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Štìstí, zdraví vinšujem Vám...
Tøíkrálová sbírka v Albrechticích nad Vltavou si našla cestu
k lidem a oni zase k ní. Vykoledovaná èástka èiní 9.369 Kè.
Srdeèné díky patøí obìtavým a nadšeným koledníkùm a také
všem lidem, kteøí do sbírky pøispìli.
Více na str. 8

Ježíšek nadìlil kostelu dárek
V sobotu 25.12.2021 v 11.00 hodin, na Boží Hod vánoèní,
v úvodu mše svaté odhalila nejmladší úèastnice slavnosti
Amálie Sidumová novou sochu svatého Petra, která byla
následnì požehnána a po celou bohoslužbu byla spolu se
svatým Pavlem pøed obìtním stolem. V závìru slavnosti si
každý úèastník tváøí v tváø, mohl obì sochy pìknì zblízka
prohlédnout. Po té byly sochy umístìny na hlavní oltáø, na
své pùvodní místo, odkud byla socha sv. Petra ukradena,
dne 7. prosince 2002. Tedy skoro po dvaceti letech má svatý apoštol Pavel vedle sebe opìt svého souputníka ve víøe.
Více o instalaci sochy a sbírce na str. 5

Pøíprava nejvìtší investice v historii
obce Albrechtice nad Vltavou
V letošním roce naše obec zahájí nejvìtší investici v její historii.
Projekt „VHI obce Albrechtice nad Vltavou“ obsahuje výstavbu èistírny
odpadních vod a splaškové kanalizace v Albrechticích, vodovodní pøivadìè Albrechtice - Chøešovice, vodovody v Chøešovicích, Jehnìdnì,
Údraži a Újezdì. Celkem v prùbìhu tøech následujících let bude vystavìno více než 6 km splaškové kanalizace a budovy ÈOV vèetnì technologie a více než 20 km vodovodù. Více než 90% našich obyvatel
bude mít možnost se pøipojit k zásobování vodou z veøejného øádu
a více než 75% obyvatel má a bude mít možnost èistit odpadní vody.
Tímto budeme dosahovat parametrù, které jsou obvyklé ve vìtšinì
republiky.
Celkový finanèní náklad bude pøesahovat èástku pøes 150 milionù korun.
Tento projekt bude doprovázen výstavbou nové sítì vedení elektrického
proudu v režii spoleènosti EON. S tím souvisí i investice naší obce do
výstavby veøejného osvìtlení a pravdìpodobnì bude tato investice
doprovázena výstavbou telekomunikaèní sítì a v našich vesnicích by
mìli mít obèané možnost se pøipojit k optickému kabelu a tím získat
možnost k pøipojení k vysokorychlostnímu internetu o kapacitì 1 G.
V souèasné dobì máme zajištìnu vìtšinu stavebních povolení, probíhá
výbìr dodavatele stavebních prací, pøipravujeme podání žádostí o pøíslušné dotace, jednáme s bankovními domy ohlednì profinancování
všech stavebních akcí.
V rámci této akce budou obèané naší obce kontaktováni pracovníky
projektových kanceláøí, kteøí pro nì budou zpracovávat projekty pøípojek vodovodù a kanalizací.
V následujícím vydání obecního zpravodaje pøipravíme podrobný harmonogram stavebních prací tak, aby se obèané mohli na nì pøipravit
stejnì jako na pøípadná omezení a uzávìry. Myslím si, že pøi troše
trpìlivosti a ochotì to všichni dohromady zvládneme.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Jak jsme po 38. dobìhli Kamýk
31. 12. 2021 / sníh 0 / teplota 15°C
Vítìzem silvestrovského bìhu se stal Stejskal Václav (17:56 minut).
Nahoøe se setkalo lidí bezpoèet, 25 psù a 2 lamy :-) Snaha spoèítat
všechny na rozhlednì a v jejím okolí byla marná, ale rodinka Králù na
to pøišla - nechte se pøekvapit o Silvestru 2022 zase na Kamýku!
Kompletní výsledky Velké Albrechtické na str. 18

Informace pro obèany

8. zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání ZO konaného dne 9. 12. 2021, zasedání øídil: starosta Ing. Miroslav Ušatý, pøítomno: 12 obèanù, z toho 9 èlenù ZO
Z programu:
Kontrola plnìní usnesení ZO a zpráva o èinnosti rady obce
Zastupitelstvo obce schvaluje plnìní usnesení ze zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje èinnost rady obce
Starosta
– rekonstrukce hasièské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou
probíhá podle harmonogramu, kolaudace by mìla být provedena
do 21.1.2022
- probíhají práce na areálu høištì Jehnìdno, dodìlává se pódium,
je tøeba pobít støechu, plechy jsou nakoupeny, následnì se budou
dìlat vnitøní práce
– Vodohospodáøská infrastruktura - zádržné ve výši 5% ve smlouvì o dílo je vyøešeno tak, aby neovlivòovalo dotaci. Bude dostateèný èas na úhradu faktur. Na evropském portálu byla zveøejnìna
veøejná zakázka, termín pro ukonèení podávání nabídek je 12.1.
2022
– v rámci VHI se na 12 objektù bude vydávat 9 stavebních povolení. Nìkterá jsou vydána, jiná jsou v bìhu. Do poloviny února by
mohla být vydána všechna stavební povolení
Ing. Procházka – jaká je cena za kanalizaci?
starosta – pøedpokládaný rozpoèet je cca 170 mil. Kè, 10 mil. Kè
jde za SÚS
Ing. Procházka – máme kalkulaci, kolik bude stát stoèné?
starosta – má rámcovou èástku, na pøíštím zasedání bude vìdìt
pøesnìji
pí. Krippnerová
– je zpracována PD na pøístavbu školy, bude podána žádost
o poskytnutí dotace na MMR, byla podána žádost o vydání
stavebního povolení
– bude podána žádost o poskytnutí dotace na uèebnu pøírodopisu,
byla vysoutìžena firma na realizaci ve výši cca 600 tis. Kè,
realizace by mìla být hotova do 30.5.2022
pí. Švehlová – nebude problém s památkáøi pøi stavebním øízení,
když bude budova o patro vyšší?
pí. Krippnerová – neví, nežádalo se o jejich vyjádøení
Obecnì závazná vyhláška è. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodáøství
Zastupitelùm obce byl pøedložen návrh Obecnì závazné vyhlášky
è. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodáøství. Na zasedání zastupitelstva obce dne 26.10.2021
bylo schváleno zavedení místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodáøství a schválilo místní poplatek ve výši 800,Kè/osoba pøihlášená v obci/vlastník nemovité vìci zahrnující byt,
rodinný dùm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
ZO schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodáøství.

Dotace pro TJ Albrechtice nad Vltavou pro rok 2022
ZO schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Albrechtice nad Vltavou
ve výši 190.000,- Kè formou Smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace na požární sport za rok 2021
SDH Albrechtice nad Vltavou, Jehnìdno a Chøešovice požádaly
o poskytnutí dotace na požární sport za rok 2021. Dotace se udìluje sborùm, které se zúèastní 5-ti a více soutìží. Celková výše
dotace je 50.000,- Kè a byla zahrnuta v rozpoètu na rok 2021.
Finanèní prostøedky byly rozdìleny následovnì:
SDH Albrechtice nad Vltavou – 5.000,- Kè
SDH Jehnìdno – 35.000,- Kè
SDH Chøešovice – 5.000,- Kè
SDH Údraž – 5.000,- Kè
ZO schvaluje poskytnutí dotace na požární sport za rok 2021
formou Darovací smlouvy.
Plán spoleèných zaøízení KoPÚ Jehnìdno
Zpracovatel komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jehnìdno pøedložil aktualizovaný plán spoleèných zaøízení. Jedná se o doplnìné
cesty. Návrh byl odsouhlasen sborem zástupcù.
ZO schvaluje aktualizovaný plán spoleèných zaøízení zpracovaný
v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jehnìdno.
Støednìdobý výhled rozpoètu na období 2023 – 2024
Zastupitelstvo obce schvaluje støednìdobý výhled rozpoètu Obce
Albrechtice nad Vltavou na období 2023 – 2024.
Rozpoèet Obce Albrechtice nad Vltavou na rok 2022
ZO schvaluje rozpoèet Obce Albrechtice nad Vltavou na rok 2022
na stranì pøíjmù ve výši 29 114 940,90 Kè a na stranì výdajù ve
výši 33 216 703,26 Kè jako schodkový. Schodek bude dorovnán
pøebytkem hospodaøení minulých let.
Plán jednání zastupitelstva obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce
na rok 2022 ve dnech ètvrtek 17.2., ètvrtek 21.4., ètvrtek 16.6.,
ètvrtek 25.8., ètvrtek 27.10., ètvrtek 15.12.
Investièní zámìr na technickou infrastrukturu na ZTV II
Jedná se o vybudování šesti sjezdù a místní komunikace na plánovanou výstavbu rodinných domù v lokalitì naproti bývalému
kravínu v Albrechticích nad Vlavou. Na jeden pozemek lze získat
dotaci ve výši 150 tis. Kè. Termín podání žádosti je 7.1.2022.
ZO schvaluje realizaci a podání žádosti o dotaci na MMR z dotaèního programu Podpora bydlení na akci „2022-6 TI Albrechtice
nad Vltavou“ a ukládá radì obce vypsat veøejnou zakázku malého
rozsahu na zajištìní uvedených investièních zámìrù.

Obecnì závazná vyhláška è. 4/2021 noèním klidu
ZO schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2021 o noèním klidu. Investièní zámìr na opravu MK v místní èásti Újezd
Letos byla podána žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci MK
Cena za odpady pro podnikatele pro rok 2022
Újezd. Dotace však schválena nebyla a rekonstrukce neprobìhla.
V roce 2021 byla cena za svoz a likvidaci odpadu pro právnické
Jihoèeský kraj vyhlašuje 3.1.2022 výzvu na Podporu oprav a
osoby a podnikající fyzické osoby ve výši 3.000,- Kè +
rekonstrukcí místních komunikací, kdy je 50% spoluúèast a lze
DPH/popelnice/rok a 750,- Kè + DPH za 1 vývoz kontejneru
získat až 1 500 000,- Kè. Realizace projektu musí být dokonèena
o objemu 1100 l. Rada obce navrhuje zvýšit poplatek za odpady
nejpozdìji do 31.10.2022.
pro podnikatele na 3.200,- Kè + DPH/popelnice/rok a 800,- Kè
ZO schvaluje podání žádosti na opravu MK v místní èásti Újezd
+ DPH za 1 vývoz kontejneru o objemu 1100 litrù.
z programu JèK Podpora oprav a rekonstrukcí míst. komunikací.
ZO schvaluje poplatek za svoz a likvidaci odpadu pro podnikající
subjekty od 1.1.2022 ve výši 3.200,- Kè + DPH/popelnice/rok
Diskuse, rùzné
a 800,- Kè + DPH za 1 vývoz kontejneru o objemu 1100 litrù.
p. Michalec – bylo by dobré vyøešit bezpeènost chodcù na
komunikaci u pomníku a dále smìrem k Trapalovskému rybníku
starosta – domnívá se, že se nevejde chodník svými parametry,
Cena stoèného pro rok 2022
vznese dotaz na dopravního inženýra Ing. Grecha
V souèasné dobì je cena stoèného stanovena na 4,- Kè/m3/rok
p. F. Kaifer – obec napravuje majetkoprávní vztahy obèanù.
a je urèena podle smìrných èísel (35m3/osoba/rok) tj. 140,Mìlo by se však také majetkoprávnì uspoøádat to, co užívá obec.
Kè/osoba/rok. Stoèné se vybírá ve všech místních èástech od
Napøíklad v Habøí je èást komunikace ve vlastnictví fyzických osob
obèanù, kteøí jsou pøipojení na obecní kanalizaci. Rada obce
a obec by je mìla vykoupit, když se bude budovat kanalizace
navrhuje navýšení stoèného na 6,- Kè/m3/rok.
pí. Švehlová – již døíve vypracovala seznam pozemkù, které by
ZO schvaluje cenu stoèného pro rok 2022 na úrovni 6,- Kè/m3,
se mìly majetkoprávnì uspoøádat
tj. 210,- Kè/osoba/rok a 210,- Kè/objekt urèený k rekreaci/rok.
starosta – pøipraví do pøíštího zasedání zastupitelstva obce
p. Stropnický – již døíve se jednalo o automatickém zvonìní
Podrobné informace z jednání Zastupitelstva obce
v kaplích. Bylo by dobré nìjakým zpùsobem vyøešit, když bude
naleznete na: www.albrechticenadvltavou.cz
nyní probíhat rekonstrukce kaple v Chøešovicích
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Hospodaøení obce v roce 2021
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Na rok 2021 schválilo zastupitelstvo obce deficitní rozpoèet na úrovni -2.240 tisíc. Kè. Pøíjmy byly plánovány ve výši 23.326 tis. Kè
a výdaje ve výši 25.566 tis. Kè. Po roce 2020, který byl rekordním v úrovni investic a nárùstu majetku (více než 45 milionù korun
investic a 4,6 milionu korun zisku), jsme chtìli v roce 2021 provést stabilizaci financí, dorovnání finanèních rezerv a pøipravit projektové dokumentace na významné investice, které naše obec potøebuje. Nové investice v roce 2021 mìly být nízké. Díky covidové
pandemii a následným zastavením chodu hospodáøství jsme pøedpokládali nižší daòové výnosy v rámci rozpoètového urèení daní.

A jak vlastnì rok 2021 dopadl?
Celkovì jsme dosáhli pøíjmù 37.477 tis. Kè (tj. pøekroèení o více než 14 mil. Kè) a výdaje 30.024 tis. Kè (tj. o cca 4,5 mil. Kè více).
Finanèní prostøedky vzrostly z 4.324 tis. Kè na 11.583 tis. Kè, tj. o 7.259 tis. Kè více. Celkový majetek obce dosáhl úrovnì témìø 237
milionù korun (meziroèní navýšení o 7 milionù) a hodnota dlouhodobého investièního majetku dosáhla úrovnì 196,8 milionu korun.
Rekordní hodnoty dosáhl hospodáøský výsledek obce. Celkový zisk byl více než dvojnásobný proti zatím nejlepšímu roku 2018
(4,74 mil. Kè) a dosáhl úrovnì 9,568 mil. Kè.
Základem historického hospodáøského výsledku byl pøekvapivì
vysoký výnos RUD (o 2 miliony), výnos z mimoøádného pøíspìvku
na lesy v podobì nájemného ve výši 1,5 mil. Kè, zisk z prodeje
øeziva 1,5 mil. Kè a koneènì výnos z dotací v souhrnné hodnotì
7,8 milionu Kè.
Na tomto místì je vhodné zhodnotit výsledky, kterých bylo dosaženo za funkèní období stávajícího zastupitelstva. Hodnota
celkového majetku dosáhla úrovnì 236,7 milionu Kè, tj. zvýšení
za tøi roky o 71,5 milionu korun. Dlouhodobý investièní majetek
dosáhl úrovnì 196,8 milionu korun, tj. Zvýšení o 54 milionù. Za
tøi roky funkèního období naše obec získala 47,75 milionu korun
na dotacích.

BUFET MILÁÈEK

2018

2021

rozdíl

celkový majetek

165.203

236.668

71.465

dlouhodobý investièní majetek

142.791

196.808

54.017

získané dotace 2018 – 2021

47.758

Závìrem chci podìkovat všem, kteøí svou prací mají podíl
na vynikajících hospodáøských výsledcích naší obce.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Obec Albrechtice nad Vltavou
srdeènì zve
všechny ženy k oslavì

poskytuje služby

PØÍJEM
+ VÝDEJ BALÍKÙ
Vyzvedávat a posílat balíèky pøes PPL lze kdykoli
bìhem naší pracovní doby vèetnì víkendù

Provozní
doba:

Po

7:00 – 14:00

Út – Pá

7:00 – 20:30

So – Ne

16:00 – 21:30

OD BØEZNA 2022 BUDE MOŽNO
I BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU

V pøíštím vydaní...

Vystoupení dìtí z MŠ a ZŠ
Albrechtice nad Vltavou
~ Hudba a obèerstvení zajištìno ~

SVOZ obecním autobusem:
Chøešovice

15:20

Údraž

15:30

Albrechtická sedma

Jehnìdno

15:25

Újezd

15:40

Na Albrechtickou sedmu si budeme muset ještì poèkat.
Další zajímavosti pamìtníkù o této taneèní skupinì jsou
totiž na cestì.

Údražské Chalupy 15:27

Hladná

15:45
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„A léta bìží vážení…“

Z farní kroniky

1938 ...
Dne 21. kvìtna 1938 naøízena èásteèná mobilizace k obsazení
hranic za nimiž byl nìjaký neklid.
28. záøí 1938 Anglie a Francie donutily naši vládu, aby pøijala
podmínky øíšského kancléøe Adolfa Hitlera, aby kraje naší zemì,
obývané Nìmci, byly pøedány Øíši.
29. záøí 1938 v Mnichovì sešli se zástupci Nìmecka, Anglie,
Francie a Itálie a stanoveny podmínky:
Kraje Svatováclavských zemí, kde žije 75% Nìmcù pøivtìleny
k Øíši, kde jest ménì, bude hlasování ( plebiscit ). K tomuto
hlasování nedošlo a zabrány byly i kraje úplnì èeské. Slavné
Chodsko roztrženo. Ty krásné hory, které jako vìnec vinuly se kol
vlasti naší – již nejsou naše. Bolestí zasténala pokoøená a od
spojencù opuštìná vlast, zaplakal drahý národ.
K této ránì pøidalo se: Polsko a Maïarsko se svými požadavky,
jimž muselo být vyhovìno – nová rána byla zasazena.
A tak po skonèeném zabírání zbylo nám 98.912 km2 s 9.680.000
obyvateli, z nichž bylo 8.527.000 Èechù a Slovákù, 512 tisíc
Rusínù, 377 tisíc Nìmcù, 100 tis. Maïarù, 4 tis. Polákù a 126 tisíc
Židù. Nìmecku odstoupeno 28.680 km2 se 3.576.719, z nichž
738 tis. Èechù, Maïarsku 11.830 km2 s 992 tis., z nichž 288 tis.
Èechù a Slovákù, Polsku 1086 km2, z nichž 134 tisíc Èechù
– vše dle posledního sèítání lidu.
5. øíjna vzdal se stolce presidenta Dr. E. Beneš, opustil své
a odletìl do ciziny. Nikdo si nepøedstaví, jak tìžce nese náš dobrý
lid ztrátu tolika èeských duší. To byly smutné Vánoce!
A co pøinese Nový Rok 1939?
Po odstoupení prezidenta Dr. Beneše vede vládu generál Jan
Syrový do volby nového presidenta, jímž zvolen Dr. Emil Hácha,
jenž po své volbì jde do chrámu sv. Víta na mši sv., aby vyprosil
pomoc a Boží požehnání.
1939 ... Chraniž v tomto roce Pán Bùh náš drahý národ !
10. února 1939 v 5.30 ráno zemøel v Øímì sv. Otec Pius XI.
Byl velkým pøítelem našeho národa. V celé naší vlasti z naøízení
vlády konány zádušní bohoslužby, jichž zúèastnilo se mnoho lidí,
jen u nás v Albrechticích pøišlo kromì školních dìtí jen 7 osadníkù
pomodlit se za spásu duše velikého papeže.
2. bøezna 1939 zvolen jednohlasnì papežem Kardinál Evžen
Pacelli, jenž pøijal jméno Pius XII. Dobrý Bože, nového papeže
nám zachovej a žehnej mu!

– na pokraèování VII – za faráøe Jana Talicha

1939 ...
Obloha nad našimi hlavami se hojnì zahaluje – jako pøed nìjakou
hroznou bouøí.
14. bøezna prohlášena samostatnost Slovenska – tak roztržena
republika Èeskoslovenská. Téhož dne president. Dr. Hácha
a ministr zahranièí Dr. Chvalkovský odjeli do Berlína na pozvání
øíšského kancléøe Adolfa Hitlera a již naveèer nìmeckým vojskem
obsazena byla Moravská Ostrava a Frýdek.
15. bøezna 1939 vjíždí do Prahy øíšský kancléø Adolf Hitler – na
hrad našich slavných èeských králù a tam prohlašuje, že zemì
naše pøijímá v ochranu jako „Protektorát Èechy a Moravu“
a zaruèuje národu našemu svébytnost, svézákonnost a svobodný
kulturní vývoj. Následuje odzbrojení armády. Upravena valuta
naší koruny : 1 ØM = 10 korunám.
Tìžko se dýchá – toho nikdo nevypoví, co se u nás dìje.
Ve svìtì veliké napìtí: Anglie zavádí obklièování Nìmecka, ale je
to zase Anglie, která dovoluje, aby se jiní za ni bili.
Ale i toto vše pøineslo nám spojení celého národa pod jménem
„Národní souruèenství“. Do Prahy pøijel svob. pán von Neurath
protektor jako zástupce øíšského kancléøe. Sami jsme si prý
nedovedli vládnouti, musí býti tedy nad námi pevná ruka, aby nás
vedla – jen nedej, Bože, aby nás to potlaèovalo!
1. záøí 1939 pøestoupilo nìmecké vojsko polské hranice
a v 18 dnech jest zlikvidována otázka Polska tak, že západní èást
pøipadla Nìmecku, východní Rusku. Tak padla druhá obì Anglie.
3. záøí 1939 vypovídá Anglie a Francie válku Nìmecku.
15. listopadu 1939 zavøeny všechny vysoké školy èeské
– na 3 roky.
Krveproléváním konèí neblahý pro nás rok 1939 – však nevíme,
zda to vše nebude k našemu dobru.
1940 ...
Za rachotu pušek, hømìní dìl a motorù zaèíná rok 1940
– Bože, o ochranu pro svùj národ Tì prosím!
Válka vede se na západì.
9. dubna bere øíše pod ochranu Dánsko, které se nebrání
– nemùže, a Norsko, které se s pomocí Anglie a Francie postavilo
na odpor – a tak boj pøenesen na sever, kde jsou svádìny tuhé
boje na moøi, zemi i ve vzduchu.
2. kvìtna 1940 o 3 hodinì odpoledne zemøel náš dobrý biskup
Šimon Bárta – diecese osiøela.
Pater Vítìzslav Holý

Blahopøání k životnímu jubileu
Krásné 70. narozeniny oslavil dne 5. 2. 2022 Ing. Miroslav Vlk
z Albrechtic nad Vltavou. Za vedení obce mu 6.února blahopøála
místostarostka Hana Krippnerová a za redakèn?radu Zpravodaje
Vlasta Petruž?lkov?. Nedìlní pøíjemný podveèer patøil pøedevším
vzpomínkám na roky, kdy v obci ještì plnì fungovalo JZD Vltava.
U stolu s výborným pohoštìním jsme vyslechli mnoho neuvìøitelných veselých historek.
Ing. Miroslav Vlk pùsobí jako zastupitel obce už ètvrté volební
období.
Zastupitelstvo obce pøeje panu Miroslavu Vlkovi
do dalších let hlavnì pevné zdraví,
hodnì štìstí, spokojenosti a životního elánu!

Charita Písek
dìkuje
Obci Albrechtice nad Vltavou a žákùm ZŠ
pod vedením paní Boženy Milotové
za spolupráci na Tøíkrálové sbírce a za obìtavost
pøi koledování.
Veliké díky patøí i všem lidem,
kteøí do Tøíkrálové sbírky pøispìli.
Vykoledovaná èástka
v Albrechticích nad Vltavou

9 369,- Kè

Dìkujeme.

Výtìžek sbírky bude použit ve prospìch neziskových
služeb Oblastní charity Písek,
které pomáhají potøebným lidem na Písecku.
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Pokraèování èlánku z titulní strany

Ježíšek nadìlil kostelu dárek …

Kopie sochy sv. Petra na oltáø kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou vznikla v ateliéru restaurátora Aleše Lišky ze Smrkovic.
Celková cena díla èinila 140.000,- Kè.
Vše zaèalo v památný den 10. 11. 2019 pøi slavnosti Výroèí posvìcení kostela, kdy èeskobudìjovický biskup Mons. Vlastimil Kroèil
požehnal náš generálnì opravený kostel z evropské dotace IROP. V závìru bohoslužby vyšla z mých úst prosba o finanèní pomoc na
poøízení nové sochy sv. Petra.
Inspirovala mì myšlenka Patera Jana Talicha, který píše ve farní kronice dne 29. èervna 1931:
„Pøijdeme v poledne do fary a podána jest mi obálka poslána od p. Dra. Fr. Krále, nynìjšího rektora vysoké zvìrolékaøské školy v Brnì,
který pøijel k rodièùm svým – mým sousedùm – na pou. Otevøel jsem obálku a vyòal visitku, kde jest napsáno: Dùstojný pane faráøi,
blahopøeji Vám srdeènì k dnešní Vaší instalaci a prosím, abyste laskavì pøijal pro ohlášenou sbírku pøiloženou malièkost. Porouèím se
vám v úctì František Král – a já z obálky vylovil – tisícikorunu. Díky Bohu – poèátek byl pøekvapující – neèekaný.
Mùj pøedchùdce Pater Jan Ira stále a stále psal a prosil – myslím si, proè nadarmo vyhazovati peníze a popisovat papír – obrátím se
na osadníky a pomùžeme si sami.”
Tak jsem se na vás všechny obrátil a odezva na sebe nedala dlouho èekat – od obce, místních spolkù, úèastníkù rùzných obecních
akcí, dárcù zblízka i zdáli, prostì k 1. únoru 2022 jsme zatím shromáždili úctyhodných 120.000,- Kè. Do celkové èástky zbývá ještì
20.000,- Kè. Jsem pøesvìdèen, že to s vaší pomocí umoøíme do naší letošní pouti, tedy do prázdnin.
Pán Bùh odmìò všem dárcùm za jejich štìdrost, s pøáním všeho dobrého a v úctì Pater Slávek Holý, administrátor farnosti.

Podìkování chùvám
Koncem ledna jsme se pracovnì rozlouèili s bájeènými „chùvami“.
Chtìla bych touto cestou podìkovat za práci, kterou dámy Milada
Švehlová a Marie Kostohryzová jako chùvy ve školním autobuse
pro naši školku vykonávaly. Na obou dvou bylo vidìt, že tato role
„chùvy“ pro nì nebyla jen povinností. Naprosto automaticky dìlaly mnoho dalších vìcí, napøíklad se tato dvojice umìla postarat
také o navození dobré nálady a pøispìní k udržení pohodového
prostøedí. Cestou vyprávìly básnièky, utøely slzièku……, zkrátka
takové hodné tety.
Tím vším obì dvì dokázaly kvality, které dle mého názoru dohromady poskládají ideální profesionalitu, smysl pro povinnost, ochotu pomoci, lidský pøístup a pøíjemné vystupování. A za to jim patøí
velké podìkování.
Za obec Albrechtice nad Vltavou
Hana Krippnerová – místostarostka obce

Okénko starosty
Èas letí jako voda, možná nìkdy i rychleji a za námi jsou tøi roky
fungování zastupitelstva. Prožili jsme pravdìpodobnì jedno z nejúspìšnìjších období v historii obce. Finanèní analytici, zejména
ti bankovní, hodnotí naší obec jako vysoce perspektivní, s konzervativní investièní politikou a zdravou ekonomikou. Jsme velmi
dobøe hodnoceni jako obec, která hojnì a efektivnì využívá dotaèních titulù.
S tìmito hodnoceními vstupujeme do ètvrtého a posledního roku
zastupitelstva. Roku, kdy bychom po velkých pøípravách mìli zahájit ty nejvìtší investice. Jsou pøipraveny projekty vodohospodáøské infrastruktury s doprovodným projektem výstavby nového
veøejného osvìtlení, dokonèujeme projektovou dokumentaci na
výstavbu 21 bytových jednotek v Údraži, byla zahájena výstavba
spoleèensko sportovního areálu v Jehnìdnì, je pøipraven projekt
dostavby základní školy v Albrechticích, je pøipraven projekt dalšího ZTV v Albrechticích, v pøípravì je projekt revitalizace návsi
v Albrechticích.
Pøi financování tìchto projektù chceme maximálnì využít dotaèních zdrojù, dlouhodobých úvìrù s dotovanou úrokovou sazbou
a vlastních zdrojù. Dlouhodobì máme k dispozici roènì 7 – 8
milionù korun volných finanèních prostøedkù.
Vìtšinu projektù bude zahajovat stávající zastupitelstvo, ale dokonèení bude už na novém. S o to vìtší zodpovìdností a peèlivostí musí být projekty pøipraveny, aby je nové zastupitelstvo zdárnì
dokonèilo. Zároveò tìmito investicemi nesmíme ohrozit financování bìžného chodu obce (celkovì stojí provoz obce 17 milionù
korun roènì) a další prùbìžné investice.
Vìøím, že vše spoleènými silami zvládneme a obèanùm zajistíme
investicemi lepší život v našich vesnicích.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Jehnìdno

V pøíjemném prostøedí jehnìdské knihovny

Obecní knihovnu v Jehnìdnì navštìvuje 82 místních i pøespolních
ètenáøù, kteøí mají k dispozici více než 2000 výtiskù knih z vlastního
fondu a výmìnného fondu Mìstské knihovny v Písku.
Výpùjèní doba je v sobotu odpoledne.
K nejvíce pùjèovaným a oblíbeným titulùm patøí knihy píseckého
autora detektivních pøíbìhù Ladislava Berana, dále pøírodovìdné
a cestopisné knihy. Knihovna nabízí také publikaci – O zaniklém
øemesle voraøství od Anny Husové, kterou v loòském roce vybavila obec všechny místní knihovny.

V knihovnì je možno si také vypùjèit èasopisy – Receptáø, Žena
a život a Kreativ. Dále pøipravuji nabídku knih, kde je zmiòováno
Jehnìdno a jeho okolí.
Kuriozitou obecní knihovny je starý obraz vesnice od malíøe Ulricha
z roku 1975.
Pro ètenáøe a obyvatele vsi bude dùležitý odchod složitého období
pandemie. Poté chci nabídnout ètenáøùm besedy se spisovateli
a rùzná setkání se zajímavými osobnostmi, pøedevším z Písecka.
Knihovnice Mgr. Lenka Ušatá

V Jehnìdnì nezapomínají
na bývalé knihovnice a knihovníky

Údraž

Návesní kaple zasvìcená Pannì Marii Lurdské

Návesní kaple v Údraži zasvìcená Pannì Marii Lurdské
se v pøíštím roce snad doèká opravy.
Stavba pochází s nejvìtší pravdìpodobností z 19. století. Zaèátkem
února 2022 byla podaná žádost o dotaci na opravu kaple. V pøípadì
schválení dotace bude sejmut veškerý štuk, hlavnì cementové omítky.
Degradované omítky budou nahrazeny vápennými omítkami, interiérové omítky budou oklepány na hladinu vlhkosti.

V pøípadì nevyhovující podlahové krytiny bude použita nová,
shodná s pùvodní krytinou. Opravy se snad doèká i zvon na
stolici, který není správnì uložen v ose zvonièky, a to je pøíèinou, že naráží do vnitøní stìny zvonièky.
Žádost jsme podali na maximální èástku 300 000 Kè, což je
pøedpokládaný rozpoèet na opravu. Z dotace bychom mohli
získat až 210 000 Kè.
Území Údraže bylo osídleno již v pravìku a v raném støedovìku. V katastrálním území jsou dvì mohylová pohøebištì chránìná jako
kulturní památky. Bylo zde pomìrnì velké slovanské pohøebištì z 8. a 9. stol. které využívali první slované, kteøí toto území osídlili.
Je zde celkem 38 mohyl, 6 mohyl bylo v zimì 2020 / 2021 bohužel ponièeno pøi tìžbì døeva. Pøi boji s kùrovcem èasto prohrávají
archeologické památky. Je domluven dvouletý prùzkum tìchto mohyl.
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Okénko do knihovny

Albrechtická knihovna

Milí ètenáøi, èas pomalu plyne, žijeme v dobì neustále se mìnících pravidel v dobì covidové. Snad se již „blýská na èasy“ a dojde
k pomalému rozvolnìní. V Obecní knihovnì v Albrechticích nad Vltavou jsme si „vyhrnuli rukávy“ a pustili se do práce. Malí návštìvníci
knihovny za podpory rodièù èi prarodièù zaèali vymalovávat dìtský koutek, který pøedpøipravila amatérská výtvarnice, nám dobøe známá
– paní Petra Lakatošová (Dvoøáková). Pomocí barev nám pøed oèima vyvstávají krásné obrázky.
Kdo má chu a èas, mùže bìhem návštìvy v knihovnì se chopit štìtce a pustit naplno svou fantazii. Nemusí malovat pouze dìti, ale
také dospìlí se alespoò na chvíli vrátí do dìtství. Spoleènými silami tak promìníme místo urèené nejen ke ètení, ale ke hrám èi vzájemnému setkávání, které je tak dùležité. Text a foto: Dana Ryšlavá – knihovnice

Nepokradeš – pøíbìh ze života
Toho veèera pøišel zedník Honza Straka ze stavby domù a sotva
povìsil klobouk, hned povídá Maøenì: „Hymolendes, mámo, dneska nám pøišel na stavbu vagon kusovýho vápna. Ale to je bílý jako
porculán!“ „Hm,“ vrèela Maøena mrzutì, „kdyby vám pøišly radši
òáký textilie, ale vápno?“ Byla ta Maøena velká parádnice.
„Si hloupá,“ povídá Honza, „vápno pøišlo jako na zavolanou! Vezmu
si dovolenou, cihly mám a postavím novej praseèí chlívek. Vápno
bude tøeba. Zejtra vezmu pytel, pøinesu pár kusù. To by bylo všem
k smíchu, abych já, zedník, kupoval ještì vápno. A cement si taky
nanesu.“
„Zbláznil si se nebo co? Vápno a ciment bys krad? Stálo by to za
vostudu, kdyby tì pøi tom chytili? Vápno stojí pár korun metrák
a cimentu máš za komínem eštì dva plný pytle. Už sou tam skoro
tøi roky!
„Si hloupá, nerozumíš tomu“, opakoval si znovu Honza, „to víš,
já budu tak hloupej a nechám se pøi tom chytit, viï?“ Maøka mìla
tvrdou hlavu, ale Honza Straka mìl palici ještì tvrdší, jako beton.
Byla hádka.
Ráno celý mrzutý vzal pod paží v papíru zabalený pytel na vápno
a chvátal do práce. Hned pøed vrátky mìl smùlu. Pøes cestu mu
pøebìhla èerná koèka. Hodil po ní balíèkem, ale netrefil ji. Pøed
stavbou potkal mistra: „Co si neseš, Honzíku, látku na šaty?,“ smál
se mistr, „nebo ti toho tolik dala ta tvoje k svaèinì?“ „Ale,“ povídal
Honza,“ vzal jsem si pytel, že si vovážu kolono, mám òáký regma
a v tom sklepì na dlažbì to studí a tento..“ „Mhm, takovej žok, to
budeš mít Honzíku, na ètyøi kolena“, smál se mistr na celé kolo,
protože vìdìl, naè Honza Straka pøinesl pytel. Bože – jako by neznal svoje lidi.
Dopoledne si Honza opravdu dal pytel pøi práci pod kolena, ale za
polední pøestávky nacpal do poloviny nejlepší kusy vápna z kopice

a ukryl to do tmavého kouta pod schody ve sklepì. Odpoledne si
mistr dobøe všiml, kolik uhodilo. Povolal Honzu Straku na pùdu se
záminkou, aby tam šel ke komínu nìco omáznout. Hned nato si
zavolal uèedníka, pohrozil mu, že musí mlèet jako hrob, a když to
kluk slíbil, dal mu práci. „Z toho pytle vyndáš všechno to vápno,
spoèteš, kolik ho bylo a za každý kus dáš do pytle zrovna tak veliký kámen. Potom zas pytel pìknì zavážeš a vápno odneseš nenápadnì na kopici.“ Kluk splnil všechno do puntíku.
Padla. Honza Straka vyrazil ze stavby první s pytlem na rameni.
Mistr stál pøed boudou, klíèe v ruce, tak jako každý den. Na chodníku zaèal nìjaký ruch, prý zedník Straka ukradl pùl pytle vápna.
Zaèali mu hrozit èetnictvem. Honza, èervený jak karafiát, se potil.
V tom mistr navrhl, že Honza Straka jistì rád vše zaplatí. Mistr
pytel potìžkal: „No, víc to nemá, jak šedesát kilo..“ Honza sebral
svùj ranec s chodníku a vlekl jej domù. A kamarádi si z nìj dìlali
smíchy. Doma vyhodil to všechno vztekle na zahradu do kopøiv.
Všechnu tu zlost, co s ním tøásla, by ještì spolkl, ale jak vyvádìla
Maøena a to ještì nevìdìla, že tìch dvanáct kamenù musel Honza
zaplatit.
To Strakù prase dodnes žije, jestli ho už nezabili, ve starém døevìném chlívci. A Honza, aby mìl doma pokoj, vybral z kopøiv kameny a v noci je naházel do rybníka. Škoda jen, že se nedají utopit
vzpomínky. Ten pøíbìh se vykládá dodnes.
Pøíbìh vyprávìl František Hrubec ze Semic, narozen roku 1911.
Zabýval se sbìrem lidových pøíbìhù.
Text je souèástí Povídek lidových vypravìèù z let 1945 -1954.
Dalších mnoho zajímavých pøíbìhù si mùžete pøeèíst v této zajímavé knize, èeká na Vás v Obecní knihovnì v Albrechticích nad
Vltavou. Text je ponechán v autentické podobì.

Masopust v lidové slovesnosti
Masopust neboli karnevalové období pøímo navazuje na Vánoce každá maska byla jakýmsi symbolem a jejich nositelé se s nimi
a pøedchází postní a velikonoèní èas. Masopustní nedìle je sedmá ztotožòovali, chtìli získat jejich vlastnosti.
nedìle pøed Velikonocemi. Období masopustu trvá od 6. ledna
Pøejme si, aby i v dnešních dnech byla jako v minulosti
do Popeleèní støedy a vrcholí v posledních dnech pøed Popelcem
muzika polovièní zdraví a tanec nejlepší lék.
takzvanými „ostatky“. Masopust je doba veselostí, zabíjaèek, mašÈerpáno z knihy: Pøíbìhy dvanácti mìsícù od Josefa Krèka
karád, tancù a her. Masopustní dny mìly svùj øád a obyèeje.
a Renáty Fuèíkové. Ještì mnohem více o tradici Masopustu,
V masopustním prùvodu šli napøed hudebníci, pak paòáca ve strapísních a øíkadlech se doètete v této knize.
katých šatech s bubnem. Následoval Žid s rancem nebo s kozou,
K
zapùjèení
je Obecní knihovnì v Albrechticích nad Vltavou.
kterou pøedstavovala kozí hlava na tyèi, ženich a nevìsta. Èasto
byli v prùvodu i zvíøecí masky – medvìd, kùò, býk, jelen, kozel –
Na Vaši návštìvu se tìší Dana Ryšlavá - knihovnice
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Z èinnosti spolku „Náš Újezd“

Vítání nového roku v Újezdì

Po loòském vítání nového roku, které bylo sice s ohòostrojem, ale bez vìtší úèasti obèanù, jsme se letos
tìšili na „obvyklý silvestr“. I když menší omezení stále trvalo, pøipravil spolek „Náš Újezd“ vítání nového
roku pro zájemce z øad obèanù naší osady. Od veèera byla otevøena klubovna, kterou místní ženy vyzdobily a pøipravily bohaté obèerstvení. Ta se postupnì zaplòovala a další obèané, kteøí ještì nespali a mìli
zájem pøišli až pøed pùlnocí. Uvítání nového roku 2022 bylo pøed klubovnou, kde byly vystøeleny špunty
šampusu. Po pøípitku a vzájemném popøání všeho nejlepšího zaèal sice menší, ale o to hezèí ohòostroj.
Pak se vìtšina z 15 pøítomných ještì sešla v klubovnì, kde probíhala další zábava až do cca 3:00 hod.
J. Procházka

Obrázek svatého Petra s kvìtinami

Nejvyšší vrchol osady Újezd a celé obce „Na Skalce“ (533 m n. m.) je kromì
známek prvního osídlení porostlý lesy se smíšenou vegetací. Bývá proto vyhledávaným místem na vycházky pro dospìlé i dìti, jakož i pro vyjížïku na
koních a samozøejmì i pro cyklisty. V zimì zde pak mùžete potkat i bìžkaøe.
Pro odpoèinek na této trase jsem již v roce 2019 vyrobil a umístil lavièku na
rozcestí nové a staré cesty. Tu však po necelém pùl roce nìkdo povalil do
stoky, ale bohudík vážnì nepoškodil, a tak jsem ji dal zpìt na pùvodní místo.
O rok pozdìji jsme na rozcestí nad hájovnou „Na Skladišti“ spolu s Petrem
Veverkou zhotovili a instalovali nový obrázek svatého Petra a další lavièku
k odpoèinku. Pøi každé vycházce po této trase vždy s obavou vyhlížím, zda
nìkdo nepoškodil lavièku nebo obrázek. Bohudík tak tomu doposud nebylo,
a naopak k obrázku turisté povìsili zvoneèek, kvìtiny a další výzdobu. Nyní
nìkdo dokonce pod obrázek pøidìlal truhlík na kvìtiny.
Chtìl bych tímto podìkovat všem, kteøí toto místo využívají k odpoèinku, že
ho udržují v èistotì, zkrášlují a uctívají svatého Petra.
J. Procházka

Tøíkrálová sbírka

v Albrechticích nad Vltavou

Pár dní pøed Vánocemi byla naše škola opìt oslovena Charitou
Písek s prosbou o spolupráci pøi „Tøíkrálové sbírce“.
Neváhali jsme ani chvilièku - víme, že tato akce pomáhá druhým:
seniorùm, nemocným, matkám s dìtmi v tísni…
Od Charity jsme si vypùjèili obleky, vyrobili královské korunky,
obdrželi zapeèetìnou kasièku a v prùbìhu 14 dní nás èekaly
obchùzky albrechtickými ulièkami.
A nebylo to jen tak – každé ráno jsme se domlouvali, kdo bude
pøedstavovat Kašpara, Melichara èi Baltazara, kdo ponese hvìzdu
a nejvìtší starost byla o kasièku.
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Dìti braly vše velmi zodpovìdnì a s nadšením a samy navrhovaly,
komu by finanèní pomoc darovaly.
Myslím, že Tøíkrálová sbírka v Albrechticích nad Vltavou splnila
svùj smysl a díky ní se také vybrala celkem vysoká èástka pro
dobrou vìc.
Mì osobnì pohladila u srdce vstøícnost, štìdrost
a neskrývaná radost ode všech, které jsme navštívili.
Srdeènì dìkujeme za finanèní podporu a milá setkání.
Za ZŠ Božena Milotová

Albrechtická hasièská zbrojnice

Informace pro obèany

Hasièská zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou prošla rekonstrukcí a dostavbou, tak aby kromì jiného, uspoøádání místností v budovì
více vyhovovalo požadavkùm na provoz JSDHO. 12. ledna 2022 se konala kolaudace hasièské zbrojnice.

Kdo si hraje, nezlobí
Rekonstrukce a dostavba dìtského høištì v Albrechticích nad
Vltavou se povedla vèetnì nového oplocení a høištì láká dìti
od poèítaèù a televize ven a k pohybu, což je dobøe.

Ta je povedená !
Co nebo která? No pøece novì obnovená studánka u lesní
cesty Pod Chlumem v Albrechticích.
Ta, u které skupina dobrovolníkù z Albrechtic odstranila rozbitou støechu, upravila okolí studánky a zbudovala pøístupovou
cestièku se schùdky z kamenù.
Novì postavená boudièka nad pramenem vody se správci, kterým jsou Lesy mìsta Písek, skuteènì povedla, velikostí, provedením a vkusným nátìrem. Roztomilým detailem je i vìšák
s porcelánovými hrníèky. Jediné, co mi na studánce chybí, je
absence tabulky s jejím jménem a pøípadná lavièka v okolí.
Což o to, lavièku dodáme. Ale název by mìl pøijít asi od starousedlíkù èi zamìstnancù lesù.
Ozvìte se, prosím, v redakci Zpravodaje.
Pøejme obnovené studánce hodnì žíznivých poutníkù
a hlavnì a ji nepotká osud bezbranné obìti silného,
ale nepøemýšlejícího násilníka. P.D.

V dubnu 2021 byla chlumecká studánka schovaná v rozpadajícím se pøístøešku. Nové zastøešení studánce sluší a pod støíškou
je vidìt èistá voda. Schází jen studánková víla, ale kdo ví ... :-)
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Støípky z mateøské školy

Školy se nebojíme a tìšíme se na ni !

Mìsíc prosinec jsme v MŠ zahájili fotografováním dìtí s vánoèními
motivy. Následovala dìtmi dlouho oèekávaná mikulášská nadílka,
ze které si odnesly samé dobroty.
V pondìlí a v úterý 6. a 7. 12. 2021 dìti navštívily Prácheòské muzeum v Písku, kde probíhala výstava betlémù. Dìti si poslechly
pøíbìh o narození Ježíška a koledy za doprovodu hudebního nástroje.
V mateøské škole jsme se pøipravovali na Vánoce. Spoleènì jsme
si ozdobili vánoèní stromeèky, vyzdobili tøídy a napekli cukroví.
Všichni jsme se velice tìšili a pilnì pøipravovali na vánoèní besídku, kterou nám bohužel zrušilo protipandemické opatøení.
V úterý 21. 12. 2021 k nám do školky pøiletìl Ježíšek se spoustou
dáreèkù, ze kterých dìti mìly velikou radost. Tímto bychom rádi
podìkovali za štìdré sponzorské dary, díky kterým byly letošní
Vánoce opravdu bohaté.

Podìkování
SPONZORÙM, KTEØÍ PØISPÌLI NA NÁKUP
VÁNOÈNÍCH DÁRKÙ DÌTEM
ŠD A MŠ V ALBRECHTICÍCH NAD VLTAVOU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022
Obec Albrechtice nad Vltavou
Obec Tálín / Obec Žïár / Obec Paseky
MVKS, s.r.o.
Jambor uhelné sklady - Tábor
Jednota – obchod Albrechtice
Sbor dobrovolných hasièù - Albrechtice
Martin Jaèka - autoservis / ZO ÈZS Albrechtice
VAKKOS - vzduchotechnika
Celin, divize Jihoèeský kraj
TES s.r.o. / Dušan Jícha / Ostøírna Svoboda
Miroslav Zach / Lukáš Bláha
Manželé Sidumovi
Manželé Krippnerovi

Ve l i c e V á m d ì k u j e m e z a p ø í z e ò !
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Nový rok jsme pøivítali návštìvou albrechtického kostela sv. Petra
a Pavla, kde jsme si spoleènì zazpívali koledy, a pan faráø nám
vyprávìl pøíbìh o cestì králù do Betléma.
25. 1. 2022 se uskuteènila v mateøské škole ukázka dravcù, která
se dìtem moc líbila.
Vánoce jsou pryè a pomalu, ale jistì se nám blíží zápis do základní školy. My pøedškoláci se každý den pilnì pøipravujeme. Bìhem
února a bøezna budeme chodit do 1. tøídy, podívat se na naše
starší kamarády a zkusíme se s nimi také nìco nového nauèit.
Školy se nebojíme a tìšíme se na ni !
Zápis do základní školy bude probíhat v 1. týdnu mìsíce dubna
2022. Všichni doufáme, že koneènì po 2 letech bude probíhat tak,
jak to známe, s pøítomností dìtí i rodièù.
Podrobné informace budou k dispozici na konci bøezna 2022.

N á v š t ì v a k o s t e l a s v. P e t r a a s v. P a v l a
Ve ètvrtek 13. ledna 2022 pøivítal albrechtický pan faráø v místním kostele
sv. Petra a Pavla dìti z mateøské školy a z 1. – 3. roèníku základní školy
na spoleèném setkání u pøíležitosti zahájení nového roku. Pan faráø dìtem
vyprávìl povìst o Ètvrtém králi a jeho setkání s Ježíšem.
Pak si dìti prohlédly osvìtlený betlém a zazpívaly si koledu „My Tøi králové
jdeme k Vám“. Závìrem pan faráø popøál všem mnoho zdraví a hodnì božího
požehnání v roce 2022. Mgr. Radka Mandryszová, tøídní uèitelka

ZŠ Albrechtice nad Vltavou

Návštìva v Prácheòského muzea
Projektový den žákù 1. - 3. roèníku ZŠ
– Návštìva Prácheòského muzea v Písku, Vánoce z lípy øezané
Projektový den se uskuteènil ve støedu 15. prosince 2021 v Prácheòském
muzeu v Písku. Celý den byl naplnìn vánoèní tématikou.
Dìti nejprve navštívily expozici èeského venkova, kde je pedagog muzea
Mgr. Jan Novák velmi interaktivní formou seznamoval, jak se v minulých
stoletích na èeském venkovì žilo, jak to vypadalo v adventním èase, jaké
se dodržovaly vánoèní zvyky a tradice. Dìti byly pøekvapeny, jak tìžké to
tenkrát lidé mìli. Dobøe vedenými otázkami odborník pøivedl dìti k poznání
úzkého soužití lidí na venkovì s pøírodou a zjištìní, jaké museli mít každodenní starosti o vlastní pøežití. Pochopily však také, jak dùležitá byla jejich
vzájemná soudržnost, pomoc a blízkost. Poté se dìti pøesunuly do expozice betlémù. Odborný lektor dìti seznámil s pùvodem jednotlivých betlémù.
Nìkteré betlémy byly pohyblivé, jiné mìly zajímavý pùvod (napøíklad byly
vyøezané z jednoho kusu døeva). Dìti se dozvìdìly mnoho zajímavého
o narození Ježíše a jeho životì. V závìru poutavého dopoledne pedagog
vedl výrobu skládacího betlému nalepeného na ètvercích ze døeva, který
si dìti odnesly domù. Prožitek z dopoledne, umocnìn krásnou vánoèní
atmosférou, byl pro školáky i pedagogický doprovod nezapomenutelný.
Silný byl pøedevším zážitek z venkovské expozice, kde si dìti, citlivì vedeni odborníkem, uvìdomily mnoho poutavého o zpùsobu života a vzájemných vztazích tehdejších osídlencù èeského venkova.
Mgr. Radka Mandryszová, tøídní uèitelka

Vánoèní besídka
Ve støedu 22. prosince 2021 probìhla v naší tìlocviènì vánoèní besídka.
Aèkoli se této besídky nemohli zúèastnit rodièe kvùli opatøením, vykouzlili
jsme si vzájemnì úsmìvy na tváøích a navodili vánoèní atmosféru zpíváním koled. Dìti z družiny nacvièili i taneèní sestavu v párech. Žáci sedmého a osmého roèníku pøipravili v rámci hudební výchovy písnì, které
nezpívali, ale hráli na perkusní hrací roury ,,Bobotubes“. Pøi høe na tyto
nástroje je dùležitá spolupráce všech èlenù skupiny a perfektní naèasování.
Pøi pøíležitosti setkání všech žákù školy vyhlásila vedoucí mysliveckého
kroužku paní uèitelka Zdeòka Pirglová vítìze soutìže ve sbìru kaštanù.
Vítìzný pohár i letos získal Matìj Schánilec za témìø 150 kg sebraných
kaštanù. Na 2. místì byla Mia Kvasnièková s 33 kg kaštanù, na 3. místì
Tereza Kozáková s 25 kg kaštanù. Cenu podìkování získala i 4. Lucie
Kothánková a také pan školník Miroslav Bartuška za obìtavou pomoc
a distribuci sebraných pochoutek.
Besídka byla zakonèena spoleèným zpíváním tradièních vánoèních koled.
Pøed celou akcí si každá tøída uspoøádala vlastní tøídní besídku, kde nechybìlo pøedávání a rozbalování vánoèních dárkù mezi kamarády.
Magda Komrsková

Rozvaha nad obcí Albrechtice
nad Vltavou z pohledu žákù
Žáci 3. roèníku základní školy v Albrechticích nad Vltavou
se zamýšleli nad tím, co se jim v Albrechticích líbí a co jim
tady chybí. Pracovali spoleènì, na níže uvedených nápadech
se shodli:
Co se mi v Albrechticích líbí:
– že je tady škola a školka
– že je tady obchod a bufet
– máme jeden z nejstarších kostelù v Evropì, je moc krásný
– že tady jezdí školní autobus
– je tu super høištì
– líbí se mi bylinková zahrádka
Co se mi v Albrechticích nelíbí nebo mi tu chybí:
– jezdí pøes obec spousta náklaïákù
– chybí dìtský lékaø a zubaø
– v horní èásti nejsou chodníky, je to tam nebezpeèné
– chtìlo by to víc parkování
– chybí mi skatepark nebo bikepark
– chtìlo by to udìlat nìco, aby sem jezdilo hodnì lidí,
tøeba zoo nebo aquapark
– mohly by tady být trhy, kde by se prodávala vajíèka, ovoce,
zelenina a tak
Žáci 3. roèníku
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Hladná - voraøská ves

Životopis plavecké rodiny Husù

U pøíležitosti vzpomínkového setkání na Václava Husu z Hladné (25.8.1931 - 26.7.2021) jeho sestra Anna Husová pøipomnìla stoletou
historii plaveckého rodu Husù. Setkání se konalo v Albrechticích nad Vltavou na výstavì „Voraøství na Hladné“.
„O Václavovi bylo dnes øeèeno mnoho pìkného a všechno je to pravda. Ráda bych
pøipomnìla, že bratr Václav mìl odkud a z èeho èerpat své znalosti a zkušenosti.
Pøedstavím vám staletý pøíbìh plavecké rodiny Husù z Hladné.
V roce 1860 koupil na Hladné chalupu è.22 Jan Husa z Albrechtic, mùj pradìdeèek.
Stal se plavcem, vrátným a brzy i faktorem. To je ten, který dojednává obchody mezi
plavci a obchodníky se døevem. Také pøedává plavcùm peníze za vykonanou práci. To
znamená, že èasto mívá u sebe vìtší obnos penìz. A toto byla pøíèina jeho neštìstí.
Pøi ranní cestì z Chuchle na Smíchov byl zabit a oloupen. Zùstala po nìm vdova
s 5 dìtmi. Nejstaršímu, Františkovi, bylo 9 let. Prababièka jej dala do služby k sedlákùm do Albrechtic - za pasáèka prasat. U sedlákù sloužil asi do 18 let. Pak se vydal
jako jeho otec na øeku. Ujal se ho zkušený vrátný Josef Hronek z Kozy, kterého
"vychoval" v plavectví nebožtík Jan Husa. Také z Františka se stal vynikající vrátný.
Ploul nejen dlouhé prameny se døevem a jiným nákladem, ale také kratší prameny
s nákladem živých tøeboòských kaprù pro firmy Kondert z Kolodìj nad Lužnicí po
Vltavì, Labi až do Hamburku. Plavba byla dlouhá 1050 km a trvala 2-3 týdny. Umí si
nìkdo pøedstavit, tuto plavbu? V jakémkoliv poèasí, s jídlem pøipravovaným na ohništi
na voru. Jen ve tøech lidech - vrátný Husa, jeden èeský plavec a jeden Nìmec, spíše
dohlížitel z firmy.
Poslední tato plavba byla v r. 1903. Pan Kondert zakoupil panství na Lužici (Nìmecko)
a tam vybudoval své rybníky pro chov kaprù
Dìdeèek František mìl 4 syny. František (1892 - 1915), vrátný na Vltavì, padl
v 1. svìtové válce.
Josef (1899 - 1981) ve svých 30 letech složil vrátenské zkoušky na mezinárodní vody
- Vltavu v celém toku z Vyššího Brodu do Mìlníka se všemi pøítoky - Lužnice, Malše,
Otava, Sázava a Labe z Mìlníka do mìsta Riesa. Èasto ploul i do Magdeburku
a Hamburku. Také byl nadán úžasnou a vynikající pamìtí a schopností vypravìèskou.
Jeho znalosti byly encyklopedické. I jeho fyzická zdatnost byla neobyèejná.
Václav (1912 -1989) se vyuèil zedníkem, ale také miloval øeku a stal se vrátným na
Lužnici a Vltavì do Prahy.
Vojtìch (1908 -1997) se vyuèil ševcem u vídeòského mistra pana Slepièky v Albrechticích. Ale hned po vyuèení "utekl" na øeku za otcem Františkem a bratrem Josefem.
Ve 21 letech (1929) se stal vrátným na Vltavì, Lužnici, Nežárce a ve 27 letech si zaèal
plnit své sny. Založil firmu "Obchod døívím a voroplavba". Trvalo dva roky, než získal
dùvìru plavcù a také obchodníkù se døevem. Firma zaèala prosperovat, zamìstnával
øadu plavcù, formanù a dalších dìlníkù. Zamìstnával také nìkolik mužù, které uchránil
pøed tzv. „Reichem“, tj. nìmeckým pracovním táborem. Jindy zase zachránil dva partyzány tím, že jim na splaze na Lužnici pøi stavbì voru dal do ruky sochor a sekeru
a poslal je válet klády do øeky. Nìmecké kontrole se sám legitimoval a zaruèil se za
své lidi na splaze.
V únoru 1945 tatínkovi albrechtický èeský èetník pan Strmisko ukázal ruskou ženu
se 3 dìtmi ukrytou ve stájích u sedláka Rùžièky. Ukrytá rodina byla pro vesnici velké
nebezpeèí, protože ve vsi v Albrechticích bylo gestapo. Pan Strmisko se zmínil, že
musí všechny v noci odvést znovu do lesa, kde je objevil. Veèer se tatínek svìøil mamince a ta hned prohlásila: "Vždy jsou tam dìti!" A tak se ještì v noci paní Dobie
s dìtmi (14letý Jura, 8letá Nataša a šestitýdenní holèièka Zdenièka) stìhovala k nám.
Vše se konalo za tichého mlèenlivého souhlasu celé osady. Nevím, jestli si nìkdo
z nás umí pøedstavit situaci, kdy pøi hospodáøské kontrole sedí v kuchyni nìmecký
dùstojník (tatínek mu nalévá slivovici na èerno vypálenou), dva vojáci provádìjí kontrolu po domì, maminka nìco rychle vaøí a urèitì se tiše modlí, aby malá Zdenièka
nìkde nezaplakala. Paní Dobie s dìtmi u nás žila až do konce kvìtna 1945. Pak se
pøihlásila do posledního transportu na Ukrajinu (byla z Kyjeva). Asi týden èekala
s ostatními uprchlíky v Týnì nad Vltavou na odjezd Vlakem. Už jsme je nikdy nevidìli.
V letních mìsících 1945 krajem procházely øady nìmeckých uprchlíkù, kteøí døíve
utíkali pøed válkou. Stalo se, že taka pøivedl domù ženu se ètyømi kluky a prohlásil:
„Copak tahle ženská mùže za válku?“ A tak u nás zùstala paní Elsa Tietze se syny
16letým Erichem, 11letým Waltrem, 10letým Wernerem a 2letým Manfredem. Paní
Elsa pomáhala v kuchyni, Erich jezdil s koòmi (Fricek a Minda), Waltr a Werner byli
mezi dìtmi a malého Manfreda jsem èasto opatrovala já. Byli u nás asi rok. Odjíždìli
s nejposlednìjším transportem do Nìmecka (do Lipska).
Po válce pøišel rok 1948. Tatínek byl nucen firmu už v roce 1947 zrušit. Pracoval potom
jako lesní dìlník. pozdìji byl zamìstnán na Lesní správì v Èížové. Z podnikání mu
zbyla vila s 8 místnostmi, která byla stále plná lidí.
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Životopis plavecké rodiny Husù

V roce 1959 se dostavovala Orlická pøehrada a náš dùm i naše vila musel být srovnán se
zemí. Tatínek jako bývalý živnostník dostal za vše asi tøetinovou finanèní odmìnu ve srovnání s ostatními chalupníky. Bylo obtížné za tuto cenu koupit jiný dùm. Vystìhovat jsme se
museli, a tak jsme doèasnì bydleli, se souhlasem Povodí Vltavy, v již uprázdnìné chalupì
u Randákù na Hladné.
Tak skonèila stoletá historie naší plavecké rodiny. Tatínkovi bylo 52 rokù. Celý život hodnì
a poctivì pracoval a nemìl vùbec nic. Ani dùm, ani dobrou práci. Mìl jen pevnou vùli
a chu k životu. Jeho životní krédo bylo: „Dokud máme zdravé ruce a zdravý rozum, nic
není ztraceno." Velkou oporu a dùvìru v budoucnost cítil v naší mamince. Èasem se
podaøilo koupit za pomoci mých bratrù Václava a Miroslava - dùm v Bechyni. Byl ve velmi
špatném stavu, s nájemníky. Rodièe asi pùl roku žili v jedné místnosti, s vodou a WC na
chodbì. Topení a vaøení bylo možné jen na malých kamínkách (tzv. „Petry“). Díky svému
pevnému vztahu a svornosti vše pøežili. I pøes øadu velikých tìžkostí a ústrkù u nás nikdy nebylo smutno. Èasem se vše vylepšilo.
Po naplnìní Orlického jezera byla zøízena Lodní doprava pøi ÈSAD Písek. A tatínek byl asi v r. 1962 pøijat jako lodník. I když složil na
Lipnì kapitánské zkoušky, loï jako kapitán nedostal. Na ustavující schùzi se „kdosi“ vyjádøil „ale Husa byl živnostník“. Zajímavostí
je, že ten „kdosi“ jako mladík na konci války v r. 1945 uprchl z „Reichu“ a skrýval se v lese. Tatínek ho na prosby jeho otce urychlenì
zamìstnal, aby ho zachránil pøed trestem nìmeckého komanda. Tatínek se plavil v parníku Družba jako lodník až do dùchodu.
Asi v r. 1974 na parníku cestovali jako rekreanti èeští dùstojníci. Od nich se tatínek dozvìdìl, že v Kyjevì na Ukrajinì žije dùstojník Jura
Dobie a - kupodivu - má mladší sestøièku Zdenièku. To nás všechny velice potìšilo. Tento životní kruh rodiny Dobie se zøejmì šastnì
uzavøel. (Paní Dobie byla manželkou plukovníka Dobie, velitele Slovenského národního povstání. Podaøilo se jí v lednu 1945 uprchnout
i s dìtmi z nìmeckého zajetí na jižním Slovensku. Syn Jura tehdy ukradl konì i s pryèkou a „docestovali“ až k nám, do píseckých lesù.)
Asi v r. 1985 se na Hladné objevilo auto s nìmeckou znaèkou. Vystoupili 4 muži, s fotografií v ruce hledali v zátoce u potoka marnì
náš starý velký dùm. Ani rybáøi si dùm nepamatovali. Poslali je do chaty k Husùm se slovy „To jsou starousedlíci.“ Nastalo dìkování,
objímání, líbání a naši až za dlouhou dobu pochopili - „Erich, Erich, to je ten nìmecký kluk z rodiny Tietze!“.
Obnovili jsme pøátelství, ještì nìkolikrát nás navštívili se svými rodinami. I my jsme je navštívili v Bitterfeldu u Lipska. Erich vykonal svou
„dìkovnou pou“ na Hladnou a asi za 3 roky pøedèasnì zemøel v 60 letech na infarkt. S potomky Ericha Tietze jsme v kontaktu dosud.
Život mých rodièù byl jako na houpaèce. Zažili radosti, štìstí a úspìchy, ale také trampoty, starosti, ztráty a krachy. Maminka v každé
situaci stála vìrnì po boku svého muže. Díky své pracovitosti, poctivosti, smyslu pro spravedlnost a smyslu pro humor všechny životní
kotrmelce rodièe ustáli se ctí a své tøi dìti (Václava, Miroslava a mne - Annu) dobøe vychovali pro život.“
zapsala Anna Husová, øíjen 2021

Do Klokot je cesta ...

Hledejte s námi nejkrásnìjší stromoøadí

... jako žádná jiná. Aspoò v roce 2021, kdy vyhrála cenu Alej roku. V této soutìži se nehledá nejkrásnìjší alej, protože krása je mrška
ohebná a promìnná. Mimochodem, všechny aleje ze všech 14 krajù, pøihlášené do soutìže, jsou krásné a nìèím zajímavé. Na soutìžních fotkách, umístìných na internetu, defilují aleje ze starých stromù nebo mladé výsadby, fotky proslunìné i plné snìhu, s mladou
zelení i podzimními barvami. Mrknìte na to, kolik krásy se dá zachytit – i díky šikovnému fotografovi- pro jednu každoroèní soutìž. Když
nejen krása, co tedy rozhoduje o vítìzi? Je to jednoduché – poèet hlasù na internetu. Již jsem to nìkolikrát uvádìl, že dobré vyhlídky
v soutìži má objekt se zajímavým, pøípadnì zapamatovatelným pøíbìhem a agitací pøihlašovatelù. Je tøeba pøesvìdèit pøedevším blízké
okolí, aby odeslalo svùj hlas, hrát na patriotickou notu, modernì øeèeno mít dobré PR.
Je zajímavé, kolik lidí v kterém kraji hlasovalo pro své favority. Napø. nejvíc v Jihoèeském
kraji 1318 hlasù, v Severomoravském kraji to bylo 1238 hlasù v Jihomoravském a Olomouckém kraji okolo 800 hlasù a na druhém konci stojí Zlínský kraj s 85 hlasy. Vítìzná Klokotská alej získala 999 hlasù (škoda toho jednoho, to by bylo èíslo), druhá alej jírovcù na Malé
Klajdì v Brnì má 670 hlasù a tøetí je Tyršova alej v Orlové se 407 hlasy.
Vrame se ale ke Klokotské aleji, která spojuje Tábor s klášterem. Alej zasázeli benediktinští mniši v r. 1836, její stáøí je tedy 185 let. Sestává z 94 ks lip a 3 olší. Chránìnými
památnými stromy jsou od r. 1973. Souèástí aleje je køížová cesta. Pøihlašovatelkou je
paní Jana Hralová, která opakovanì nominovala Klokotskou alej, která byla tøikrát po sobì
vítìzkou kraje, vloni dokonce byla druhá v celostátním hlasování. Letos ziskem mety nejvyšší je vyøazena ze soutìží v dalších letech. Slavnostní vyhlášení a pøedání ceny od
poøádající agentury ARNIKA bude pod korunami lip v kvìtnu. Pøihlašovatelka získá jako
dar let balonem. Dárkovým balíèkem a knihami o památných stromech budou odmìnìni
pøihlašovatelé vítìzných alejí v každém kraji.
“Naším cílem je pøitáhnout pozornost veøejnosti k alejím, které patøí ke zdravé a fungující
krajinì. Hledejte s námi nejkrásnìjší vznosná stromoøadí, upozornìte na ty, kterým hrozí
zánik, a pøedstavte nám mladé aleje, které jste vysadili a o které budete peèovat i v pøíštích
letech,” zopakovala Ondrigová z Arniky závìrem hlavní myšlenku ankety Alej roku.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

P. D .

Šotek tiskaøský opìt øádil ... aneb i mistr tesaø se nìkdy utne.
Ve zpravodaji v prosinci 2021 nám šotek nadìlil pod stromeèek chybu v èlánku: Alej roku - nejvyšší èas pøihlásit se.
Nejstarší alejí není HUSÍKOVA ale HANUSOVA alej. Ještì že se ozvali údražští ètenáøi, kteøí si p. Josefa Hanuse pamatují,
jak tuto alej, strom za stromem, sázel, dosazoval, jezdil na kole s kropáèem zalévat ... prý aby po nìm nìco trvalého zùstalo.
Panu Hanusovi se „tam nahoru“ za redakci omlouváme a dìkujeme za krásnou, dnes již vzrostlou alej u cesty z Údraže do Rejzíkova.
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Hradištì u kostela sv. Jana v Chøešovicích
Vìtšinì okolních obyvatel je jistì dobøe známé, že kostel sv. Jana
Køtitele stojí na pozùstatcích pravìkých i støedovìkých hradiš.
První prùzkumy zde provedl Bedøich Dubský v rozmezí let 1928 1934, který zde objevil vlastnì první pravìké nálezy. V nedávné
dobì zde probìhl nejnovìjší prùzkum okolního terénu píseckým
archeologem Mgr. Danielem Hláskem, Ph.D. Tento odborník na
pravìké pevnosti v dobì pandemie prozkoumal a zmapoval 21
bronzových pevností našeho regionu a mezi nimi právì i hradištì
u sv. Jana. Díky tomuto poèinu probìhla rovnìž velice zajímavá
výstava o hradištích bronzového vìku loni v Prácheòském muzeu
a k této výstavì pan Hlásek zpracoval ještì pùsobivou doprovodnou publikaci. O chøešovickém hradišti napsal:
„Bylo vybudováno takøka na strategicky dokonalém místì. Datace
osídlení v dobì bronzové je v rozmezí 1600 - 1500 a 1050 - 900 let
pøed Kristem, rozloha hradištì byla zøejmì 2,4 ha (?). Na místì se
nalezlo mnoho pravìkých i støedovìkých nálezù. Mezi nimi vyniká
fragment hlinìného diskovitého pøedmìtu zdobeného na lícní stranì soustøedìnými širokými žlábky. Celý povrch je pokryt dvojvpichy,
které øadí tento pøedmìt nejstaršímu zjištìnému horizontu osídlení.
Jedná se o unikátní nález, pøestože není zjištìno k jakému úèelu pøedmìt
sloužil. Hradištì u sv. Jana bylo dobøe skryté, z dálky témìø neviditelné, ale
z blízka vyvstávalo jako nedobytná pevnost. Úèel hradištì byl spojen bezpochyby s øekou Vltavou a související dùležitou vodní cestou. Intenzita osídlení,
ale i rozsah opevnìní nasvìdèuje tomu, že místo bylo jedním z dùležitých
uzlových bodù celé této trasy.“
V lednu letošního roku pan archeolog navštívil rovnìž kostel sv. Jana a se
zájmem si prohlédl všechny jeho pøístupné prostory. Také nevylouèil, že podrobnìjší prùzkumy hradištì u sv. Jana budou v budoucnu pokraèovat, protože
je to opravdu z historického hlediska velice zajímavé místo.
V èlánku jsou použity úryvky z publikace Daniela Hláska - Pevnosti bronzového vìku jižních Èech.
Text: R. Lacinová
Foto: sbírky Prácheòského muzea Písek a Spolku památky Chøešovicka

Spolek památky Chøešovicka
Vás srdeènì zve na

Velikonoèní koncert
17. dubna 2022 od 15.00
v kostele sv. Jana Køtitele v Chøešovicích
V y s t o u p í : pozounové trio T r i t o n u s
ing. L. Èech, L. Èech jr., J. Pichlík
Zazní klasické skladby a melodie od 14. stol. po romantismus.
(J. S. Bach, G. F. Haendel, A. Michna z Ot., A. Dvoøák, W. A. Mozart, a další)
Pøedprodej vstupenek od 20.3. 2022:
Vstupné v pøedprodeji: 150,- Kè, na místì: 180,- Kè
Potraviny Chøešovice - L. Kothánková; Infocentrum Albrechtice n/Vlt. - A. Brotánková; Kadeønictví Albrechtice n/Vlt. - L. Schánilcová
w w w. s d h - c h r e s t o v i c e . e u
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Výroèní valná hromada

SDH Chøešovice
V sobotu 18.12. 2021 poøádali hasièi v Chøešovicích výroèní èlenskou schùzi. Jednatel sboru Václav Lid se ujal vedení celé schùze
a postupnì vyzýval k proslovùm jednotlivé èleny SDH. K pøítomným
tak promluvili tito èlenové: starosta SDH Miloslav Mareš ml., velitel
SDH Vít Kothánek a zástupkynì mladých hasièù Klára Kothánková.
Zprávu o hospodaøení pøednesl pokladník Petr Lacina.
Na schùzi bylo pøítomno také nìkolik èestných hostù z obce jako
starosta Ing. Miroslav Ušatý, který krátce promluvil k pøítomným
a místostarostka obce Hana Krippnerová. Mezi hosty byl i bývalý
pøedseda OSH Jiøí Novák, zástupci Mysliveckého spolku z Jehnìdna Josef Kozelka, Filip Raab a nìkolik dalších zástupcù sousedních hasièských sborù.
Bìhem schùze bylo ocenìno nìkolik èlenù SDH za vìrnost a pøíkladnou práci. Rovnìž byla pøedána blahopøání s dárkovými balíèky nìkolika zasloužilým èlenùm SDH Chøešovice k jejich narozeninám. K tomuto dni je u SDH Chøešovice registrováno 75 èlenù,
z toho 34 mužù, 15 žen a 26 mladých hasièù do 18-ti let.
Bìhem letošního roku se i pøes covidovou dobu podaøilo uspoøádat mnoho úspìšných akcí a spolupracovat i s jinými spolky. Podìkování patøí všem èlenùm, kteøí se aktivnì zapojují do práce sboru
a úèastní se pravidelnì vìtšiny akcí. Také je na místì podìkovat
vedení obce Albrechtice n/Vlt. a ostatním spolkùm èi sdružením za
letitou výbornou spolupráci.
Na rok 2022 je naplánováno SDH Chøešovice
(pokud to další vývoj pandemie dovolí) mnoho akcí:
Myslivecko - hasièský ples, Maškarní bál, MDŽ, Májka, spolupráce
na Noci Kostelù, Vítání prázdnin a léta, Rodáci, Annenská pouová
zábava, Louèení s prázdninami, Rybáøské závody, Výlov Kuchyòky,
Drakiáda, Mikulášská nadílka, Valná hromada SDH.

Jménem SDH Chøešovice pøejeme všem v roce 2022
návrat do normálního života bez covidových omezeních a hlavnì pevné zdraví!
Text: R. Lacinová, foto: Julie Vlková

Spolek památky Chøešovicka informuje i dìkuje ...
Doufáme, že se letos doèkáme slibovaného konce pandemie,
abychom mohli pokraèovat v plánovaných akcích.

Spolek bude poøádat na Velikonoèní nedìli 17. dubna
od 15 hodin koncert pozounového tria Tritonus
V pátek 10. èervna bude probíhat Noc kostelù u sv. Jana.
Máme v plánu také jarní úklid v okolní pøírodì,
stavbu odpoèinkového døevìného altánu u kostela aj.
Samozøejmì stále jsou možné prohlídky kostela sv. Jana
po telefonické domluvì (tel.: 731 814 484)
zdarma èi za dobrovolný pøíspìvek
Spolek vydal na konci roku 2021 z úètu spolku 10 000,- Kè,
tato èástka pøispìla na opravu krovu kostela sv. Jana.
Dìkujeme mnohokrát všem, kteøí spolek a naše památky
podporují! Stav úètu památek je k 6. únoru 307 501,- Kè.
Dìkujeme!!! Spolek památky Chøešovicka

15

Zajímavé vzpomínky a vyprávìní pamìtníkù
Z vyprávìní paní Marie Øežábkové z Jehnìdna
Ještì se najde pár takových, co si pamatují pana faráøe Josefa
Prágra, který spravoval chøešovickou farnost ve váleèných letech
2. svìt. války. Je také velmi dobøe známé, že byl zachráncem zvonu
sv. Josefa pøed zrekvírováním. Pan faráø v té dobì vyuèoval rovnìž
náboženství v chøešovické škole. Krátce po válce pøi jedné takové
hodinì dìtem zaèal vyprávìt záhadný, ale skuteèný pøíbìh. Týkal
se zemøelé mladé dívky, která byla pochována na høbitovì u sv.
Jana v bílých šatech s myrtovým vìneèkem na hlavì. Její hrob mìl
být nìkde v místech hned za sakristií kostela. Po dvakráte byl její
hrob z nìjakých dùvodù vykopán. Údiv i úlek však vzbudil neporušený vzhled jejích ostatkù pokaždé po otevøení hrobu. Tìlo dívky,
bílé šaty a rovnìž neuvadlý myrtový vìneèek, to vše bylo zachované,
jakoby dívka byla pohøbená pøímo v ten den otevøení hrobu. Dívku
tedy spìšnì uložili zpìt do hrobu a po tøetí se její hrob už nikdo
vykopat neodvážil.
Vzpomínka paní Marie Chmelíøové roz. Košatkové z Kluk

Starý høbitov u kostela sv. Jana Køtitele

Tento smutný pøíbìh paní Košatková slyšela od dìdeèka své spolužaèky, který byl muzikantem a hrával pøi muzikách i na pohøbech.
Šlo o pravdivý pøíbìh mladé dívky Lidušky, která žila v nìkteré vesnici nìkde za øekou, pravdìpodobnì na Podolsku. Za 2. svìt. války
se kolem Podolska bìžnì zdržovali vojáci. Jednoho veèera si hrála
Liduška se svým pejskem a nedaleko od nich postávali vojáci. Zaèali si s Liduškou žertovnì povídat. V jednu chvíli Liduška vzala pejska
do náruèe a jeden z vojákù z legrace namíøil na pejska pistoli, že ho
zastøelí. V tom vyšla rána a mladé dìvèe se najednou skácelo k zemi.
Vojákùm zatrnulo, dìvèeti však už nebylo pomoci. O této smutné
pøíhodì vznikla dokonce písnièka i když se nedochovala celá (o té
nìkdy pøíštì). Lidunka byla pochována u sv. Jána nìkde poblíž tøech
zachovaných litinových køížù. Nad jejím hrobem na køížku byla
Lidunèina podobizna a k ní prý vedly vždy první kroky dìtí pøi náboženských slavnostech, aby jí vìnovaly vzpomínku.
Ze vzpomínek pana Miloslava Mareše st. z Chøešovic
a rodaèky paní Marie Hrochové roz. Kothánkové

Kostel sv. Jana Køtitele v roce 1958

Za 2. svìt. války se v podkroví kostela a støechou zvonice sv. Jana
pøechodnì skrývali partyzáni. Tehdejší kostelník Jan Kothánek jim
tam nosíval pod velkým kabátem uschované jídlo, pití a cigarety.
V té dobì se v Chøešovicích i okolí zdržovalo mnoho nìmeckých
vojákù a kolem Vltavy chodívaly na obchùzky jejich hlídky. Kostelník se proto musel mít hodnì na pozoru, aby na sebe èí partyzány
neupoutal pozornost. Proto mìl s partyzány domluvené tajné znamení, které si s nimi dával dobøe skrytou koòskou podkovou, která
mìla svým uložením znaèit pøípadnou pøítomnost partyzánù. Naštìstí tehdejší kostelníkovu spolupráci s partyzány, ani jejich pøechodný úkryt v kostele nikdy Nìmci neodhalili.
Text a foto: R. Lacinová
Køížky jako památka na starý høbitov, který býval pøímo kolem kostela sv. Jana
Kresba Františka Kostohryze
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Antonín Josef Levý

Zapomenutý malíø (nejen) naší krajiny

Antonín Josef Levý, èeský malíø - krajináø 19. století, známý také
jako Antonín Lewý, se narodil 29. bøezna 1845 v Dolním Rakousku.
Jeho dìtství nebylo radostné a své místo tu mìla bída i hlad. Do
školy zaèal chodit v Hradci Králové. Reálku studoval v Lokti. Až ve
dvaadvaceti letech zaèal studovat na Akademii výtvarných umìní
v Praze a pokraèoval na královské akademii v Mnichovì, kde byla
jeho píle odmìnìna Cenou akademie. Vytvoøil mnoho ilustrací pro
èasopisy Kvìty, Svìtozor, Zlatá Praha, ilustroval také knihy.
Jeho nejvýznamnìjší dílo, na nìmž spolupracoval s nakladatelem
Janem Otto, je osmisvazkové a má prostý název Èechy.
Jeho kresby pamìtihodností patøí k tìm nejlepším.
Jak je možné, že navzdory své rozsáhlé tvorbì byl Antonín Levý
už v roce 1899 (2 roky po smrti) zapomenutý malíø?
Prostøednictvím jeho umìní však dnes znovu ožívají místa zaniklá
èi zapomenutá. Také my si mùžeme pøipomenout, jak asi vypadaly
1

“Chøešovice” okolo roku 1880, ocitnout se dávno pøed napuštìním
Orlické pøehrady v pùvodní krajinì staré Vltavy “U Hladné” nebo
zahlédnout díky jeho vyobrazení “Pramen pod Oujezdem”, kde
tehdy plul vor za vorem. Na jiné kresbì zachytil “Nový mlýn” se
starým jezem ze døeva a kamene, který tu stával již v roce 1718
a mouka se v nìm mlela až do roku 1922. Tehdy poslední mlynáø
prodal mlýn Schwanzerbergùm a odešel proti proudu na mlýn
Koøensko. (Schwanzerbergové v roce 1929 Nový mlýn pøestavìli
na elektrárnu Nový Mlýn.) Mnoho z tìchto míst zmizelo pod vodou
v roce 1960, proto dìkujeme nejpilnìjšímu kreslíøi 19. století.
1.) Antonín Josef Levý, portrét
2.) Nový mlýn
3.) Chøešovice okolo roku 1880
4.) U Hladné
5.) Pramen pod Oujezdem
6.) Oujezd u Vltavotýna, levý vltavský bøeh, v pozadí Újezdec

2
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6
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Jak jsme po 38. dobìhli Kamýk
Silvestrovský bìh jsme opìt odstartovali v 10:00 od Snìhulaèky,
nechybìl úèastník všech roèníkù a spoluzakladatel Petr Pizinger.
Poøadatelé díky ! Bez Vás by Albrechtická nebyla VELKÁ.
V roce 2022 pøeji všem všechno NEJ, hodnì zdravíèka
a O SILVESTRU 2022 navidìnou ZASE NA KAMÝKU !
Váš Pavel Kolda
NEJmladší úèastník: Nagyová Anežka (nar. 31.1.2021)
NEJstarší úèastník bìhu: Mattiussi Hanka, Kolda Pavel
NEJtìžší úèastník: Kášek Bøeh (Jan Lukášek) 130 kg
NEJvzdálenìjší: Klaudisová Elena z Anglie
NEJlepší bìžecký styl: Rozárka a Tobiáš Císaøovští
NEJlepší umìlecký dojem: Šímová Katka
Za stateèný výkon (že nevypustila duši): Nagyová Martina

Výsledky Velké Albrechtické 2021
MUŽI (do 101 let) èas v min.
1. Stejskal Václav
17:56
2. Feit Štìpán
18:29
3. Mach Karel
20:40

èas v min.
ŽENY
1. Koubová Miroslava 29:59
2. Kasová Stanislava
36:36
3. Martinovská Jindra
44:02

CHLAPCI do 12 let:
1. Krippner Váša
2. Gill Teodor
3.

30:34
44:05

DÌVÈATA do 12 let:
1. Koldová Karolína
2.
3.

CHLAPCI do 6 let:
1. Soukup Máa
2. Soukup Mareèek
3.

56:22
56:22

DÌVÈATA do 6 let:
1. Nagyová Anežka
2.
3.

Pohoda u rozhledny a poslední buøtíky v roce 2021

Na Kamýku jsme za ta léta pøivítali: kola, pejsky, konì, letadlo, lamy. Co bude pøíštì ... ?

Lamy ze Shonu u Temelína pøivedla na Kamýk Petra
Tomková, už by rády domù, ale kterým smìrem ? :-)
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Letos pusa nebude ? :-)

42:25

Zimní pøíprava i Olympiáda v plném proudu
V Pekingu už se jde do finále, aè v hokeji bohužel opìt
bez nás, ale aspoò mùžeme pogratulovat našim východním sousedùm k zisku historicky první placky ze ZOH
v hokeji.
Zato v Albrechticích máme ještì hodnì práce pøed sebou.
První pøípravný zápas jsme již odehráli 19. 2. 2022 na
umìlce v Milevsku s Bostonem Kluky.
Z dùvodu velké marodky jsme museli trochu improvizovat a požádat o pomoc
i kamarády z jiných oddílù. Mìli jsme v plánu mimo jiné otestovat hráèe, kteøí
by k nám mohli na jaøe pøijít. I tak nebyl první zápas po dlouhé pauze úplnì
špatný a prohra 0:1 s týmem z vyšší soutìže je pøijatelný výsledek.
Další zápasy nás ještì èekají, 6. 3. 2022 vyzveme na umìlce v Milevsku Kolodìje nad Lužnicí, 12. 3. 2022 bychom mìli hrát v Hrdìjovicích a generálka
na jaro nás èeká 19. 3. 2022 doma proti Èížové. První mistrák pak hrajeme
26. 3. 2022 v Putimi, další utkání je také venku a to 3. 4. 2022 v Miroticích.
Doma se Áèko poprvé pøedstaví až 9. 4. 2022 proti Králova Lhota/Mirovice“B“.
Béèko zaèíná 10. 4. 2022 v Božeticích a doma se poprvé pøedvede 16. 4.
2022 proti TJ Borovany.
Na jaro už jsme dotáhli pøestup našeho odchovance Tomáše Blažka a plánujeme ještì trochu více posílit kádr Áèka, tak snad se to bìhem pøípravy
povede realizovat a budeme na jaøe i smìrem dozadu o nìco silnìjší.
Držte nám palce a tìšíme se na Vás nejen ve „Vltava Arénì“.
Za TJ Albrechtice nad Vltavou Dušan Hronek

Rybáøští veteráni

TJ Albrechtice n. Vlt.

Tradiènì ještì krátce „pouze pro vìrné fanoušky“:
Zvýhodnìné permanentky na domácí zápasy jara 2022
objednávejte na fotbal.albrechtice@seznam.cz
nebo na tel.: 792 588 366
Pár fotografií z pøípravného zápasu v Milevsku

Nìco málo k candrbálu

Ahojte kamarádi, kamarádky a pøátelé.
Ono když se chce, tak všechno jde. Už se nedá dnes rozumovat
nad tím, kdo je oèkován, kdo ne, kdo ho mìl a kdo ho nemá, kdo
ho bude mít, kdy a kam bude moc, kam ne a tak by se dalo pokraèovat dál. Vìøím, že lidé rozumní, už snad pochopili, jak se chovat
a kdo kam mùže nebo kam by chodit nemìl. A proto jsme si chtìli
udìlat radost sobì, pøátelùm i muzikantùm.
Pøes všechny nejistoty a obavy, jsme do toho šli.
Odvolaný rybáøský candrbál jsme, jako snad jediní na okrese, pøesto uskuteènili. Vím, že na západì Èech, se poøádají tancovaèky
poøád, ale je to jiný kraj, mì však velice milý. On totiž jihozápad
mìl vždy k sobì nejblíže a lidé si tak nìják víc rozumìli.
No jo a co vlastnì se dìlo na tom candrbále...
Pro ty co jste nebyli, vás musím zklamat. Neslyšel jsem jedinou výtku.

Bavili jsme se, popaøili, promoøili, propili a projedli, protanèili a tøetí
hodiny ranní se dožili, abychom se odebrali k domovu. Ti, co nevyhráli nìco v tobole, a nesmutní, nejvìtší výhra je život a ti co vyhráli, tìm to pøejeme a gratulujeme.
Jsme velice rádi, že pøijeli nás podpoøit a s námi popaøit kamarádky a kamarádi z Chøešovic, Jehnìdna a Údraže. Jsem rád, že to
opìt nìják klape a i když je nás víc vsí, pøesto jsme spolu.
Na závìr zbývá tradiènì podìkovat všem, tìm kteøí pøišli, kapele
za kvalitní hudbu a obsluze, naším krásným dámám, které zvládly
vše za výbornou a s vyznamenáním. A to nejsem z tìch, co rádi
chválí. Ale ještì jsem chtìl nìco... n a psa t, ale už jjsem spadl pod
stùùùù, auh, Mòouku už nepí.
Tak Ahoj a co nevidìt se sejdem.

Za Rybáøské veterány Mòouk.
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Ve d e n í o b c e A l b r e c h t i c e n a d V l t a v o u p ø e j e v š e m o s l a v e n c ù m
~ bez neduhù a nesnází, a Vás štìstí provází ~

Spoleèenská kronika
80
70
89
91

Sudová Marie, Albrechtice n. Vlt.
Vlk Miroslav, Albrechtice n. Vlt.
Šabatková Libuše, Hladná
Škodová Zdeòka, Albrechtice n. Vlt.

81
80
60
83
70
83
96

Øeøábková Marie, Jehnìdno
Šíma František, Albrechtice n. Vlt.
Veselý Roman, Albrechtice n. Vlt.
Pavlátová Dagmara, Údraž
Pešout Miroslav, Albrechtice n. Vlt.
Shánìlová Vìra, Újezd
Hrubá Anna, Albrechtice n. Vlt.

65
65
75
65
80
80
70

Beneda Zdenìk, Újezd
Šabatka Ladislav, Hladná
Øeøichová Andìla, Albrechtice n. Vlt.
Kyriánová Jiøina, Údraž
Maøík Josef, Albrechtice n. Vlt.
Marešová Jaroslava, Chøešovice
Bartušková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.

Pøed 60 léty dne 3. bøezna 1962 si dali spoleèný slib
a øekli své "ANO" Ladislav a Marie ØEØÁBKOVI z Jehnìdna.

A je Vaše holèièka, krásná jako rùžièka,
a Vám štìstím jenom kvete, láskou na ní nešetøete.
~ v mìsíci prosinci se narodila ~
* R o z á l i e V a ò k o v á, Albrechtice nad Vltavou
matka: Kristýna Matyášová
otec: Milan Vanìk
* N i k a M í k o v á, Újezd
matka: Daniela Trávníèková
otec: Michal Míka
~ v mìsíci lednu se narodila ~
* G i t a V r z á k o v á, Albrechtice nad Vltavou
matka: Petra Veselá
otec: Pavel Vrzák

Štìstí i neštìstí je vìcí duše
K významnému životnímu diamantovému výroèí svatby
jim chceme podìkovat za to, co všechno dokázali,
za veškerou pomoc, péèi a starostlivost
a popøát ještì hodnì spoleèných chvil naplnìných radostí,
láskou, spokojeností a hlavnì pevné zdraví do dalších let.
Navíc chceme popøát ještì Marii Øeøábkové,
která také ve stejný den 3. bøezna oslaví 81. narozeniny
hodnì radosti a zdraví.
Syn Ladislav s partnerkou Jitkou a vnuk Luky

Prodlužující se svìtelná èást dne je pøíslibem blížícího se
jara. Nastává ideální èas opìt vyladit rovnováhu tìla i duše,
nebo obojí jsou dvì rovnocenné èásti jednoho celku. Je tøeba
to respektovat.
Pøiléhavì tuto rovnováhu a význam obou složek vyjádøili naši
pøedci úslovím "chodí jako tìlo bez duše". Všichni cítíme, že
tím vyjadøovali nesoulad, nerovnováhu, nemoc.
Ostatnì i mezinárodní definice zdraví i když nepoužívá pøímo
termín duše akceptuje nutnost psychosociální složky dobrého
zdraví. Konzumní svìt se snaží svádìt nás hlavnì k hýèkání
materálního tìla, èasto na úkor péèe o duši.
A jak poznáte hlas své duše? Ozve se zevnitø: "Toto má smysl
a v tomto ho necítím". Strádající duše se samy pøipomínají.
Tu poruchami spánku, tu strachy a úzkostmi, tu agresí, tu
neurózami. Ve "vyspìlém?" svìtì je to vìtší epidemie než to,
co nám tvrdí, že epidemie je.
Pokud se rozhodnete využít pøirozeného jarního oživení ve
prospìch sebe, svého tìla i duše, prosím, vybírejte cestu
opatrnì. Každý jsme naprostý originál.
Zaèít lze tím, že kromì tìla i své duši vìnujeme pozornost,
prostor, zklidníme se.
A pak mùžeme postupovat dál dílèími krùèky tøeba k vytváøení
a zlepšování mezilidských vztahù, k rozeznávání manipulací,
zvyšování odolnosti proti strachùm...
Každý krùèek smìrem ke zlepšení jakékoli složky zdraví se
nejpozdìji s pøíchodem babího léta bude opravdu hodit.
Pøeji všem krásné pøedjaøí, jaro a hodnì sil
na cestu pøíštím životem.
Milena Soudná

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 2022
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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