachází se nedaleko chøešovického zámku, je pohledovì velmi exponovaná
a hezky dotváøí charakter vsi. Nechal ji postavit rod Schwarzenbergù v roce 1757, sv. Jan Nepomucký byl hlavním patronem tohoto rodu.
Pùvodnì kaplièka stála na malém mostì, ale dnes už z klenutého mostu není nic zøetelné.

Kaple zasvìcená Pannì Marii èeká na opravu
Pro rok 2021 pøipravilo Ministerstvo zemìdìlství ÈR celkem 30
milionù korun, které jsou urèeny napøíklad na opravu kaplièek,
zvonièek, køížù, køížových cest, božích muk, soch a høbitovù.
Pøíjem žádostí o dotaci byl zahájen úderem pùlnoci dne 1. února
2021. Je vidìt, že zájem o podávání žádostí roste, nebo ještì
ten den byla vyèerpána alokovaná èástka. Pro letošní rok jsme
podali žádost o dotaci na opravu kaple Panny Marie v Chøešovicích (naše žádost má poøadové èíslo 6 :-)
Tato neorenezanèní kaple se nachází se uprostøed vsi na místì
zvaném Na sadech. Byla postavena z odkazu Tomáše a Terezie
Hrdlièkových èp. 21 a materiál na stavbu vìnovali obèané Chøešovic. Ve vìžièce je zvon o váze 25 kg, dodnes se na nìj zvoní,
pokud nìkdo z Chøešovic zemøe.

Na souèasném stavu pøedmìtné kaple se v tomto pøípadì podepsala
v první øadì nevhodnì zvolená technologie opravy v minulosti.
Aplikace vápenocementových omítek, nepropustný nátìr, neodsazení
poèátku omítky od terénu a nevyhovující spád terénu od paty kaple
vedlo k natahování a zdržování vlhkosti ve zdivu.
Pokud se nám podaøí získat dotaci, bude probíhat oprava restaurované kaple podle doporuèení místní památkové péèe.
Text: Hana Krippnerová, foto Vlasta Petružálková
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Regionální povìsti z okolí Albrechtic n. Vlt.
Byla jsem požádána, jestli neznám nìjaká energetická místa èi
povìsti z našeho okolí. Pokud si vzpomínám na dobu, kdy jsem
uèila na 2. stupni Základní školy v Albrechticích nad Vltavou èeský
jazyk, vybaví se mi hned 3 povìsti.

~ Poklad na Èihadle ~
Pùjdete-li procházkou smìrem na Hladnou, nemùžete po levé
stranì minout vrch Èihadlo. Podle povìsti se otevírají o Velikonocích skály s poklady. Jedna místní žena se prý vydala se svým
malým dìckem je hledat. Opravdu se vrch otevøel a ona byla tak
zahledìna na jmìní, že bohatství vynášela ven a dìcko nechala
uvnitø. Èas ovšem vypršel, východ se uzavøel a dítì zùstalo uvnitø.
Žena pozdìji žalem zemøela, ale dítì po roce skála vydala.
Objevilo se živé a zdravé. Tak praví povìst.
V lidových povìstech patøí Kvìtná nedìle spolu s Velkým pátkem
nebo Svatojanskou nocí k tìm tajemným a èarovným chvílím, kdy
se otvírají poklady ve skalách a cestu k nim ukazuje napøíklad
modrý plamen, jasná záøe v otevøené skále nebo kvetoucí zlaté èi
záøící kapradí.
Možnost vidìt èi dokonce získat èást pokladu bývá spojena s rùznými dalšími podmínkami: ten, kdo jej chce spatøit, musí být napøíklad „èlovìkem èistého srdce“, nesmí být hamižný, musí se
chovat slušnì a pokornì, o cestì nesmí promluvit nebo nesmí pomyslet na urèité slovo èi vìc. Také si musí pospíšit, aby se za ním
„skála nezavøela“, protože pak z ní mùže vyjít až po roce - ovšem
v podzemí podle legend uplyne za tu dobu pouze jeden den.
Celá povìst mìla i svou dohru.
Nìkteøí mí bývalí žáci nelenili a chtìli zjistit, zda nenajdou vchod na
vrchu Èihadlo. A opravdu jej našli, naštìstí byl z bezpeènostních
dùvodù zasypaný. Podle nìkterých domorodcù, možná tato šachta
vedla až k hradu Újezd.

~ Ztracené dítì ~ (další povìst o vrchu Èihadlo)

Hláska Èihadlo v Albrechticích nad Vltavou
Vyvýšenina u cesty na Hladnou se nazývá Èihadlo, což dokumentuje, že tu v ranném støedovìku byla hláska, kde její strážní
dbali o údržbu a støežení obchodní stezky, která údajnì vedla
z Týna n. Vlt. údolím Pod kovárnou, kde ve stráni pod Èihadlem
je otvor do dnes již zaniklé chodby. Možná, že je to zmínìný otvor
do podzemí Èihadla, kde byl poklad ... Mùj otec (nar. r. 1908) mi
vypravoval, že jako klucí vlezli do otvoru této chodby, kde nalezli
zrezivìlé støedovìké zbranì. I já (nar. r. 1940) jsem na kraji této
chodby také byl. Vchod do údajné chodby byl pod velkým balvanem. Vstup byl pøi vozovce z Hladné do zmínìného cca 1 km od
odboèky po levé stranì ve stráni Èihadla.
Tato chodba byla starousedlíky Albrechtic nazývaná Lupièská.
Autor: Stanislav Zeman, 2010

V bezprostøední blízkosti Albrechtic nad Vltavou najdeme zajímavé
místo, kterému se øíká Èihadlo. Jde o vrch v nadmoøské výšce 432 m. Pùjdeme - li z Albrechtic na Hladnou, po levé stranì uvidíme na
poli oblou vyvýšeninu, o níž se traduje povìst. Dle ní je uvnitø vrchu ukrytý poklad, který se pøed dávnými lety vypravila hledat jistá žena
s dítìtem. Jak to u pokladù v horách bývá, jednou za rok, obvykle v magický den opøedený povìrami, se k nim lze dostat. Onen Štìdrý
veèer však skonèil pro chamtivou ženu tragicky. Uvnitø vrchu zanechala své dítì a bìžela do tehdejšího Albrechtce prosit sousedy o pomoc. Lidem se nešastné matky zželelo a pokoušeli se do hory prokopat. Právì tímto zpùsobem se nìkdy vysvìtlují pozùstatky štoly ve
svahu Èihadla. Na rozdíl od Erbenovy balady Poklad neskonèil albrechtický pøíbìh šastnì. Matka již se s dítìtem nikdy nesetkala.

~ Žižkova lípa ~
Prý pod památnou lípou smìrem na Hladnou odpoèíval husitský vojevùdce Jan Žižka z Trocnova pøi svých
výpravách proti køižákùm. Ale takových míst, kde mohl
spoèinout, je spousta. Inu, kdo ví?

~ Lesní studánka u Všeteèe ~
Kdo se vìnuje turistice nebo cyklistice, ten pøi svých toulkách narazí i na
studánku nedaleko Všeteèe. V dobì, kdy jsem ji navštívila, mohl se každý
osvìžit èistou vodou. Hrneèek byl k dispozici každému.
Povìst se k ní vztahuje k dobì, kdy ve støedovìku nepøátelská vojska pálila
vesnice a otrávila studny. A právì v lesích kníže Václav objevil tuto studánku,
která místním poskytla pitnou vodu.
Co se nám na povìstech líbí je, že jim mùžeme èi nemusíme vìøit.
Ale to již nechávám na každém z nás.
Text: Dana Ryšlavá - knihovnice

Pár vìt ke knihovnì v Albrechticích
Milí ètenáøi, i v novém roce se mùžete bez
obav vydat do Obecní knihovny. Provoz
je nepøerušen a dodržujeme hygienická
opatøení. I v této nelehké dobì je kniha
dobrý spoleèník. Tìším se na Vás každé
úterý od pùl šesté do pùl osmé.
Vaše knihovnice Dana Ryšlavá
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120 LET od založení Sboru dobrovolných hasièù

„Vlasti k oslavì, bližnímu k ochranì.“
To jsou slova hasièù pøi zakládání sboru dobrovolných hasièù v Jehnìdnì. Tento sbor byl založen díky Augustínovi Soukupovi (øídícímu uèiteli),
který svou pøednáškou pøesvìdèil vìtšinu obyvatel obce k jeho založení. Sbor byl založen dne
24. èervna 1901 a pøi založení mìl 20 èlenù.
V souèasné dobì má sbor dobrovolných hasièù Jehnìdno celkem 53 èlenù, a z toho je 8 mladých hasièù.
Èinnost sboru je zamìøena pøedevším na poøádání kulturních
akcí (jako napøíklad turnaj v petanque, turnaj v èlovìèe, nezlob
se a v neposlední øadì dechovkový festival, díky kterému je
Jehnìdno známé po celém kraji) a hasièských soutìží (Memoriál
Jana Kukrála, Vltavský pohár). Sbor se mùže pochlubit 4 soutìžními družstvy (dìti, ženy, muži a veteráni), které reprezentují sbor
nejen v okrese Písek, ale v posledních dvou letech i v okrese
Strakonice (soutìžní tým mužù a žen).
V minulém roce jsme se snažili náš sbor rozšíøit ještì o další
dìtské družstvo, ale bohužel situace a vládní naøízení nám
hodnì znemožnili setkání a trénování dìtí, tak budeme doufat,
že se to v letošním roce již povede a sbor se rozroste o další
malé pokraèovatele, kteøí budou v budoucnosti sbor podporovat
a udržovat co nejvíce založených tradic.
A co dùležitého se stalo od posledních oslav nebo se stát má?
V roce 2016 jsme od Obce Albrechtice nad Vltavou obdrželi „nové“
hasièské vozidlo Ford (a pozdìji i pøívìsný vozík), které je používáno jak na zásahy, tak na dopravu družstev na hasièské soutìže.
V letošním roce se díky Obci Albrechtice nad Vltavou mùžeme tìšit
na nová vrata do hasièské zbrojnice a snad i na nové høištì.
Jelikož je v této dobì situace taková, že nám neumožòuje žádné
poøádání oslav, dosud jsme ještì nestanovili žádný termín, kdy by
Hana Jaèková
se oslavy mìly poøádat.

Z historie - motorová støíkaèka
2. záøí 1940 byl velký oheò v Údraži u Václava Adamce.
Tam byla prvnì použita motorová støíkaèka sboru z Albrechtic
- velký pomocník pøi ohni.

Po tomto požáru se uvažovalo v Jehnìdnì o zakoupení motorové støíkaèky. 29. záøí 1940 po dohodì sboru a obecního zastupitelstva bylo dohodnuto, že bude zakoupena dvoukolová
motorová støíkaèka typ “Mars” 4válcová, HP36, poèet obrátek
2500, výtok vody 1450 litrù, hadice a pøíslušenství v celkové
cenì 34 800,- Kè. Po vyzkoušení hotovì zaplatili František
Øeøábek, Josef Šafránek, Jan Kurfiøt, Josef Volf III., Václav
Malkus, Antonín Mareš, Vojtìch Lejèar a mimo jiné i èlenové
rady obecního zastupitelstva.
Tato nová motorová støíkaèka byla posvìcena dne 6. èervna 1948
dùstojným pánem Josefem Prágrem, faráøem z Chøešovic.
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Péèe o zvìø - zimní pøikrmování
V lednu a únoru by se v našich honitbách
mìla nacházet vyšší snìhová pokrývka
a tuhé mrazy. Podle našich pøedkù by
krajinu mìly svírat ledové kry, sníh a mráz.
Zvìø se ve svém dlouhodobém vývoji pøizpùsobila klimatu mírného pásu a nabídce
potravy v zimním období úpravou trávicího ústrojí. Ten je založený pøedevším na klidovém režimu, kdy zvìø
získává energii vstøebáváním tukových zásob získaných v podzimním období.
V zimním období zvìøi vyloženì nesvìdèí jakýkoliv pohyb,
pøi kterém musí vynaložit energii navíc a èerpat uložené
tukové zásoby. Proto bychom mìli pøedcházet rušení zvìøe
procházkami v honitbì a venèení psù, kteøí pobíhají na volno.
Nezávisle na snìhové nadílce by mìlo probíhat pøikrmování zvìøe.
Hlavní zásadou správného pøikrmování je pravidelnost. Zvìø by
nemìla najít pøikrmovací zaøízení prázdné.

Srnèí zvìø pøikrmujeme senem, letninou, žaludy.
Jadrná krmiva nejsou v tomto období vhodná, protože trávicí trakt zvìøe není
na jadrné krmivo pøizpùsoben.
Vùbec by nemìlo docházet k pøedkládání peèiva!
Bažantùm sypeme do zásypù pšenici s plevy. Zajeèí zvìøi mùžeme pøivázat
ke stromùm malé otýpky sena. Zvìø ráda okusuje proøezané vìtve ovocných
stromù.
Pøejme si, aby rok 2021 byl tím pøelomovým obdobím, ve kterém spoleènými
silami zvládneme pandemii koronaviru.
Jelikož byly zrušeny spoleèenské akce, nemohli jsme si popøát do nového
roku 2021. Jsem rád, že tímto zpùsobem Vám všem mohu popøát za myslivecký spolek Jehnìdno hodnì zdraví, štìstí, mnoho úspìchù v pracovním
i rodinném životì.
Myslivosti zdar! Ladislav Kostohryz, pøedseda MS

Dobré zdraví
a psychická rovnováha
Jednou z podmínek dobrého zdraví je udržet si psychickou
rovnováhu. Po ránu potøebujete urèitì vìdìt, jak se právì cítíte
a do jaké míry jste zdrávi, pøípadnì co ten den mùžete udìlat
pro to, aby to zítra nebylo horší. Trvale se vyhýbejte všemu, co
vás mùže stresovat a osobnì se vás to netýká (nepøesné statistiky nemocných a zemøelých, nepodložené "názory" politikù,
propagaèní reklamy "známých osobností" …).
Pro svùj klid dodržujte rozumná hygienická opatøení. Ostatnì ta
mìla a mají svùj smysl i v dobì moru, TBC, žloutenky, èerného
kašle... Praxe i studie ukázaly, že COVID 19, 20 nebyly vysoce
infekèní nemoci a pøedstavují riziko hlavnì pro oslabené jedince
(za léta své praxe vím, že mladí jsou èasto v horší kondici než
jejich rodièe). Pokud øešíte jakoukoli prevenci (potravní doplòky,
oèkování) nebo léèbu (farmaka pøírodního èi syntetického pùvodu) informujte se pøedem o pravidlech užívání a dalších možných úèincích. Vyžadujte a ètìte pøíbalové letáky!!! Jste za to
osobnì právnì odpovìdní. Každé oèkování (i léty provìøená
oèkovací látka) pøedstavuje pro organismus minimálnì imunitní
zátìž a mìlo by být provádìno až po individuální konzultaci
s vaším lékaøem, který zná dobøe váš zdravotní stav.
Pozdì následnì "bycha honiti". Násobnì to platí pro ty, kteøí se
hodlají kdykoli v budoucnosti množiti.
Nezapomínejte na pohyb a jakoukoli formu sociálního kontaktu.
Nedostatek obojího nièí tìlo i duši. Dùležité je i ekonomické zázemí (COVID 19 byl pouhým spouštìèem a urychlovaèem ekonomických zmìn). Zajímejte se o odborné názory, porovnávejte
zprávy od nás a ze zahranièí. Kritické myšlení vám pomùže
udìlat si jasno v tom, jak dál a pøinést vnitøní klid.
Pozor na COVID 21. Pokud s blížícím se létem se situace nezlepší, není od vìci zaèít uvažovat o možnosti nìèeho abnormálního a podle toho se zaèít chovat. Možnosti jsme stále ještì
nevyèerpali a tím ani náhodou nemyslím restrikce. MS

Sbìr žaludù a kaštanù...

423,5 kg

V prùbìhu mìsíce øíjna a listopadu probíhala ve škole soutìž ve
sbìru žaludù a kaštanù. Naši žáci se s vervou pustili do shromažïování plodù podzimu. Distanèní výuka nadšení nepøerušila
a témìø dennì se nìjaká taška èi pytel u zadního vchodu školy
objevily. Soutìže se zúèastnily všechny roèníky. Celkem bylo na
sbíráno úctyhodných 423,5 kg kaštanù a žaludù, které díky panu
školníkovi obratem putovaly k místním myslivcùm. Ti je rozvezli
zvìøi, aby si v dobì nouze pøilepšila.
- celkem 196 kg
Poøadí tøíd: 1. místo - III. tøída (6. roèník)
2. místo - I. tøída (1.-3. roèník) - celkem 184,5 kg
3. místo - II. tøída (4.-5. roèník) - celkem 31 kg
4. místo - IV. tøída (7. roèník)
- celkem 12 kg
Všichni žáci obdrželi za snahu a úsilí kaštany - sladké ledové.
Nejlepší tøída bude ještì odmìnìna výletem do obory, jakmile ho
bude možné uspoøádat. Je tøeba zmínit výjimeèný výkon Matìje
Schánilce (6. roèník), který si pøevzal individuální cenu za nasbíraných 180,5 kg. Zvìø všem žákùm dìkuje a tìší se na dobroty
další podzim!
Zdeòka Pirglová

Jsme souèástí pøírody, èerpejme z ní svou sílu a energii.
Nezapomínejme na léèivé schopnosti bylinek.
Poslouchejme pøíjemnou hudbu. Zachovejme klid :-)
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Údražská nostalgie

Skalní kaplièka v Rejzíkovì

Kaplièka na pravém bøehu Vltavy v Rejzíkovì, nedaleko bývalého jezu, je vytesána do skály na památku nìjakýho neštìstí, tak jak se to
na venkovì po staletí dìlávalo. Prý ji nechal vybudovat nìkdo z vdìènosti za šastné vyváznutí ze smrtelného nebezpeèí, když se pod
ním v tìchto místech prolomil led. Nìkdy se dá i suchou nohou, díky snížené hladinì Orlíku, dojít až ke kaplièce - jako v listopadu 2020,
kdy se objevilo koryto staré øeky. Dnes už ale bylo vody trochu víc... Za normální hladiny je kaplièka èásteènì pod vodou.

27.2.1944
Naši „ledoví hoši“ hrdinnì podlehli silnìjšímu registrovanému
mužstvu H.C. Albrechtice 4 : 3, hráno na údražském stadionu.
Uprostøed pøedseda klubu a starosta obce p. Václav Hrdlièka.

Údražští hoši „vèera “ a dnes

Jiný úhel pohledu

Napsali jste nám

Bylo - nebylo, ale bude!?
Silvestrovská procházka na Kamýk nebyla organizována. Kdo chtìl jít, se zkrátka prošel
a bylo to velmi pøíjemné, osvìžující, poèasí pøálo, no krása. Ale slyšela jsem Pavla Koldu
øíkat, že už nemá žádné plány a nechá to být! „ No to teda né “, to nemùžeš! Kamýk jsi
vytvoøil, je to tvoje bejby a bez tebe urèitì spadne, a co bude s námi??? H.M.

Jak nás po 37mé pøivítal Kamýk?
Díky „stannému právu“ jsem bìh neorganizoval.
K mému údivu mne pøed desátou u Snìhulaèky
pøivítala skupina nejvìrnìjších pøíznivcù, kteøí
se rozhodli stejnì jako já. Tak v deset jsme vyrazili k rozhlednì. Samozøejmì v odstupu 2m.
Já se symbolickým èíslem 37 na hrudi (èíslo
roèníku bìhu). Ještì v obci nikdo nerespektoval
moje tempo a mizeli v dáli....
Vysílen jsem se koneènì dobelhal k rozhlednì.
Horký èaj mì tentokrát nevítal (jako každý rok),
ale lidièky s èutorami a s dobrou náladou.
Popøáli si a slíbili, že zase za rok na 38. roèníku
na shledanou!
Vážení Albrecháci a pøátelé bìhu, dovolte mi,
abych Vám popøál do nového roku vše NEJ
a úspìšné zdolání „koruna viru“!
A nakonec, dovolte mi vyslovit má dvì pøání:
1. zrušení zákazu zpìvu našich dìtí!
2. pøeji si, abych se nedožil èasu, kdy u nás lidi až toho budou mít dost a vyjdou do ulic,
aby je nikdo nemlátil a nezavíral, tak jak to dìlají dnes v Rusku! Pavel Kolda

8

Èlenská schùze zahrádkáøù trochu jinak
Zahrádkáøi v Albrechticích n/Vlt. se v minulosti scházeli pravidelnì
v mìsíci lednu na èlenské schùzi. Byla to již taková tradice, že
jsme volili termín schùze vždy zaèátkem nového roku, a tak tomu
bylo i vloni. V nedìli 26. ledna 2020 jsme se sešli v restauraci Miláèek, abychom kromì bìžných bodù programu schùze a informací
vyhodnotili jednotlivé akce spolku zahrádkáøù, které úspìšnì probìhly v roce 2019. Rovnìž jsme si naplánovali a odsouhlasili plán
akcí na rok 2020. Schùze konèila volnou zábavou a diskusí mezi
pøítomnými.
V dalších mìsících roku 2020 nám však naše plány ohlednì konání akcí pøekazila opatøení a omezení vydaná vládou ÈR, a to z dùvodu celosvìtové epidemie COVID-19. Proto jsme byli bohužel
nuceni zrušit témìø všechny naše plánované akce. Jednalo se
o velikonoèní i vánoèní dílny pro dìti, kvìtinovou soutìž, kvìtnový
zájezd zahrádkáøù do Prahy a Dìèína, srpnový zájezd do Prahy do
Zahradnického centra Chládek, podzimní výstavu kvìtin, ovoce
a zeleniny i posvícenskou taneèní zábavu zahrádkáøù.
A souèasná situace nám rovnìž nedovoluje z dùvodu uvedených
opatøení pokraèovat v tradici poøádání èlenské schùze v lednu letošního roku.
Jediná akce spolku zahrádkáøù, kterou bylo možno uskuteènit
v èervnu 2020 byla prohlídka zahrady a skleníkù s kaktusy na chalupì v Tálínì u pìstitele a lovce kaktusù pana PhDr. Rudolfa Slaby.
Prohlídka byla zorganizována jako náhrada za neuskuteènìný
kvìtnový zájezd do Prahy a Dìèína a nikdo z pøítomných jistì nelitoval èasu, který na exkurzi v Tálínì strávil. Kaktusy byly ještì
v kvìtu, pohled na nì byl nádherný a každý si odnášel jak krásné
vzpomínky a zážitky, tak i fotografie, a mnozí z nás na památku
i malé kaktusy v kvìtináèku.
Zájemci z øad zahrádkáøù mìli možnost si rovnìž prohlédnout Mezinárodní výstavu meèíkù konanou v srpnu 2020 v Neznašovì
u Týna nad Vltavou. I tato výstava byla nádherná. Na stolech v sále
kulturního domu byla vystavena tisícovka exempláøù meèíkù z USA,
Kanady, Èeské republiky, Slovenska, Moldávie, Litvy, Ruska a Holandska. Výstava byla doplnìna nauènou expozicí vèelaøù.
Letos bychom rádi pokraèovali v konání jednotlivých úspìšných
akcí z minulých let. Rozsahem by se jednalo o akce, které probíhaly každým rokem, mìly velkou návštìvnost veøejnosti a jsou
uvedeny výše.

ZO ÈZS Albrechtice

keøe a menší stromy, jejichž plody jsou na podzim vítanou potravou
pro ptáky z blízkého lesa. V zahradì jsou i staré vzrostlé ovocné
stromy. Další èást je vyhrazena pìstování drobných bobulovin. Na
svazích se pìstují døíny, muchovníky, rakytník, ale i okrasné keøe
jako bohynì a skalníky. Je zde i novì založený sad a malé jezírko,
v nìmž žijí rùzné druhy žab a èolci. Hned vedle je zeleninová a kvìtinová zahrádka. Svah je upraven kamennými zídkami, na kterých
se daøí rùzným druhùm bylinek, mezi kterými se vyhøívají ještìrky...
Kéž by takhle druhovì pestrá byla jednou i okolní krajina.

Konání všech plánovaných akcí spolku zahrádkáøù bude ale možno
uskuteènit pouze v pøípadì, pokud se situace s koronavirovou nákazou v rámci republiky zlepší a pokud nám to pøípadná opatøení
vlády dovolí. Z tohoto dùvodu bude konání uvedených akcí upøesnìno pozdìji a informace o nich budou vèas zveøejnìny.
Pøeji všem spoluobèanùm pevné zdraví, dobrý rok 2021, hodnì
radosti a bohatou úrodu z vašich zahrad, zahrádek a sadù.
Za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František

Zahrádkáøská nástìnka

Novì bychom rádi uskuteènili exkurzi v rámci akce „Víkend
otevøených zahrad“ u paní Jany Jungové - Pøírodní zahrada
„Na Pøehájku“ ve Všemyslicích a to v sobotu 12. èervna.
Tato pøírodní zahrada je vybudována ve svažitém terénu, v malém
údolíèku. Z jedné strany sousedí s venkovským stavením a silnicí,
z ostatních stran je louka a les. Po obvodu jsou nasázeny rùzné

Zahrádkáøi blahopøejí

Náš dlouholetý èlen pan František Kaifer oslavil v lednu své
významné životní jubileum. S gratulací od zahrádkáøù se pojí
také podìkování za dlouholetou èinnost v organizaci.
František Kaifer je èlenem spolku zahrádkáøù již 34 let.
Ještì jednou bychom mu chtìli podìkovat za dlouholetou
práci, pøínos a vìnování svého èasu pro zahrádkáøský svaz
v Albrechticích nad Vltavou.
Za albrechtické zahrádkáøe Hana Krippnerová - pøedseda

Zeptala jsem se pana Františka Škody, kdo tvoøí nástìnku a dává
pravidelnì informace a rady pro zahrádkáøe do této skøíòky?
A tady je odpovìï: “Výzdoba nástìnky byla vždy práce jednatele
spolku zahrádkáøù. Tuto funkci zastával Ladislav Musil a následnì
potom, zøejmì od roku 2009, Škoda František. A na její úpravì se
podílí celá naše rodina. Pùvodní nástìnka, která byla již ve špatném stavu, musela být nahrazena nástìnkou novou. Tu vyrobil
pan Jaroslav Šabatka z Hladné. Ale ta už slouží také øadu let a za
nìjaký èas ji èeká stejný osud jako její pøedchùdkyni.”
A tady je pár nápadù ze skøínky:
Ještì chvíli to potrvá, než se zahrady probudí k životu, ale už teï
si mùžeme pøedpìstovat vlastní sadbu zeleniny a kvìtin, pustit se
do výsevu ranných odrùd øedkvièek, paprik (návod jak na to krok
za krokem :-) Mùžeme si také pøirychlit tulipány, narcisy, krokusy
i doma sami. VP
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Ladovská zima
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V pøírodì nenajdeme wifi, ale za to tam najdeme to nejsilnìjší spojení... :-)

Kdo si hraje, nezlobí.

Ladovská zima

Koneènì nám napadlo nìco snìhu a zima se ukázala v celé své Zavøeli nám kulturní a obèerstvovací zaøízení, dokonce ani v noci
kráse. Jelikož, nám zakázali se spolu kamarádit, navštìvovat se se nesmíme venèit, abychom se nezatoulali a nìkde nìco nechytli.
Vždycky, když jsem nìkdy nìco chytil a pøinesl domù, tak mìli
a družit, pøemýšlel jsem, co s tím.
doma radost. Nyní bych je prý naštval, kdybych nìco pøines.
Tak jsem se rozhodl, že si postavím hospodu ze snìhu na zahradì. Práce mi šla pìknì od ruky, sníh byl kvalitní, jedna radost s ním
pracovat. Když už jsem se dopracoval druhý den ke stavbì støechy,
pøišla obleva. Hospùdka se mi zaèala ztrácet pøed oèima.
Za pár dnù se opìt ochladilo a znovu napadl sníh.
Pustil jsem se do práce znovu. Øekl jsem si ale, když mì pøíroda
nepøeje hospodu, postavím si kostel. Opìt jsem se dostal ke støeše,
i vìžièku jsem mìl skoro hotovou a opìt pøišlo teplo. Vìž se zhroutila, z kostelíèka zbylo jen torzo. Takže Bùh mì také nepøál.
Sedím tedy v cimérce, piji sám lahváèe, èumím do stropu a pøemýšlím, kdyby ještì napadl sníh do èeho se pustím. Možná do
Strakovy akademie nebo zámku v Lánech. S jejich pomocí bych to
snad dokonèil.
Ale nezoufám, protože zase bude dobøe.
Mòouk.
Pøed rokem se ještì plesalo a tanèilo, vzpomínáte?
Na Rybáøském candrbálu 2020
Když možné je i nemožné :-)
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Chøešovice

Chøešovické povìsti a báchorky

známé i zapomenuté

Snad každý, kdo má nìjaký stálejší vztah k Chøešovicím, zná jistì nìjakou zdejší povìst èi báchorku. Nìkteré z nich se pøevypravují
z pokolení na pokolení již dlouhá staletí. Tak si je zase trošku pøipomeneme a ty zapomenuté oprášíme, aby bylo co vyprávìt a naè
vzpomínat.

Povìsti o kostele sv. Jana Køtitele
1. O stavbì kostela sv. Jana
Vyprávìlo se, že místo na kterém kostel od pradávna stojí bývalo
pøed jeho stavbou dlouhou dobu pusté. Pro stavbu svatynì bylo
tehdy vybráno zcela jiné místo než dnes kostel stojí. Bylo to totiž
na nejvyšším zalesnìném kopeèku nad Chøešovici, nazývaném
V hájku (dnes kaple sv. Anny). Tenkrát byl navezen k tomuto urèenému místu materiál na stavbu a byly vykopány jámy na základy
stavby. Když chtìli druhý den stavitelé pokraèovat v práci, nevyšli
z údivu, když dorazili na místo. Materiál byl pryè a jámy docela
zmizely. Bìhem dne našli materiál poskládaný na místì, kde dnes
stojí právì kostel sv. Jana. Materiál tehdy pøevezli zpìt na pùvodní
vybrané místo a zaèali znovu s pracemi. Jenomže druhý den se to
stalo znovu a vše dosud udìlané zmizelo. Když se tato záhada
opakovala po tøetí, stavitelé si uvìdomili, že to zøejmì nadpozemské tajemné síly jim urèují správné místo pro tak dùležitou stavbu.
Proto byl kostel sv. Jana nakonec postaven tam, kde stojí dodnes.

Kostel sv. Jana Køtitele a Dolní Kothánek

2. O tajemném podzemí a chodbách
O tìchto chodbách ještì dnes vypravují nìkteøí chøešoviètí pamìtníci. Chodby vedly z kostela do nìkolika stavení a míst. Ta nejkratší
vedla do sklepení pøívoznické chalupy pod kostelem k Dolnímu Kothánkovi. Odtud zase další chodbièka mìla vést do kozínských skal,
kde se tìžil kámen (dnes pøed skalami rekreaèní chaty). Další chodbou se dalo dostat do Chøešovického zámku (pùvodnì tvrze) a nejdelší chodba vedla prý až do tvrze v Údraži. Kdo ví, co na tom pravdy? Fakt je, že pradìda Kothánkù ještì vzpomínal, jak chodbièkou
z onìch kozínských skal do sklepù Dolního Kothánka prolézal místní žebrák s pøízviskem Ujèík.
Poslední, kdo se chodbou ze skal protáhl, byla prý slípka, která se nìkomu tehdy ve skalách ztratila a pak se objevila zase ve sklepì
u Dolního Kothánka. Pravdou také je, že se v kostele nachází nìkolik hrobek a ještì v novodobé historii nebyly vùbec prozkoumány.
Hluboké podzemí je též pod Chøešovickým zámkem a bývalo i mimo nìj, dnes je však prý zasypané. Jak to tedy skuteènì bývalo, by
byl jistì zajímavý úkol pro nìjakého historika èi badatele.?
Dolní Kothánek - sklep

Dolní Kothánek - sklep

3. Povìst o zvonu od sv. Jana

Plavci na vorech

Tento zvon poøídil v 16. stol. chøešovický pán,
rytíø a královský úøedník Bohuslav z Kalenic.
Mìl sloužit k náboženským úèelùm, ale také se
na nìj zvonívalo takzvanì proti mraènùm. To
znamenalo, že jakmile se schylovalo k nìjaké
bouøi, kde hrozil silný vítr, déš, krupobití apod.,
zvonìním se mohla nepøízeò poèasí odvrátit.
Zvoník tedy bìžel co nejdøíve na zvonici a zaèal zvonit, aby silným hlasem zvonu rozehnal
zlovìstná èerná mraèna. Zpùsob zvonìní byl
však pøedem urèen a nebylo to jen tak, zvonìním umìt mraèna rozehnat. Tento zvon byl prý
slyšet hodnì daleko, dokonce až do Písku.
Zvon vážil 447 kg, v záøí 1917 byl sundán z vìže a použit pro váleèné úèely v 1. sv. válce.

4. O plavcích a zvonu od sv. Jana
Plavci, kteøí plavili døíví ze Šumavy do Prahy
si nikdy nepøáli hlas tohoto zvonu zaslechnout.
Prý jim hlas zvonu pøinášel smùlu pøi plavbì.
Nikdo ale dnes neví pøesný dùvod jejich obav.
Je dost možné, že s tím souviselo ono zmínìné zvonìní proti mraènùm. Vìdìli, co zvonìní
znamená a že je na plavbì mùže zastihnout
zlé poèasí. To pak bylo i pro zkušené plavce
na vorech nedobré znamení.
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Skála Kozín - tìžba kamene

Zvonìním proti mraènùm
- zvon v kostele sv. Jana Køtitele z 16. století,
kdy v Chøešovicích vládli kaleniètí rytíøi.
Text a foto: R. Lacinová

František Josef Havlík

Významný chøešovický obèan

František Josef Havlík - øídící uèitel a významný chøešovický obèan se narodil dne 5.12.1870
ve Lhotce u Blatné. Vystudoval mìšanskou školu v Blatné a pak uèitelskou školu v Pøíbrami.
V r. 1890 nastoupil jako uèitel do školy v Chøešovicích, kde také získal bìžné uèitelské ubytování. Roku 1901 se stal ještì správcem školy v Temešváru.
V roce 1910 stál u zrodu založení Sboru dobrovolných hasièù Chøešovice a stal se jeho doživotním èlenem - jednatelem. Založil rovnìž Pamìtní knihu hasièù, kterou vedl až do roku 1940.
Byl hlavním poøadatelem slavnosti pøi odhalování pomníku padlým z 1. svìtové války v r. 1924.
Byl také zakladatelem záložního a spoøitelního spolku v Chøešovicích - Kampelièky. Též se stal
v záložním spolku dlouholetým pokladníkem.
Byl aktivním èlenem zahrádkáøského i vèelaøského spolku, taktéž spolupracoval s ochotnickým
divadelním spolkem a byl èastým režisérem divadelních pøedstavení.
V r. 1923 pøebral správu Chøešovické školy a byl ustanoven jejím definitivním øídícím uèitelem.
U školy z vlastních nákladù založil okrasnou i ovocnou zahradu a upravil dvùr.
Na chøešovické škole pùsobil dlouhých 41 let.
Za 2. svìtové války byl zvolen velitelem protiletecké obrany.
Chøešovice a jejich okolí si velice zamiloval. I proto si zde nechal postavit v roce 1932 rodinný
dùm, kde se svými blízkými žil až do konce své životní pouti v r. 1948.
Na jeho poslední cestì v dùstojném smuteèním koèáru byl vyprovázen velice poèetným davem
lidu, všech spolkù a pøedevším hasièù.
Pohøben je na chøešovickém høbitovì u sv. Jana Køtitele.

Pøíhoda ze života Františka Havlíka a chøešovických èlenù zastupitelstva

Øídící uèitel František Josef Havlík
1870 Lhotka u Blatné - 1948 Chøešovice

Psal se rok 1924, tento rok probìhlo slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. sv. válce. František Havlík byl tehdy jedním z hlavních
poøadatelù slavnosti a rovnìž mìl slavnostní projev k této sváteèní i uctivé pøíležitosti. Poøízení pomníku pøedcházelo nìkolik rùzných
názorù v obci. Nìkteøí èlenové tehdejšího zastupitelstva byli proti pomníku a slavnosti se odmítli zúèastnit.

~ Zapsáno v kronice školní ~
Devìt obèanù, èlenù obecního zastupitelstva obce, podalo ke školním úøadùm lživou obžalobu na øídícího uèitele Františka Havlíka.
Byli to: místní hostinský, starosta, truhláø, chalupník, dva místní
rolníci, dva domkaøi a jeden strážmistr ve výslužbì.
Z tohoto dùvodu se po roce konal výslech v Písku, kde se zjistilo,
že øídící uèitel ve své øeèi pøi slavnosti, které pøihlíželo na 3000 lidí,
konstatoval pouze pravdu. Tou pravdou bylo, že tito èlenové zastupitelstva se slavnosti nechtìli zúèastniti a byli proti pomníku.
Bouølivì pøi projevu zvolal: „Hanba jim!”
Na tož všichni pøihlížející souhlasnì tleskali.
Èlenové zastupitelstva, jichž se to týkalo, se urazili a proto podali

tuto lživou žalobu. Navíc ještì žádali, aby øídící uèitel byl ihned
z Chøešovic pøeložen jinam. Avšak museli tuto lživou obžalobu
odvolat a byli rádi, že je za tuto nehezkou žalobu zpìtnì nežaloval
øídící uèitel. Došlo tedy ke smíru, ale bez podání rukou.
Øídící uèitel pak zapsal do kroniky školní:
Na pamì další zapisuji tuto událost, aby si další mohli pøeèísti,
jak nìkteøí chøešoviètí obèané odmìòují uèitele, který zde roky
pùsobil a které i vyuèoval. Jaký vdìk za všechnu tu práci nakonec
dostane? Hlavní vinu na všem mají politické štvanice rùzných
smìrù, do kterých chtìli vtáhnouti též øídícího uèitele, kterých jich
nikdy nedbal!
Text a foto: R. Lacinová
Havlíkùv dùm

uc. Kokoška, Havlík, Stupková, Mikšícková

Žáci s Fr. Havlíkem uprostøed, 1926

Pohøeb Fr. Havlíka
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Skrytá tajemství domu èp. 108

Tradièní øemesla v Albrechticích
Pan Štumbauer - mistr øemesla holièského a kadeønického . . .
Svou živnost provozoval v domì èp. 108, ve kterém také bydlel.
Nad vstupem mìl døevìný malovaný vývìsní štít, který zùstal zachován až do dnešních dnù. Rád stával pøed svým holièstvím,
aby mohl povídat si s lidmi.
Pana Štumbauera jsem poznala, když už byl v dùchodu. Zajímal
se poøád o kadeønické øemeslo. Ptával se na novinky. Mì naopak
vìnoval nìkolik kadeønických vìcí, které si myslel, že bych mohla
ještì použít. Dìtskou holièskou židlièku, starý ruèní zastøihovaè
vlasù takzvanou mašinku, starou bøitvu na holení, která se brousila
obtahováním na koženém øemenu...
Mám je schované na památku.

Ze vzpomínek paní Ladìny Schánilcové - kadeønice

Pan Štumbauer konèil s øemeslem okolo roku 1984.
Byl nejen šikovný holiè, mìl i jiné zájmy.
Vyrobil si na svém dvoøe sluneèní hodiny, vyrábìl také døevìné
domeèky na pøedpovídání poèasí, kdy pøi suchém a jasném poèasí
vystoupí z domeèku panenka, pøi vlhkém a deštivém panáèek.
Když jsem byla delší dobu nemocná s kožní alergií, pøipravoval mi
pan Štumbauer na omývání bolavé pokožky mrtvou a živou vodu.
Mìla léèebné úèinky.
Po nìjaké dobì jsem na jeho øemeslo v Albrechticích navázala.
Chodíval pak ke mì do kadeønictví i se svou paní.
Byl to zajímavý a hodný èlovìk. Zemøel v roce 2002.

Zajímavosti z historii holièství a kadeønictví:
První zmínky o tomto øemesle se objevují už ve starém Egyptu, Øímì èi Øecku...
První holicí strojek pochází ze starého Øíma. Ve støedovìku se holiè nevìnoval pouze úpravì
vlasù a vousù, ale byl i chirurgem a zubaøem. Mezi jeho zákroky patøilo i známé pouštìní žilou.
První holièské organizace vznikaly ve 13. stol. v Paøíži a kromì støíhání se v nich vyuèovala
chirurgie a anatomie. V r. 1450 v Londýnì vyšel dekret omezující poèet chirurgických zákrokù,
které holiè smí provádìt. Pøesto si holièský cech uchoval vìtšinu svých privilegií až do poloviny
18. století. Èasem se z holièství stala místa, kam muži pøicházeli nejen za úpravou zevnìjšku,
ale i diskutovat o spoleèenských i politických otázkách èi popíjet :-)
Rok 1948 znamenal u nás pohromu pro živnost holièskou, došlo ke znárodnìní a holièství se
potácela na pokraji zkázy...
Text a foto: redakce zpravodaje

Recepty našich babièek
400 ml sirob
30 dkg nastrouhaného perníku
25 dkg cukru
1 cibule
20 dkg koøenové zeleniny
– mrkev, petržel, celer
2 bobkové listy
2 špetky tymiánu
6 høebíèkù
6 kulièek nového koøení
20 dkg sušených švestek
10 dkg rozinek
8 dkg vlašských oøechù (pùlky, ètvrtky)
5 dkg mandlí
4 dkg burských oøíškù
¼ lžíce soli
ocet
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Vánoèní omáèka

Chci Vám poslat recept na vánoèní omáèku, která se u nás jí pravidelnì na štìdrý den místo
rybí polévky, a pøikusuje se k ní vánoèka. Asi se Vám to zdá divné, proè posílám tento vánoèní
recept již nyní, ale musíme si na ní nìkteré vìci vèas pøipravit. Na jaøe zasít cukrovou øepu,
mrkev, petržel a celer. Na podzim zase usušit švestky a z cukrové øepy uvaøit sirob.
Do 5 l hrnce dáme vaøit 2 l vody se solí. Zvláš do dalšího hrneèku dáme ¼ l vody a sušené
švestky, po uvaøení vše nalijeme do 5 l hrnce. Do dalšího hrneèku si dáme vaøit koøenovou
zeleninu a koøení. Po uvaøení scedíme a jen vodu nalijeme do 5 l hrnce. Když se v 5 l hrnci
zaène voda vaøit, pøidáme perník, cukr, rozinky, brusinky, oøechy, mandle a burské oøíšky.
Necháme povaøit a pak pøidáme sirob. Nakonec kápneme trochu octa. Mohou se dávat i fíky
a datle. Omáèku vaøíme den pøedem, aby se rozležela.
Vaøení sirobu
Asi 10 ks bulev cukrovky dobøe omyjeme a nahrubo nastrouháme, dáme do vìtšího hrnce,
zalijeme vodou tak, aby byla asi 2 cm nad øízky cukrovky a vaøíme pøibližnì 2 hodiny, aby se
vyvaøil cukr. Pøecedíme a vývar necháme stát nejlépe do druhého dne, znovu pøecedíme pøes
plenu, spodní kal vylijeme. Pak vaøíme zvolna až se vìtšina vody odpaøí a trochu to zhoustne.
Pøidáme 0,5 kg cukru krupice, špetku mleté skoøice a mletého høebíèku a dál ještì vaøíme do
zhoustnutí, jak potøebujeme. Zchladlé nalijeme do sklenièek a mùžeme zavaøit.
Milada Švehlová

Já jsem malý kominíèek ...

Tradièní øemesla v Albrechticích

Není to tak dlouho, co jsme si pøáli do nového roku vše nejlepší.
Ztìlesnìním tohoto pøání byl odjakživa kominík. Ten podle tradice
nosil štìstí do domácností, sáhnout si na uèernìného kominíka
bylo považováno za terno. A v dobì, kdy se vìøilo pøedevším na
svìtlé zítøky, skupinky kominíkù obcházely partaje a s vidinou
tekuté èi jiné pozornosti toto pøání vyslovovaly. To je však jen
plytké hodnocení. Co však o tomto veledùležitém øemesle víme ?

Jak se pùvodní odvod kouøe otvorem ve støeše zaèal nahrazovat
komínem, vznikla potøeba komín udržovat. Nejprve to dìlal majitel sám, pozdìji se na tuto práci specializovali kominíci.
Museli to být muži v dobré tìlesné kondici, vždy pøekonávali
mnohokrát za den výstup na støechu. Nesmìli se bát práce ve
výškách. Používali specielní náøadí a od dob císaøe Rudolfa II
užívali stejnokroj.

V Albrechticích žije v dùchodu kominický mistr
pan Josef Schánilec. Proè mu nedat slovo?
„Pøestože mùj tatínek byl zedníkem, byl v té dobì problém sehnat
pro mne nìjaké zamìstnání. Podle mínìní okresních hodnostáøù
jsem byl pøedurèen pro práci v zemìdìlství.
Náhodou známý kominík øekl: Pojï k nám, hledáme uènì. To se
skuteènì povedlo a nastoupil jsem od roku 1957 v Plzni jako kominický uèeò. Pracoval jsem pod dohledem zkušeného mistra v širokém okolí Albrechtic první dva roky. Tøetí rok už jsem pracoval
samostatnì. Jezdil jsem i pøívozem pana Kothánka i na druhou
stranu øeky. Vymetal jsem komíny v mlýnech a samotách u øeky.
Od Smolèe pak jsem navázal na práci mého mistra, který objel
øeku po Podolském mostì. Nìkdy jsme na druhé stranì øeky i pøespali na peci. Pøi první cestì pøívozem jsem nevìdìl, že za nìj
musím zaplatit a zùstal jsem hned dlužen.
Po vyuèení jsem dostal svùj rajon. Zpoèátku žádné služební vozidlo nebylo, zaèínal jsem na kole, vlastním Pionýru a teprve pozdìji,
až se støedisko dostalo do Písku, jsme mohli jezdit na služebním
motocyklu. Však také rajon byl rozsáhlý, od Protivína, kde jsme
vymetali pivovar, okolní vsi k Maleticím, Žïáru, Tálinu, do Písku.
V létì to bylo pøíjemné, ale v zimì na snìhu byla cesta k samotám
a veèer domù svízelná. Spuštìné nohy podporovaly stabilitu a pomáhaly motorce projet blátem nebo snìhem.
Návštìva nìkterých domù byla dobrodružná. Stavení uzavøená nebo oplocená, zvonek žádný, chalupa od plotu dost vzdálená a za
plotem èi na dvoøe pes s vycenìnými tesáky. Ještì že jeho štìkání
upozornilo domácí na návštìvu. Odmìna za práci na komínì však
bývala „pod obojí“, jak v korunách, tak v panáèku. Pravda, nìkdy
bylo odmìny tolik, že to nohy tìžko unesly.
Práce bývala rozmanitá. Komíny ve staveních bývaly úzké i prùlezné, nìkdy od pecí, mnohdy nebyly ani kolmo dolù, ale rùznì se
stáèely. Prùlezy na støechu byly všelijaké. S komíny se èasto muselo zacházet opatrnì, aby nespadly.
A co teprve èištìní prùmyslových komínù, spíše jejich kanálù. Pracovalo se nedlouho po vypnutí spalování, takže kanály a popel byly horké. V cihelnách se pracovalo v dobì dovolené, aby rozpálené
pece aspoò trochu vychladly. Hrnuli jsme popel buï pøed sebou do
komína, nebo se musel v nádobách vynášet. Pracovat se dalo nej- Èastokrát jsme museli ve velkých provozech i nouzovì pøespat, aby
víc ètvrt hodiny, pak jsem byl vystøídán.
se práce ráno dokonèila.
Abychom odìv hned neroztrhali, byl na rukávech, kolenech, zádech Kominickému øemeslu jsem se vìnoval asi 20 let.
a na plecích vyztužen kùží. Ta bránila také rozedrání od kovových Potom jsem vystøídal nìkolik zamìstnání. Krmil jsem dobytek, jezdrátù, které nesly štìtku èi vìtší „paraple“. K výbavì patøila i rouška dil na montáže po republice, podílel se na stavbì Temelína.
pøes ústa, aby se v horkých kanálech vùbec dalo dýchat. Kapuce Pøi vzpomínání na kominické øemeslo, na setkání s nejrùznìjšími
zabraòovala padání horkého popela na krk.
lidmi a na pøíhody veselé i smutnìjší se dostává do popøedí to
Tìžká a nepøíjemná práce v pivovaru nebo na jatkách byla vyvá- lepší, veselejší a vzpomínám proto rád.“
Zapsal Petr Dostál
žena možností deputátního studeného piva èi teplé svaèiny.
Lidské štìstí, to je taková šòùrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štìstí - èím je jich víc, tím je štìstí vìtší. Jan Werich

Recepty našich babièek
Masopustním prùvodùm a veselicím aktuální
situace nepøeje, ale masopustní dobroty si
jistì mùžeme dopøát i doma.
Tuèný ètvrtek 11. února 2021
(jedli a pili jste podle tradice co nejvíce?)
Masopustní nedìle 14. února 2021
(v nedìli jsme mìli tanèit a veselit se)
Masopustní úterý 16. února 2021
(v úterý chodívaly maškary a hrálo se divadlo)
Popeleèní støeda 17. února 2021
(støedou zaèal pùst, který trvá do Velikonoc :-)
V minulém èísle zpravodaje jsme vám slíbili
recepty od babièky Rušínové na vynikající
koláèky a hnìtýnky, zde jsou.

Koláèky

Domácí koláèky a hnìtýnky
Hnìtýnky

1 kg polohrubé mouky
22 dkg másla
22 dkg cukru
4 žloutky
6 dkg droždí
1 l mléka
vanilkový cukr
citronová kùra z 1 citronu
1 lžièka soli
trochu rumu
NÁPLÒ: tvaroh, mák, oøechy, povidla.

6 dkg polohrubé mouky
1 smetana
30 dkg cukru
2 másla
1 vanilkový cukr
2 lžíce rumu
9 vajec (sníh)
1 prášek do peèiva
citronovou kùru
a mùže být i citronová šáva
Peèeme ve formièkách.
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Zprávièky z naší školièky

MŠ Albrechtice n / Vlt.

Jak jsme doufali a pevnì vìøili, pøed koncem roku nás navštívil Mikuláš
a všemi oèekávaný Ježíšek. Mikuláš pøišel na návštìvu pouze s èertem,
i pøes to, mìly dìti z návštìvy radost a stateènì odrecitovaly pøipravené
básnièky. A tak èert odcházel zklamanì do pekla sám, ale prý nás bude
celý rok hlídat zpoza školního komína, tak snad nám to pìkné chování
dlouho vydrží. Uskuteènila se také plánovaná pøehlídka dravcù. Dìti se
dozvìdìly spoustu zajímavých informací o sovách a orlech.
Spoleènì jsme si užili krásný a pohodový pøedvánoèní èas. Nechybìl ani
vánoèní stromeèek, který jsme spoleènì nazdobili, cukroví a koledy. Pod
stromeèkem jsme našli krásnou nadílku. Albi tužky, knížky, zažehlovací
korálky, ruèní vrtaèky do dílny, spoleèenské hry a spoustu dalších dárkù.
Všem dìtem nejvìtší radost udìlal malý dáreèek, který byl pøímo pro nì,
a mohly si ho odnést domù.
V mìsíci lednu jsme si užívali snìhovou nadílku všemi smysly. Postavili
jsme nespoèet snìhulákù, svedli koulovací bitvy, zkoumali vlastnosti snìhu a ledu, vytváøeli andílky do snìhu, oprášili jsme boby a vyrazili na kopec. Nezapomnìli jsme se podívat do dìtmi oblíbeného lesa, který zahalila zima do bílého kabátku. Ve školce zkrátka razíme heslo: neexistuje
špatné poèasí, jen špatné obleèení… Venku jsme rádi, a tak už pomalu
zaèínáme vyhlížet jaro.
Stále objevujeme nové vìci, tøída Levandulek navštívila školní keramickou dílnu. V rámci tematického týdne: „Èím budu, až budu velký/á“, jsme
si hráli na hrnèíøe a pro zaèátek jsme se seznámili s keramickou hlínou.
Prvním výrobkem tak budou keramická sluníèka. Tymiánci nemusí zoufat,
dílnu brzy navštíví také.

Keramická dílna
Od øíjna probíhá keramický kroužek, který navštìvují žáci základní školy.
V keramické dílnì poznáváme základní keramické techniky. Žáci si již
vyrobili nìkolik výrobkù. Procvièují tak svou zruènost, pøedstavivost a rozvíjejí tvoøivého ducha. Uèí se také trpìlivosti, protože ke koneènému
výsledku vede dlouhý proces výroby a èekání, aby se dílo podaøilo. Mám
radost z toho, že žáci pøicházejí s vlastními nápady, které zkoušejí realizovat a dávají prostor i své fantazii. Kamila Wedlová

Chøešovice

Dovybavení obchodu v Chøešovicích

Dovybavení obchodu v Chøešovicích
Projekt: Dovybavení obchodu v Chøešovicích byl v roce 2020 finanènì podpoøen z Grantového programu
Jihoèeského kraje - Podpora venkovských prodejen v Jihoèeském kraji.
V rámci realizace projektu byl poøízen mrazicí box, vitrína na zmrzlinu a kuchyòská linka.
Tímto dìkujeme Jihoèeskému kraji za poskytnutou podporu.

Nepøestávejte
usmívat...

se

Spolek památky Chøešovicka
informuje ... a dìkuje ...
Doba sice nepøeje aktivitám, ale bìhem roku se snad opìt vše bude vracet k normálu.
Vytrvejme zatím a buïme ohleduplní! Je mnoho lidí, kteøí to v této zlé dobì mají o dost
tìžší než vìtšina z nás! Pøejeme všem mnoho sil a pevné zdraví!
Na úètu spolku památek Chøešovicka je k 6. 2. 2021 finanèní èástka 249 179,- Kè.
Moc dìkujeme za jakoukoliv pomoc, vážíme si toho!
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Spolek památky Chøešovicka

Pøedávání jednièek

ZŠ Albrechtice n / Vlt.
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ pro zájemce o 1. a 6. roèník ZŠ
se koná v dobì od 15. bøezna do 19. bøezna vždy od 13.00 hod.
Koná se individuálnì s Èestným prohlášením o bezinfekènosti
a po objednání pomocí SMS na tel.: 602 254 165
nebo na e-mailu: zsalbre@seznam.cz.
26. 3. 2021- TERMÍN NOCI S ANDERSENEM, ALE…
Vážení a milí pøátelé noèního ètení, èas letí jako bláznivý
a covidová situace se nelepší a nelepší... Naivnì jsme si mysleli,
že se vše na jaøe vrátí do starých kolejí, a ono nic :-(
ALE! Stále se nevzdáváme! Termín 26.3. se zdá nemožným, proto
uvažujeme o náhradním termínu. Letošní nocování by probíhalo
od-do, tedy od 25 .6. do 8.10. podle momentální situace.
Snad se doèkáme!!

Pøedání vysvìdèení v pololetí školního roku 2020/2021
Vìøte nebo ne, máme za sebou další pololetí nepøedstavitelného
období. Výpisu vysvìdèení za 1. pololetí školního roku se doèkali
jen žáci z 1.,2. a 3. roèníku, kteøí mohou chodit do školy. Hurá!!!
Dìti si odnesly nejen hodnocení známkami, ale i pøílohu v podobì
Slovního hodnocení. Zde se píše, èeho žáci dosáhli a zároveò,
kde je tøeba pøidat a jakým zpùsobem. Žáci ostatních roèníku dostali vysvìdèení i Slovní hodnocení e-maily a v papírové podobì
na nì èeká ve škole.
Tak jen doufáme, že žáky ještì letos uvidíme. :-(
PØIPRAVUJEME SE na zápis do 1. tøídy
Dìti z mateøské školy se do školy tìší. Od února mìly chodit pøedškoláci každé úterý na Školièku mezi žáky 1. tøídy. Zapojují se tu
do vyuèování pøedevším formou didaktických her a plní pøimìøené
úlohy z matematiky, prvouky, èeského jazyka. Jakmile to situace
dovolí, okamžitì otevøeme Školièku. Snad to vyjde v bøeznu ?!

POZVÁNKA NA „VELIKONOÈNÍ DÍLNU“
Velikonoèní dílna pro rodièe, dìti a pøátele školy se má uskuteènit
ve støedu 31. bøezna od 16.00 hodin, ve školní jídelnì.
Informace budou na webu školy. Budeme doufat!!!
ZÁPIS do 1. tøídy základní školy pro školní rok 2021/2022
Týká dìtí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015
a dìtí s odkladem povinné školní docházky.
S nejvìtší pravdìpodobností zápis do prvních tøíd probìhne
v termínu 12.4.2021 – 16.4.2021 opìt online.
Dìti, které mìly odklad, se musí také dostavit k zápisu.
Tìšíme se, že s dìtmi pøijdete k zápisu na naši (Vaši) školu.
VÝUKOVÝ POBYT:
Od 6. - 9. dubna máme objednaný výukový pobyt
pro 1. stupeò v SEV Stožec, pro 2. stupeò v SEV Horská Kvilda.
Jen s obavami èekáme, zda nám to vyjde, èi ne.
Vìra Tichá

Ze slohových prací
Žáci šestého roèníku mìli za úkol popsat budovu školy.
Úkolu se zhostili velmi dobøe. Mgr. Zdeòka Pirglová
NIKOL LHOTOVÁ:
Ahoj, jsem základní škola v Albrechticích nad Vltavou. Mám krásnou žlutou barvu, okolo sebe pìkné velké zahrady. Uvnitø mám
spoustu hezkých místností, které bìhem školního roku obývá plno
dìtí, které tu budu mít až do 9. roèníku. Pyšním se krásnou jídelnou, kde si pochutnají dìti, paní uèitelky a dokonce i naše paní
øeditelka. Zvenku mám krásné lesklé oèi, hnìdé vlasy i hnìdá
ústa. Jsem veliká, skládám se ze tøí budov: 1. a 2. stupeò a velká
tìlocvièna, ve které dìti sportují. V jedné z budov se nachází i školka pro malinké dìtièky, které ráno pøivedou rodièe. Celý den dìti
ve školce dovádí, pak se napapají v jídelnì a jdou si odpoèinout.
A mimochodem, øíkala jsem vám už o své skvìlé družinì. Tam
chodí dìti po obìdì a hrajou si. A ještì nìco jsem vám zatajila,
mám úžasný pedagogický sbor: paní øeditelku Vìru Tichou, která
uèí 1. - 3. roèník, paní uèitelku Zdeòku Pirglovou na èeštinu, paní
uèitelku Kateøinu Lososovou na angliètinu a paní vychovatelku
Boženku Milotovou. Dìkuji a mìjte se krásnì. Na shledanou!
MATÌJ SCHÁNILEC:
Budu popisovat školu v Albrechticích nad Vltavou. Škola se nachází vedle kostela sv. Petra a Pavla. Škola je natøena nažluto a nahnìdo. Je ve tvaru U, má 2 patra a v jejím areálu se nachází i tìlocvièna, která mìøí asi 50 metrù. V budovì se nachází devìt šaten,
ètyøi tøídy, jedná velká jídelna a jedna družina. Chodím do této budovy už necelých 9 let. Význam této budovy je takový, že v ní mají
nìco nauèit a pøipravovat nás do života, který nás teprve èeká.
Máme se nauèit vyrábìt ze døeva, poèítat, psát, poznávat pøírodu,
umìt hledat v mapách, sportovat, èíst, umìt s technologiemi jako
jsou poèítaèe a další.

KLAUDIE VOPAVOVÁ:
Budova, kterou se chystám popsat, je naše škola. Je to budova
základní a mateøské školy. Nachází se v Albrechticích nad Vltavou,
nedaleko mìsta Písku. Naše škola stojí na zaèátku vesnice, blízko
fotbalového høištì. Škola má dvì patra, je rozdìlena na ètyøi køídla.
Pøipomíná tvar ètverce. Je zateplená a natøená žlutou a oranžovou
barvou. U školy se rozprostírají dvì høištì, dvorek a naše školní
zahrádka. 1. stupeò má dvì patra. V pøízemí se nacházejí šatny,
sborovna, øeditelna, tøída 1., 2., 3., družina a jídelna. V prvním patøe sídlí mateøská školka a tøída 4., 5. V pavilonu 2. stupnì jsou dvì
patra. V pøízemí týdnì navštìvujeme dílny. V prvním patøe je 7. tøída, poèítaèová uèebna, knihovna, 6. tøída a kabinety (fyzika, pøírodopis, zemìpis, anglický jazyk, èeský jazyk, matematika). V areálu
školy je umístìna velká tìlocvièna. Do školy chodím ráda, líbí se
mi tam moc. Škola mi dává mnoho poznatkù, které jsou dùležité
pro život.
PAVEL FUKA:
Naše škola se nachází v Albrechticích nad Vltavou, které jsou nedaleko od Písku v Jihoèeském kraji. Škola je postavena asi z pìti
èástí, které stojí vedle sebe a tvoøí takový kruh. Uprostøed je plocha
porostlá trávou. Nìkdy na tu plochu chodíme na velké pøestávky.
Její fasáda je svìtle oranžová a kolem oken je tmavší. Okna jsou
obrovská a je jich hodnì (aspoò mùžeme na co zírat). Uvnitø je to
taky velice hezké. V budovì sídlí 1. a 2. stupeò, jídelna, dílny a kabinety. Tøídy jsou vybaveny tabulí, lavicemi, uèitelským stolem,
plakáty a skøíòkami. V naší škole se uèíme spoustu pøedmìtù zábavnou formou. Uèitelé jsou na nás hodní a pomáhají nám. Mùj
vztah ke škole je stejný, jako mají skoro všechny ostatní dìti. Nebaví mì a nudím se tam. Ale tøeba když je pátek, jsem rád, protože se mùžu tìšit na víkend.

PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM, kteøí pøispìli na nákup vánoèních dárkù dìtem ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou
i v této nelehké dobì ve školním roce 2020/2021
Obec Albrechtice nad Vltavou / Obec Tálín / Obec Žïár / Obec Paseky / Jambor uhelné sklady - Tábor / JIKONA STK Písek
IT služby Dušan Jícha / Jednota – obchod Albrechtice / Sbor dobrovolných hasièù - Albrechtice
Autoopravna Martin Jaèka / ZO ÈZS Albrechtice / VAKKOS - Týn nad Vltavou / Manželé Sidumovi
VELICE VÁM DÌKUJEME ZA PØÍZEÒ!
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Újezd Hrad

Zajímavé stromy
Stoletý jasan na Hradì

Jasan - strom života a vùle...

Tento jasan sázel kolem roku 1920 pan František Bílý z chalupy èp. 1, (kterou kdysi vlastnil).
Pár vìt o stavu tohoto stromu od Petra Dostála:
Jasan vysazený za chalupou èp. 1 na skalnatém ostrohu pøevzal mimodìk úlohu zboøené
vìže hradu. Tak jako ona je z daleka patrný a charakterizuje tuto èást Újezdu.
Však také na to mìl sto let. O strom peèují majitelé oøezy jak vìtví, rostoucí z kmene, tak
odøezáním vìtví v korunì. Práce je to namáhavá a nebezpeèná, ještì že je v Albrechticích
arborista, který tyto nástrahy zvládá.
Jasany èasto rostou na štìrkovitých a suovitých svazích, kde se moc jiných døevin neuchytí.
Na druhé stranì jsou bìžnou souèástí tzv. tvrdého luhu na naplaveninách øek.
Silueta tohoto stromu je vyvážená a krásná, jak ženská noha na šteklích.
Pøejme jasanu aspoò dalších sto let bez prudkých vìtrù èi zásahu blesku.
Jasan je statný strom, jehož koruna dosahuje až 45 metru výšky. Vyzaøuje z nìj klid a opora.
Není divu, že pro staré Germány byl stromem života. Vìøili také, že z jasanu se zrodil první muž,
zatímco první žena z olše. Keltové považovali jasan za mocného ochránce a léèitele. Jasanová
hùl byla ochranným a léèivým prostøedkem. Lidé vìøili, že jasan dovede èlovìka zbavit neduhù
pouhou svou pøítomností. Listy a semena se používaly v lidovém léèitelství k léèbì revmatismu
a dny, z kùry se pøipravovaly léky hojící rány a proti horeèce. Èerstvé listy jasanu pod polšt?øem,
mohou pøivodit zvláštní sny. Jasanové døevo prý podporuje sílu mysli, pomáhá v komunikaci
a odstraòuje psychické blokády. Listy jasanu vložené do bot osvìžovaly nohy poutníka...
Jasanové døevo je tvrdé, trvanlivé ale i pružné. Dobøe odolává vodì. Keltové z jasanu stavìli
èluny. Vyrábìly se z nìho luky, šípy a samostøíly. Dnes se jasanové døevo používá k výrobì lyží,
sportovního náèiní, nábytku nebo topùrek.
Stromy byly pro naše pøedky velmi dùležité a tìšily se velké úctì. Dávaly jim pøístøeší, nástroje,
pøedmìty denní potøeby, léky. V zimì zahøály, v létì byly úkrytem pøed horkem.
Text a foto: V. Petružálková

Vlk v Újezdu ?

Újezdská pøekvapení

Tuto døevìnou stolièku èi stojan zvanou „vlk“ podomácku vyrobil mùj prapradìda František Brom kolem roku 1900 ! Tedy pøed 120 lety.
Pracoval v lese a proto je z èásti vyroben ze samorostu, který bìhem práce v lese našel. František Brom byl první Brom pøiženìný do
chalupy èp. 13. „Vlka“ používal na výrobu hospodáøských náèiní a potøeb do lesa, kde také nakonec i zemøel. Po nìm ho zdìdil jeho
syn Josef, který na nìm ve 30. letech minulého století vymìnil pouze popraskanou hlavu, jinak je vše pùvodní.
Ještì mùj dìda Ladislav Brom na nìm pøed 20 lety opravoval hrábì, jak si vzpomínám :-) Bára Opekarová, Újezd 13
Bednáøská poøeznice, dìdek, vlk nebo strouhací stolice jsou názvy
jednoho, pøípadnì dvou ruèních nástrojù pro opracování døeva. Jak
uvádí p. Opekarová, tento nástroj byl témìø v každé venkovské chalupì, protože umožòoval pohodlné opracování døeva a výrobu mnoha
potøeb pro domácnost. Jeho výhodou bylo, že upnutí kusu døeva bylo
zpùsobeno tlakem hlavy na páce, kterou ovládaly nohy. Obì ruce byly
volné k uchopení náøadí a k manipulaci s obrobkem.
Vyrábìly se násady, topora, šprušle do žebøíkù, loukotì na kola atd.
V profesní sféøe se dìdek používal a používá dodnes pøedevším k výrobì šindelù a v bednáøství k výrobì dužin sudù. Pracovním nástrojem
je poøíz, buï rovný nebo prohnutý. Zpracovávaný kus døeva je vkládán
pod hlavu z boku. U nás je používán evropský dìdek s ponìkud složitìjší konstrukcí, nebo britský dìdek, který je jednodušší, ale obsluha
nebyla tak jednoduchá.
Vlèek u Opekarù je spojením estetické hodnoty a zároveò smyslu pro
praktiènost. Stodvacet let práce na nìm se projevilo v každém kousku
oøezaného a prosezeného døeva. Text: Petr Dostál

Víte k èemu toto náøadí sloužilo?
Tento pøedmìt jste mohli vidìt na výstavì ke 100. výroèí vzniku
republiky a zapùjèil ho pan Petøík z Újezdu è.p. 33, který nám
k nìmu poskytl více informací.
Vystavenému náøadí se øíkalo „nákolesník“. Jedná se o pluh
na oborávání brambor v øádku a byl tažen zpravidla kravským
potahem. Koleèko v pøedu je výškovì nastavitelné pro hloubku
a radlièka zase pro šíøku øádku.
U tohoto konkrétního „nákolesníku“ nemá p. Petøík pøesné
informace o stáøí ani kdo ho vyrobil, ale podle jeho konstrukce
a opotøebení je možno øíci, že pochází z poèátku 20. století.
Je témìø celý ze døeva a pouze èásti obdìlávající pùdy jsou železné (to bylo v té dobì velmi drahé), až v pozdìjší dobì byly
další namáhané èásti pluhu konstruovány ze železa.
Tento pluh používali už jeho pøedci pro ošetøování (oborávání)
brambor, které se tady ve hojné míøe pìstovaly.
Zapsal Josef Procházka
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Tøešeò v Újezdu Hrad 13

Újezd Hrad

Tøešeò nám pøipomíná, že život je krásný...
Tøešeò sázel mùj pradìda Josef Brom žijící v chalupì è. 13.
Rok vysazení neznáme, ale v roce 1945 už moje babièka Marie Bromová, která si vzala syna Josefa Broma pamatuje, že strom
byl vzrostlý a ze žebøíku jej èesali. Odhad vysazení je zhruba kolem roku 1930 a stáøí stromu se tedy pohybuje okolo úctyhodných
devadesáti let. Text: Bára Opekarová, Újezd 13
Dìkujeme p. Báøe Opekarové za inspiraci a pøejeme jí, aby tøešeò po
pradìdeèkovi prinášela radost její rodinì co nejdéle. Rádi využijeme
i její nabídku nafotit si tøešeò v dobì kvìtu, kdy její krása láká k obdivu
kolemjdoucí z širokého okolí.
Tøešeò je symbolem radosti, krásy, plodnosti, ale i pomíjivosti. Byla vždy
velkou inspirací pro básníky a malíøe.
Øíká se, že tøešeò nám pomáhá pøi strachu, dodává odvahu, snižuje únavu a zjemòuje povahu :-) Obnovuje energii ženy. Omlazuje tìlo i oblièej
a dodává jarní sílu, svìžest a velkou nadìji do budoucnosti. S každým
jarem kvete jako jedna z prvních a pøi pohledu na její rozkvetlé kvìty vyvolává radost i myšlenku, že vše bude dobré.
Pøi narození dívky se prý døíve zasadila tøešeò. Pokud se této tøešni daøilo, znamenalo to, že osud dívky bude šastný.
Tøešnì pùsobí blahodárnì na štítnou žlázu, kosti, vaziva, ledviny a zuby.
Tøešòové listy jsou bohaté na vitamíny A, C, E, kyselinu listovou, hoøèík,
železo a vlákninu. Lze si z nich pøipravit èaj, jako „tøešnièku na dortu”,
jako vzácnost... a pokud možno ze svého stromu.
Text a foto: Redakce zpravodaje

Rod pánù z Újezdce
Významnou dominantou regionu se stal gotický hrad Újezdec, který je v souèasné dobì takøka pohlcen druhotnou zástavbou. Založení hradu spadá do pokroèilé druhé poloviny 13. století, èi do pøelomu 13. -14. vìku, kdy byl pravdìpodobnì protiváhou nedalekého
biskupského hradu v Týnì nad Vltavou. Tomuto datování odpovídá
i zde nalezená hmotná kultura. Jeho význam též spoèíval v kontrole plavby na Vltavì. Jak uvádí August Sedláèek, èeské jméno hradu takového stáøí je docela vzácností.
Na poèátku 14. století patøila ves Újezd královské komoøe a poté
se dostala smìnou panu Záviši z Robné, nejvyššímu komorníkovi
krále Jana Lucemburského a také zakladateli rodu pánù z Újezdce,
jehož koøeny lze vysledovat do markrabství moravského. Jak ukázal rozbor dochovaných architektonických èlánkù z hradu Újezdce,
které nacházejí své protiklady na hradì v Písku a na Zvíkovì,
v dobì Závišovì již hrad patrnì stál, lze tedy u nìj pøedpokládat
s jistou dávkou pravdìpodobnosti královské založení.
Ve významné kariéøe následoval svého otce i nejstarší syn Jenec
z Újezdce, který se stal v roce 1335 kanovníkem pražským a poté
proboštem kostela sv. Køíže ve Vratislavi. Jiní synové Závišovi
Albrecht z Chrášan a Heøman ze Všemyslic se zase úèastnili
váleèného tažení do Polska. Mezi mladším pokolením rodu vyniká
výraznìji Jetøich z Újezdce, pøipomínaný jako hejtman horažïovický v roce 1431.
V dobì válek mezi straníky krále Jiøího z Podìbrad a jednotou zelenohorskou byl Újezdec dobyt Burjanem Bechyní z Lažan a naèas
se stal vedle Domažlic, Blatné èi Písku majetkem Lva z Rožmitálu.
Právoplatný dìdic Jan z Újezdce sice pozdìji svého majetku nabyl
zpìt, ovšem prodal jej v roce 1491 Petrovi Koøenskému z Terešova
Gotické kamnové kachle z hradu Újezdce.
Zobrazují turnajovou scénu, Meluzínu a architektký motiv,
2. polovina 15. století

Støedovìký hrad Újezdec
za 900 kop grošù. Jeho synové Jiøík a Václav si panství po Petrovì smrti rozdìlili, Václav obdržel hrad Újezdec (v té dobì patrnì již
zpustlý) s rybáky, s pobøežným a mýty na Vltavì, zboží Vlhavské
a Podìhuské se vsí Podeøištìm, Lhotou pod Horami; Jiøíkovi pøipadly vsi Albrechtice, Nìmèice, Chrášany, Temelín, Neznašov
a Újezdec.
Potomci Jiøíkovi vlastnili panství až do roku 1548, kdy jej za 30.000
kop grošù i se zøíceninou hradu získal Jan Døíteòský z Malovic,
stal se pak posléze souèástí panství hlubockého. V dobì tøicetileté
války získal hrad královský vojevùdce Baltazar de Maradas.
Od poèátku 16. století byl tedy hrad pustým. Záhy se stal zdrojem
kamene pro obyvatele okolních vsí. Ještì roku 1776 byly v Újezdci,
který se pøipomíná jako zámek pustý, dva byty, každý se svìtnicí,
komorou a kuchyní, ètyømi mìrami pole a sadem. Do roku 1852
stála asi 9 metrù vysoká válcová vìž, pøi jejímž pádu na sousední
usedlost zabily sutiny její obyvatelku. V souèasné dobì je areál
zcela pohlcen. Archeologové Prácheòského muzea v Písku mìli
opakovanì možnost zkoumat hradní areál v roce 2001 a 2011.
Dùležité archeologické nálezy torza architektury tak byly uèinìny
v prostoru dnešních usedlostí 1, 12 a 13. Na základì doloženého
pùdorysu si lze v hrubých obrysech uèinit pøedstavu o vzhledu
památky. Jednalo se v pøípadì Újezdce o jednodílnou dispozici
v podstatì oválného obrysu. Na èelní stranì se nad pøíkopem tyèila mohutná okrouhlá vìž. Dále se dochovalo zdivo vstupní brány
a severovýchodní èást areálu zaujímal palác, z nìhož zøejmì pocházelo i dochované okno. Další, blíže neznámý objekt byl situován
v prostoru usedlosti èp. 2.
Text: Prácheòské muzeum, Písek
Pùdorys hradu a rekonstrukce kružbového
okna hradu Újezdec z nalezených ostìní.
Podle T. Durdíka a J. Fröhlicha
Kresba F. Doubek
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... tak všechno nejlepší, zdraví a klid ...

Spoleèenská kronika
Užijte si svùj krásný vìk ve zdraví.

65
83
60
88
70
90

Prèíková Olga, Albrechtice n. Vlt.
Švehlová Libuše, Albrechtice n. Vlt.
Pizinger Petr, Albrechtice n. Vlt.
Šabatková Libuše, Hladná
Hronek Miroslav, Údraž
Škodová Zdeòka, Albrechtice n. Vlt.

80
70
82
82
70
60
75

Øeøábková Marie, Jehnìdno
Šajben Jiøí, Chøešovice
Pavlátová Dagmara, Údraž
Shánìlová Vìra, Újezd
Bartušková Božena, Albrechtice n. Vlt.
Schánilec Petr, Albrechtice n. Vlt.
Klas Miloslav, Chøešovice

55
95
65
50
60
50
70

Kurfürst Jan, Albrechtice n. Vlt.
Hrubá Anna, Albrechtice n. Vlt.
Lebeda Milan, Jehnìdno
Sládková Blanka, Albrechtice n. Vlt.
Štefkoviè František, Údraž
Dvoøák Jan, Hladná
Kozáková Zdena, Chøešovice

Blahopøání
prosinec

Matouš Šulista, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Barbora a Martin Šulistovi

Mezi jubilanty, kteøí pøed nedávnem
oslavili svá kulatá výroèí byl také
pan František Kaifer,
dlouholetý kamarád, rybáø amatér,
rodák a zastupitel
obce Albrechtice nad Vltavou.

Gratulujeme rodièùm k narození chlapeèka!
Nech naplní vaše životy radostí a láskou.

Pøeji mu jménem obecního úøadu
i jménem svým
další dlouhou øadu rokù v pohodì
a hlavnì ve zdraví.
Marie Korecká

27.12.2020 – Josef Kunt, Chøešovice
5.1.2021 – Milan Vopava, Újezd
Všechno má urcenou chv?li a veškeré dìní
pod nebem svùj èas. Je èas rození i èas umírání.

Foto: Vlasta Petružálková

14. února to bylo 50 let
co poznal p. František Bartuška
svou manželku Marušku.
Bylo to na vèelaøském
a zahrádkáøském plese
v Temelínì.
V dubnu 2021 budou

~ spolu už 50 let ~
Pøejeme jim do dalších
spoleèných let
hodnì zdraví a radosti.

AUTODOPRAVA Alf
František Hošek
Jehnìdno 66

NABÍZÍ
NOVOU SLUŽBU

Oznámení

Tel.: +420 608 273 973
E-mail: fiatducatomaxi@seznam.cz

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA - odvoz suti, písku, døeva ...

Vážení zahrádkáøi.
Pøi èlenské schùzi zahrádkáøù, která se tradiènì vždy konala
zaèátkem nového roku, se prodávaly èlenské známky ÈZS.
Letos není však možno z dùvodu epidemie COVID 19 schùzi
uskuteènit. Proto vás žádáme, aby jste si zajistili èlenskou
známku na rok 2021 osobním odbìrem (po tel. domluvì)
u nìkterého z èlenù výboru ÈZS Albrechtice n/Vlt.:
- Hany Krippnerové, tel.: 721 941 229, Hladná 18
- Nadi Králové, tel.: 776 258 255, Albrechtice n/Vlt. 185
- Františka Škody, tel.: 607 911 617, Albrechtice n/Vlt. 159
Cena èlenské známky je stejná jako vloni, to je 150,- Kè/ks.
Souèasnì se známkou dostane zdarma každý èlen ÈZS
Rukovì zahrádkáøe 2021 a malý kalendáø 2021.
Dìkujeme za pochopení této mimoøádné situace.
Za výbor ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František

Uzávìrka pøíštího èísla

redakce nezodpovídá
redakèní Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
za obsah èlánkù, pravopis
h.kripp.18@seznam.cz
rada: Hana Krippnerová
7. dubna 2021
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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