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V budovì bývalé školy v Údraži
se staví 8 nových bytù
V mìsíci únoru byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy
v Údraži. Jde o generální opravu budovy, støechy, podlah, veškerých sítí, zateplení fasády a vestavbu 8 bytových jednotek.
Jedná se o projekt sociálního a dostupného bydlení.
Více o tomto projektu na str. 10

Zaèala realizace domovních
èistíren odpadních vod v Újezdì
a v Údraži
Zaèátkem mìsíce bøezna byla po nìkolika odkladech zahájena
v Újezdì plánovaná výstavba domovních èistíren odpadních vod.
Tato investice a práce budou realizovány v prùbìhu celého roku.
V dubnu se zaèalo s budováním DÈOV také na Údraži.
Doufejme, že tento nelehký úkol probìhne bez komplikací.
Více o tomto projektu ètìte na str. 10

Staví se venkovního posezení
údražské hospody
Zvelebení se doèká i údražská hospoda. V bøeznu byla zahájena
výstavba venkovního posezení. Na pùvodním místì, kde stála
nevzhledná nemovitost, bude vybudován altán a sociální místnost
pro pohostinství.

Lesní cesta v Chøešovicích Kozínì
- rekonstrukce
V mìsíci bøeznu byly také zahájeny práce na výstavbì a rekonstrukci
lesní cesty v Chøešovicích Kozínì. Jedná se o poslední lesní komunikaci, kterou mùžeme realizovat z dotaèních prostøedkù Ministerstva
Více se doètete na str. 11
zemìdìlství ÈR.

Pokraèování èlánku najdete na str. 10
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Možnost omezení finanèních dopadù pandemie na rozpoèet obce
Ze všech stran slyšíme o negativních dopadech virové pandemie.
Vzhledem k tomu, že s nejvìtší pravdìpodobností dojde k nižšímu
výbìru daní a tím i následnì bude nižší výnos rozpoètového urèení
daní (RUD) pro obecní rozpoèty. RUD je dané velikostí správního
území obce, poètem obyvatel, poètem dìtí navštìvujících školská
zaøízení zøizovaná obcí, poètem pracovních míst, které se nachází
ve správním obvodu obce.
Jak lze tedy tlumit negativní záležitosti a co pro to mùžeme udìlat?
Velikost území se asi mìnit nebude.
Otázka poètu obyvatel. Obec dlouhodobì pøipravuje podmínky pro
to, aby se zvyšoval poèet obyvatel. Letos by mìlo pøibýt nìkolik
obyvatel v rodinných domcích v Albrechticích a budou nové byty
v Údraži. Nìkolik obèanù by mohlo pøibýt v souvislosti s pøípravou
budování vodovodu.
Dalším pøíznivým jevem je nový nájemce v budovì bývalé tìlocvièny v Albrechticích. Podle informací chce spoleènost zamìstnat
20 – 30 zamìstnancù. Kéž by se jim to podaøilo.
Tím by poèet zamìstnancù v našem správním území mohl být navýšen až o 25% a to by bylo významné zvýšení koeficientu.
Posledním ukazatelem je poèet dìtí ve škole a školce. Tady máme
velké rezervy. Rodièe, kteøí dávají své dìti do jiných škol a školek
by si mìli uvìdomit, že tímto aktem pøímo poškozují celkové finance obce. Dnes se to týká asi 50 dìtí, které by mohly navštìvovat

naší školu a školku, což pøedstavuje letos ztrátu 50 x 16.500 Kè,
tj. pøes 800 tisíc Kè. Osmsettisíc korun, které za naše dìti dostane
nìkdo jiný.
Tyto prostøedky nám budou v pøíštím roce chybìt tøeba na vodovod.
Není to jen tìch 800 tisíc, ale i další a mnohem vyšší èástky, o které
jsme pøišli díky chybìjícím dìtem ve škole. A pokud se stav v poètu
žákù nezaène zlepšovat, budou finanèní prostøedky na investice
chybìt a zastupitelstvo obce je musí hledat jinde.
Èekají nás velké investice v podobì vodovodù, ÈOV, domu s peèovatelskou službou atd. Náhradní možností za chybìjící žáky je
zvýšení koeficientu danì z nemovitosti. Ten mùže zastupitelstvo
navýšit až na pìtinásobek stávajícího stavu. Pøi zvýšení na dvojnásobek se jedná o pøibližnì stejné prostøedky, jaké bychom mohli
dostat za výše uvedený poèet dìtí. Je zde jeden významný rozdíl.
Finance za dìti nám pøijdou od státu a obèan nebude mít žádný
podíl, ale finance za daò z nemovitostí zaplatí každý konkrétní
obèan, podnikatel nebo zemìdìlec, vlastník nemovitosti.
Takže bychom to zaplatili všichni.
Myslím, že výše uvedené skuteènosti jsou dùvodem k zamyšlení
všech obèanù naší obce a každý mùžeme pøispìt svým dílem,
abychom úspìšnì pøekonali nastupující krizi bez ztráty kytièky
a mohli postupovat v investicích.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Nové knihy v albrechtické knihovnì
Milí ètenáøi,
tìším se, až dojde k uvolnìní stavu nouze a naše knihovna se opìt
otevøe pro veøejnost. Sami pak uvidíte, že tady na Vás èeká mnoho
nových, zajímavých titulù:
Romány pro ženy:
Julie Lawson Timmerová – Pìt dní
Jedná se o strhující pøíbìh o lásce, pøátelství, odpovìdnosti,
odvaze, o síle vzepøít se ranám osudu.
Margaret Way – Prokletý ráj
Hlavní hrdinka Mallory se ocitne v ohrožení života, když zaène
pátrat po zvláštních okolnostech na vlastní pìst ve svém okolí.
Ricarda Jordanová – Ranhojièka
Román nás pøenese do 14. století, kdy v Evropì vládne mor.
A právì postava Lucie si získá respekt jako „ranhojièka“.
Knihy pro dìti a mládež:
Ina Brandtová – Soví kouzlo – Záhada zlatého pírka
Kouzelná sova spoleènì s dívenkou Flórou zažívají tajemná
dobrodružství, kdy fantazii se meze nekladou.
Leporelo – Na poli
Urèeno pro dìti od 18 mìsícù. Staèí jen zatáhnout a otevøít okénko.
Uvidíme rok zemìdìlcù v jeho promìnách.

Spolek rodièù a pøátel školy
V sobotu 29. února probìhl školní ples. Jednalo se o akci poøádanou Spolkem rodièù a pøátel školy pøi ZŠ a MŠ Albrechtice nad
Vltavou (SRPŠ). Veškerý výtìžek z této akce bude využit ve prospìch školních aktivit žákù ZŠ. Ples se konal ve spoleèenském sále
v Chøešovicích.
Díky sponzorùm jsme mìli bohatou tombolu, která byla pøíjemným
zpestøením, a každý si odnesl dárek. A už to byl kalendáø, kremrole, èokoláda nebo dobré víno, radost byla velká. Novinkou byla
kvìtinová volenka, pøi které taneèníci obdarovávali své partnerky
odmìnou v podobì karafiátu.
Pak už se jen hrálo a tanèilo, co naše nohy unesly. Jsme rádi, že
se na ples pøišla pobavit velká skupina uèitelù s partnery a mìli tak
možnost se odreagovat od své zodpovìdné práce s dìtmi.
O hudbu se po celou dobu starala kapela ÈESKÝ REVIVAL pod
vedením Pavla Justicha, která mìla v repertoáru vše od polky
a valèíku, pøes písnièky šedesátých a sedmdesátých let, až po
souèasné hity. Takže na parketu bylo stále plno. A protože k veselé
náladì pøispíval i dobøe zásobený bar, není se co divit, že poslední
plesající opouštìli sál až po tøetí hodinì ranní.
Za svozy a obsluhu na sále patøí velké díky SDH Chøešovice.

Usch Luhnová – Srdíèko a velký turnaj
Anièka má tajemství. V lese na ni èeká Srdíèko - divoký kùò.
Spoleènì mohou jezdit s vìtrem o závod.
Nauèná literatura:
Jan Bauer – Krvavé pøíbìhy z hradù a zámkù
Autor uvádí, že není vhodné èíst tuto knihu pøed spaním, mohly by
se zdát dosti ošklivé sny.
Nalezneme zde Zvíkov – Vzpoura proti samotáøskému králi
Orlík – Tragédie Pauliny ze Schwarzenbergu ...
Václav Miko – Prostituce v nacistických táborech
Historie tøetí øíše je považována za dùkladnì prozkoumanou.
Tato kniha poodhalí toto citlivé a intimní téma.
Laurence Rees – Osvìtim, podtitul Nacisté a „koneèné øešení“
V této knize se dozvíte o mentalitì nacistù. O zabíjení i odvaze.
Leon Leyson – Chlapec na døevìné bednì
aneb Jak se nemožné stalo možným … na Schindlerovì seznamu
Eva Slonimová – Hvìzdy nad námi
Vzpomínky dítìte, které pøežilo osvìtimské peklo.
Staèí se jen zaèíst a pøenést se do jiného svìta.
Zdraví Dana Ryšlavá - Vaše knihovnice

Školní ples - na parketu bylo plno

Závìrem chci vyzvat další pøípadné zájemce o práci v SRPŠ.
Pokud se najdou ochotní rodièe, kontaktujte pøedsedu spolku
SRPŠ nebo øeditelku školy Mgr. Vìru Tichou.
Hana Krippnerová (pøedseda SRPŠ)

Informace pro obèany
Místní poplatky

Obecní úøad

Termín úhrady místních poplatkù se prodlužuje
do 31. kvìtna 2020.

V souvislosti s epidemií Covid-19 bude po dobu vyhlášení
nouzového stavu Obecní úøad v Albrechticích nad Vltavou
otevøen pro veøejnost pouze:

Obèané mohou místní poplatky zaplatit také elektronicky:

každé pondìlí 8:00 - 11:00 hodin
každou støedu 13:00 - 15:00 hodin

Bankovní spojení:
3424271/0100 (Komerèní banka a.s.)
Do poznámky uveïte: Vaše celé jméno a èíslo popisné

V ostatních dnech mohou obèané své záležitosti vyøizovat
elektronicky nebo telefonicky.
Telefonické spojení: 382 288 103, 382 288 193
E-mail: ou@albrechticenadvltavou.cz

Okénko starosty
Už mìsíc jsme ovlivòováni celosvìtovou pandemií a opatøeními s ní spojené.
Aby se snížila možnost šíøení choroby, uèinily centrální úøady v èele s vládou
nezbytná opatøení. Díky nim došlo k ochromení chodu celé spoleènosti. Jsou
zavøené školy, omezenì fungují úøady, uzavøené jsou restaurace a další provozovny. Témìø se zastavil chod celé spoleènosti. To vše je asi potøeba, aby
byly uchránìny skupiny obyvatel, které by mohl virus ohrozit.
Dnes nedokáže nikdo zodpovìdnì øíci, jaké to bude mít následky.
Jak spoleèenské, tak ekonomické a finanèní.
Ale na všem špatném je potøeba pokusit se najít nìco pozitivního.
Jednak krize ukázala, že lidé jsou ochotni pomáhat druhým, dìlat nìco pro
ostatní. Spoleènost se dokázala nìjakým zpùsobem semknout. Zároveò se
každý èlovìk mùže zastavit a zamyslet se nad tím, co je v životì nejdùležitìjší.
A také si stanovit, co je normální a co už pøesahuje standardní meze.
Závìrem chci podìkovat všem, kteøí v tìchto ponurých dobách dokázali
pøiložit ruku k dílu, všem, kteøí bez vyzvání dokázali pomáhat, aniž by na
nìco èekali. Dìkuji.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Opera na venkovì?
ANO s nejvìtší pravdìpodobností
uvede Jihoèeské divadlo
v sobotu 19. záøí 2020
v Chøešovicích
komickou operu Bedøicha Smetany

Prodaná nevìsta
Poøadatelem této kulturní akce, která se mìla
pùvodnì uskuteènit 6. èervna 2020
je obec Albrechtice nad Vltavou

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BÌH

v Albrechticích nad Vltavou ve støedu 17. 6. 2020

Bìh by mìl probìhnout v plánovaném termínu. Hlavní poøadatel
bìhu ÈESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR sleduje aktuální dìní ohlednì
koronaviru a vìøí, že v èervnu bude situace stabilnìjší.
Pøesnì v jeden okamžik oslaví spoleènì bìžci na 90 místech po
celé Èeské republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteøí
se chtìjí do akce zapojit, se mohou pøihlásit na:
www.olympijskybìh.cz
(registrace je možná pouze on-line do 9.6.2020).
Startovné je do konce dubna za zvýhodnìnou cenu.

Do Èeska pøinesl myšlenku Olympijských bìhù už pøed 33 lety
legendární bìžec Emil Zátopek. V rámci T-Mobile Olympijského
bìhu úèastníci nebìží pouze pro sebe, èást ze startovného jde na
podporu charitativní èinnosti Èeské olympijské nadace, jež umožòuje sportovat dìtem ze sociálnì znevýhodnìných rodin.
V roce 2019 vybrali bìžci spoleènì pro Èeskou olympijskou nadaci
pøes 384 tis. Kè.

Sen o odlehlé samotì u lesa ...
Pøeplnìné nákupní košíky, tržby pøevyšující pøedvánoèní období
… mizí tìstoviny, mouka, lahvové pivo ... Kvasnice se stávají
zbožím na pøídìl, což starší roèníky vrací do doby jejich dìtství.
Vìtšina potravin je sice dostupná, jen je nestíháme doplòovat do
regálù. Hodilo by se pár šikovných rukou navíc!
Doporuèení a naøízení se zpoèátku mìní každým dnem. Vìtšina
lidí se pokornì pøizpùsobí a dodržuje vše, co nám je „pøikázáno“.
Jen obèas se nìkomu to èi ono nelíbí a tak jsme první na ránì, na
kom si vylít zlost.
Mnoho zákazníkù, hlavnì tìch starších, pøichází nejen pro nákup,
ale také pro radu a informace, které bohužel sami nemáme. Jsme
odkázáni na struèné e-maily od vedení podniku a každodennì
sledujeme zprávy v televizi, abychom si udrželi alespoò základní
pøehled.
Zpoèátku øešíme asi ten úplnì nejvìtší problém, jako všude jinde.
Nejsou roušky a desinfekce.
Ale jsou tu úžasné a pohotové švadlenky – profi i ty amatérské –
a tak brzy máme k dispozici hned nìkolik sáèkù „slušivých“ roušek,
dost pro nás a dokonce mùžeme i pár rozdat zákazníkùm.
Dalších pìt kouskù pøiváží i zástupce hasièù z Písku.
Pak se jednoho dne objeví pan Jiøí Vachta s kanystrem desinfekce
a témìø beze slova zase mizí, než se za pár dní vrátí s další várkou.
Všichni tito lidé mají náš velký dík!
(pozn. redakce: p. Vachta „holkám” dìkuje za výbornou svaèinu :-)

Kontakt na lokálního poøadatele:
Renáta Havlová, tel. 604 334 601, rhavlova@seznam.cz

O holkách z Jednoty ...

A my? Dobrovolné pøesèasy, bolavá záda, nateklé nohy a sen
o odlehlé samotì nìkde u lesa... to když, jak se øíká, „už meleme
z posledního“! Pøesto nás neopouští humor a to je teï pomoc
k nezaplacení! A nakonec to úplnì nejdùležitìjší:
Po strašlivì dlouhé dobì se koneènì tak moc èasto neobjevuje
slovo „Já“, ale „My“!
Text: Tereza Zachová
Toho se držme a zase bude lépe!!!
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Pod rouškou vládních opatøení
Podìkování obèanùm

Vážení obèané,
nikdo z nás netušil, že se na nás žene nemoc, která provìøí odolnost a charakter nás všech. Jsem ráda, že jsou obèané naší obce
obìtaví a ukáznìní.
Dìkuji Vám za to, že se chod obce nezastavil, je to zásluhou Vás
všech, kteøí se na nìm vìtší èi menší mírou podílíte. Jde o celou
øadu nejmenovaných osob. Nìkteré skupiny ale považuji za nutné
vyzdvihnout a podìkovat jim samostatnì.
Dìkuji za šití roušek zejména Petøe Dvoøákové z Chøešovic
a Švadlenkáøství s.r.o. Zdeny Schánilcové. Švadleny šijí roušky
pro svoji rodinu, pøátele, sousedy, známé, ale i pro zdravotníky èi
další potøebné skupiny. Roušky šijí a rozdávají je zdarma nebo za
náklady materiálu.
Uznání a díky patøí také všem prodavaèkám v prodejnì Jednoty
v Albrechticích a Lence Kothánkové v potravinách v Chøešovicích,
které jsou v denním kontaktu se zákazníky.
Dìkuji zamìstnancùm ve službách pošty Partner, které i pøes rùzná
omezení fungují.
Podìkování patøí také øidièùm autobusù.
Dìkuji také uèitelùm albrechtické základní školy. Ze dne na den se
museli nauèit uèit jinak – na dálku.
Dìkuji všem rodièùm, kteøí teï èásteènì suplují povinnosti uèitelù.
Podìkování zaslouží vlastnì všichni, kdo dodržují pravidla a tím
pomáhají krotit nákazu. Všichni, kdo poctivì nosí roušku, myjí si
ruce a zbyteènì nevycházejí.
Respektujme opatøení a doporuèení dané naší vládou, jakkoliv
jsou v našich oèích tvrdá a komplikují nám život.
Jsou prostì situace, kdy je potøeba respektovat naøízení autorit
bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasíme èi nikoli.
Pøeji Vám zpoza roušky, a se Vám i Vašim blízkým koronavirus
obloukem vyhne a a se brzy náš život vrátí do zajetých kolejí.
Hana Krippnerová, místostarostka obce
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Socha Ježíše Krista
V mìsíci bøeznu byla po pùlroèním pobytu v ateliéru instalována
na své pùvodní místo pøed kostel u svatého Jána v Chøešovicích
zrestaurovaná socha Ježíše Krista. Akce byla financována z dotaèních prostøedkù ministerstva zemìdìlství (70%) a naší obce.
Celková investice byla 186.000 Kè. Provedení restaurátorské práce
se ujal MgA. Jan Korecký, akademický sochaø a restaurátor. Socha
byla demontována a oèištìna. V plném rozsahu byly odstranìny
všechny vysprávky nanesené pøi minulých restaurátorských zásazích. Doplòování jednotlivých chybìjících èástí architektury bylo
provádìno v plném rozsahu pøímo na kamenném originálu, a to
barevnì i strukturnì. Rozsah a podoba rekonstrukce chybìjících
èástí byla provedena na základì podkladù a analogií v interpretaci
s kontextem èeského sochaøství.

Povrch dedikaèní desky byl pøeleštìn a doplnìn zlatým zvýraznìním písma. S ohledem na zachování povrchového reliéfu díla došlo
k zachování historické patiny a celkového estetického dojmu.

SDH Jehnìdno

Na co jsme zapomnìli v minulém zpravodaji...
V pátek 10. ledna 2020 se v podveèerních hodinách konala v naší
klubovnì výroèní valná hromada, která byla v letošním roce také
volební. Naše pozvání pøijali zástupci sborù dobrovolných hasièù
Albrechtice nad Vltavou a Chøešovice, dále zástupce Mysliveckého spolku Jehnìdno a v neposlední øadì také zástupce obce
Albrechtice nad Vltavou místostarostka Hana Krippnerová. Po
všech proslovech a shrnutích èinnosti našeho sboru následovala

volba nového výboru. Z pùvodního 7 èlenného výboru se stal pouze
výbor s 5 èleny. Sestava výboru zùstala témìø stejná:
starosta Miroslav Ušatý, místostarosta Kateøina Kozáková, jednatel
Zdenìk Ušatý ml., velitel Martin Jaèka a hospodáø Hana Jaèková.
Tímto bych chtìla všem èlenùm výboru, kteøí po tìchto volbách ve
výboru již nepùsobí, podìkovat za jejich dlouholetou obìtavou práci
ve výboru.
Hana Jaèková

SDH Jehnìdno

Jehnìdští hasièi a nouzový stav v ÈR
Jak se mají hasièi z Jehnìdna v této dobì?
Zaèátek tohoto stavu nás zastihl v dobì, kdy jsme mìli poøádat
pro malé i velké turnaj v „Èlovìèe, nezlob se!“. Jelikož se situace
zaèala vyvíjet vážným smìrem, museli jsme tuto akci zrušit. Rušit
budeme v tomto roce bohužel více akcí, které jsme mìli v plánu
poøádat. Pro nìkteré, doufám, se nám povede pøipravit náhradní
termín.
Akce, které zatím rušíme:
14.3.2020 – turnaj „Èlovìèe, nezlob se!“
(plánujeme náhradní termín)
30.4.2020 – stavìní májky
09.5.2020 – turnaj v petanque (plánujeme náhradní termín)
31.5.2020 – MDD
04.7.2020 – Dechovkový festival

SDH Albrechtice nad Vltavou

A jak se tato situace dotkla našich soutìžních týmù?
Z dùvodu zákazu shromažïování lidí soutìžní týmy nemùžou v této
dobì trénovat na soutìže, kterých se chtìli zúèastnit.
Sportovní sezóna je zatím v nedohlednu, nikdo neví, kdy bude
povolena první soutìž v požárním sportu. Proto jsme zatím zaèali
s pøípravami na sezónu trochu jinak... støíkaèka se odvezla na
servis a nové dresy se zadaly do výroby.
Snad se situace kolem nás brzy zlepší a bude vše jako døív. Všem
pøejeme pevné nervy a hlavnì hodnì zdraví do následujících dnù.

Nabídka pomoci
V této dnešní nelehké situaci bychom chtìli nabídnout seniorùm
z Jehnìdna pomoc pøi nákupu èi vyzvednutí lékù z lékárny, aby
nemuseli opouštìt své domovy. V pøípadì zájmu o tuto pomoc
mùžete kontaktovat velitele sboru M. Jaèku na tel. 733 128 030.

Oznámení pro obèany

Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích nad Vltavou
ruší a odkládá všechny plánované kulturní, sportovní a spoleèenské akce poøádané sborem do odvolání.
Železná sobota probìhne na podzim.
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foto z èasù pøed rouškami

Výlov Trampalovského rybníka

Zaèátkem bøezna probíhal jarní výlov Trampalovského rybníka v Albrechticích. Na rybníce o rozloze 2,68 ha hospodaøí Mìstské rybáøství
Vodòany. Pár dnù zùstal vypuštìný a bylo možné spatøit koryto albrechtického potoka. Nyní je rybník v plné kráse a láká k jarní procházce.

Doba roušková

... myslet na druhé je prostì dobré

Jako správný dùchodce nikam moc nechodím, zdržuji se doma
a na zahradì. Hodnì poslouchám rádio a tam mi zaujal názor, že
bychom tuto dobu mohli nazvat „dobou rouškovou“, tento názor se
mi líbil. Chtìla bych podìkovat našemu obecnímu úøadu, že zajistil
roušky pro seniory ve vìku nad 65 let, trvale bydlící v naší obci.
A chtìla bych podìkovat všem ženám, které šily a mnohé ještì šijí
roušky. V Albrechticích jsem je pomáhala roznést a mìla po celé
dvì dopoledne na ústech roušku. Teprve tehdy jsem si uvìdomila,
že chudáci ti, kteøí ji musí nosit po celý den. Já jsem mìla roušku
s gumièkami za uši a mým uším se to vùbec nelíbilo, za ušima mi
bolelo až do veèera.
Ve sdìlovacích prostøedcích se dìkuje všem tìm, co zajišují chod

naší spoleènosti v této nelehké dobì. Ale zapomnìlo se na rodièe
dìtí, kteøí se s nimi doma uèí a suplují èinnost školy.
A také je potøeba podìkovat dìtem, že se samy snaží uèit a nauèit
se novou látku bez vysvìtlení od uèitelù. Od svých vnouèat jsem
poprvé slyšela, že by radìji chodily do školy. Doma je to už nebaví.
Pøeji všem hlavnì zdraví a abychom se doèkali konce pandemie
a mohli se opìt volnì pohybovat, a to nejen v naší vlasti, ale mohli
i zase svobodnì vycestovat do zahranièí.
Milada Švehlová
A také nìco pro zasmání:
Navrhl jsem své ženì, že bychom si na chvíli mohli sundat roušky.
Bohužel jsem pak zjistil, že už týden bydlím se sousedkou :-)

Evropský strom roku 2020
Ano, máme evropské prvenství. Poprvé za 10 let, co evropská soutìž existuje.
V Èesku se však krása a pøíbìh hodnotí již od roku 2000. Ne, nebudu psát
o pomíjivé ženské kráse, ale o kráse výjimeèného stromu a jeho pøíbìhu.
Pøihlásit do soutìže strom, o kterém si myslíte, že porotu zaujme, mùže každý
jednotlivec nebo spolek. Kromì majestátnosti a krásy je to právì pøíbìh, povìst, událost, návaznost na slavné osobnosti našich dìjin, který posouvá
strom na vyšší pøíèky. Èeským stromem roku 2019 se stala Chudobínská lípa
z Vysoèiny, v roce 2018 byla zvolena šampionem Zádvorská lepa (lípa) z jižní
Moravy, v roce 2017 vyhrál Kvasický oøešák ze Zlínského kraje.
Vítìzové èeské soutìže jsou od roku 2010 nominování do evropského klání.
Pøihlášeny byly stromy ze 16 zemí. Kromì naší Chudobínské borovice byly
jejími soupeøi jinan z Daruvaru, osamìlý topol z Ruské federace, èarodìjný
buk z Nizozemí, kaštan z Valesu, jeøáb oskeruše ze Slovenska, bez èerný,
tis, dub a jedle... A právì náš nominant, borovice z vysoèiny, zaujala porotu
a hlasující veøejnost kombinací úžasného estetického dojmu a silného pøíbìhu.
Zvítìzila o 20 tisíc hlasù. Dvojnásobek hlasù oproti stromu na druhém místì.
Tato borovice se dnes shlíží zblízka v zrcadle hladiny Vírské pøehrady. Døíve
stála na vysokém skalním ostrohu nad obcí Chudobín, která byla v roce 1956
zatopena vodami vodárenské nádrže. Z celého skalnatého ostrohu zbyl jen
proužek souše a na jejím konci, s koøeny vrostlými mezi balvany, hlídá odkaz
na zaniklou obec. Stáøí stromu se odhaduje na 350 let. Její zdravotní stav je
výborný, snad i proto, že k ní není pøístup díky pøísným vodohospodáøským
a hygienickým pøedpisùm. Pozorovat ji lze jen z levého bøehu pøehrady.
Je zajímavé, že v dlouhé historii ankety bylo z celého Jihoèeského kraje nominováno jen asi 6 stromù a žádný se nedostal ze spodních pøíèek. Z kraje,
kde na nás historie dýchá z každého koutu, kde staré zajímavé stromy jsou
v každé vesnici.

A mimochodem, jak by asi dopadla anketa u nás v obci ?

„Údražská kráska” na fotografii Vladimíra Dìrdy
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Vím, každý máme osobní vztah ke konkrétnímu místu èi stromu. Buï jsme
tam jako kluci tropili alotria, nebo èekali na holku. To by byly pøíbìhy, to by
se to èetlo! Ale vážnì, znáte nìjaký zajímavý pøíbìh, který se k nìkterému
našemu stromu váže? Považujete nìkterý strom za mimoøádný, krásný,
zajímavý? Napište do Zpravodaje! Mùj osobní tip na krásný strom padá
na lípu u myslivny v Údraži. Samozøejmì, jako “náplava”, neznám o ní nic
bližšího. Ale je majestátní.
Važme si stromù. Jsou to jediní pøátelé, kteøí na Vás vìrnì shlížejí po celý
život a nemají snahu ho nìjak posuzovat.
Text: Petr Dostál

Pomoc pøi obnovì lesa

ZO ÈZS Albrechtice

Také èlenové spolku zahrádkáøù pøiložili 22. února 2020 ruku k dílu
a stahovali klestí v obecních lesích v Jehnìdnì pøi likvidaci následkù kùrovcové kalamity. Na úseku, který nám byl pøidìlen, jsme
pracovali spoleènì s hasièi s Jehnìdna. O kus dále se do akce
zapojili i hasièi údražští.
Dobrá parta, pøíjemné témìø jarní poèasí a hned šla práce lépe
od ruky. Navzdory zdevastovanému lesu jsme si práci v lese užili,
a trochu polámaná záda za to stála.
První, co nám ubylo, nebyla pracovní síla, ale dobroty v podobì
mouèníku (èokoládový dort od Martina Klementù). “Lesní piknik“
pod sluneènou oblohou mìl nakonec své kouzlo. Všichni brigádníci
usilovnì pracovali a závìrem se pak obèerstvili opeèenými buøtíky.
Dìkujeme všem èlenùm, kteøí si udìlali èas a pøiložili ruku k dílu!

Èokoládový dort
280g hladké mouky
350g cukru krupice
85g kakaa
7g jedlé sody
1/2 lžièky soli
1/4 lžièky mletého kmínu

- recept od Martina Klementa :-)
300 ml vody
3 vejce
250g majonézy

Smíchají se zvláš suché a mokré suroviny a pak dohromady.
Peèe se 25-30 minut na 170°C.
Poleva: 100g smetany ke šlehání (33%), 100g hoøké èokolády.
V horké smetanì (nesmí se vaøit!) se rozpustí èokoláda a nalije
se zvrchu na dort (pøedtím nechat polevu trochu zchladnout).
Dobrou chu!

Z dùvodu zákazu poøádání kulturních, sportovních i spoleèenských
akcí vydaného Ministerstvem zdravotnictví byla zrušena tradièní
Velikonoèní dílna, která se mìla konat v sobotu 4.dubna.
KVÌTNOVÝ ZÁJEZD - Z R U Š E N O
V souvislosti s výskytem koronaviru a v souladu s minimalizováním
rizika nákazy se zahrádkáøi rozhodli zrušit také kvìtnový zájezd do
skleníku Fata Morgana v Praze a návštìvu zámku v Dìèínì.
Vše si vynahradíme v pøíštím roce!
Za albrechtické zahrádkáøe Hana Krippnerová

Jaro v Bylinkové zahradì

aneb Není bylina, aby na nìco nebyla
Na jaøe mají bylinky nejvíce prospìšných
látek, jsou doslova nabité energií.

Šalvìj
Název šalvìj e, které se v naší Bylinkové
zahradì daøí, vznikl ze slova „salvare” –
to znamená zachraòovat. Šalvìj pùsobí
protizánìtli vì (proti virùm a bakteri ím).
Pomáhá pøi zánìtech v krku a posiluje
imunitu. Zachraò se, kdo mùžeš! :-)
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ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
Uzavøení školy

Výuka bez osobní pøítomnosti dìtí
Jak probíhá domácí uèení?

Od 9. bøezna jsme se tìšili na jarní prázdniny. Ve škole právì probíhal pøímìstský tábor, vše klapalo v poklidu. Až do osudného dne
11. bøezna 2020, kdy jsme museli z naøízení vlády uzavøít školu.
A hned na to další týden jsme uzavøeli, po projednání se zøizovatelem, mateøskou školu a školní jídelnu. Rázem jsme pøišli o desítky
akcí, ze dne na den jsme øešili novì vzniklé situace a hledali odpovìdi na mnoho otázek.
Mùžeme se zlobit, mùžeme mít strach, mùžeme hledat viníky.
Nebo také se mùžeme zastavit, ohlédnout se a trochu pøeorganizovat systém hodnot. Srovnat si v hlavì, co je dùležité a co ménì
dùležité, bez èeho se obejdeme a bez èeho ne. Možná je ten pravý
èas otevøít oèi, otevøít své srdce. Myslím, že nám všem školou
povinným - dìtem, rodièùm, uèitelùm - ukazuje tento èas více než
kdy jindy, že se jeden bez druhého neobejdeme, že spolupráce je
více než nutná. Vždy uèitel i rodiè má stejný cíl, vychovat èlovìka
sebevìdomého, samostatného, který se v životì neztratí.
Dìkuji všem rodièùm, kteøí s námi spolupracují, chápou dùležitost
vzdìlávání a motivují své dìti k uèení. Vím, není to vždy lehké.

Každá tøída má své tøídní stránky jako základ a pak ještì Google
prostøedí, kde se mohou starší žáci úèastnit on-line výuky. Dìti
dostávají týdenní plány s úkoly, vypracované úkoly posílají zpìt ke
kontrole. Komunikují s uèiteli pøes telefony, e-maily, tøídní stránky,
WhatsApp, Google. Využíváme i nabídky výukových portálù, kdy
dìti dostávají odkazy, kde a jak se mohou uèit. Všichni totiž nemají stejné možnosti a poèítaèové vybavení. A také stejnì jako ve
škole, nìkteøí žáci pracují výbornì, nìkteøí z donucení a nìkteøí
témìø nic. Ve škole je každý den služba od 8.00 do 12.00 hodin.
V jiný èas po telefonické domluvì také není problém.
V uzavøené škole, školce i školní jídelnì probìhla dezinfekce prostorù, nábytku i hraèek. Pøipravili jsme k užívání novou žákovskou
knihovnu. Pøipravujeme ještì objednávku nových knížek pro dìti,
aby mìly nové zajímavé tituly ke ètení. Na školní zahradì už klíèí
øedkvièky a èeká pøipravené ohništì.
Tak snad se všeho ve zdraví doèkáme.
Za tým uèitelù všem pøejeme pevné zdraví a úsmìv prý nic nestojí.
Vìra Tichá

Zápis do mateøské školy

Pøijetí žákù do 6. roèníku ZŠ

v Albrechticích nad Vltavou
pro školní rok 2020/2021

v Albrechticích nad Vltavou
pro školní rok 2020/2021

probíhá od 30. dubna do 13. kvìtna 2020
bez pøítomnosti dìtí a zákonných zástupcù

PØESTUP ŽÁKA Z JINÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2019/2020 jsme otevøeli 2. stupeò základní
školy, a to 6. roèník s 18 žáky.
Od pøíštího školníh o roku 2020/2021 otevíráme další roèník.
Naši „šesáci“ postoupí do 7. roèníku a do 6. roèníku naší
školy budou pøijímáni i žáci z okolních obcí èi mìst.
ŽÁDOSTI O PØESTUP:
Rodièe, kteøí uvažují od 1. záøí 2020 o pøestupu svých dìtí
do našeho 6. roèníku, doruèí v termínu

(opatøení vlády k ochranì obyvatelstva pøed koronavirem)
Øeditelé mateøských škol musí také upøednostnit, pokud je
to možné, podání pøihlášky bez osobní pøítomnosti zákonného ného zástupce dítìte v mateøské škole.
STAŽENÍ PØIHLÁŠEK je možné z webových stránek školy.
Najdete tam také podrobné informace a další požadované
doklady nutné zápisu.

www.zsamsalbrechtice.cz
Naším cílem je dopøát žákùm kvalitní vzdìlání
ve vstøícné a tvùrèí atmosféøe
Škola je místo aktivního a radostného setkávání
Škola podporující rozvoj každého žáka
Otevøená komunikace, vlídné vztahy mezi žáky, uèiteli a rodièi
Výuka s využitím moderních technologií
Podpora jazykové výuky
Podpora nadaných žákù, péèe o žáky s poruchami uèení

Hurá !
oly
do šk
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od 15. dubna do 31. kvìtna 2020
na adresu školy vyplnìný formuláø žádosti o pøestup
(nebo osobnì po pøedchozí tel. domluvì, tel. 602 254 165)
Vyrozumìní o pøijetí žáka do 6. roèníku obdrží zákonní
zástupci žáka nejpozdìji do konce èervna.
PROVOZ ŠKOLY je pøizpùsoben potøebám žákù a jejich
školním i mimoškolním aktivitám a možnostem dopravy.
SVOZOVÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS (zdarma)
ŠKOLNÍ DRUŽINA 6:15 – 16:00 / ZÁJMOVÉ KROUŽKY
ŠKOLNÍ KLUB KLÁSEK 16:00 – 18:00 (zdarma)
Více najdete na:

www.zsamsalbrechtice.cz

Rekonstrukce a modernizace
Od letošního školního roku opìt nabíhá 2. stupeò základní školy.
Letos nastoupilo 18 šesákù. V dalším školním roce postoupí do
sedmého roèníku. Žáci z jiných škol k nám tedy mohou pøestoupit
do 6. nebo i 7. roèníku. Za normálních okolností bychom v tìchto
Rekonstrukce uèeben 2. stupnì – jsou pøipraveny:
- 4 kmenové uèebny pro 6. - 9. roèník
- 3 kabinety pro uèitele
- Žákovská knihovna
- Poèítaèová uèebna + zavedený internet
- Kompletnì zrekonstruované toalety na obou poschodích
- Upravená školní dílna a cvièná kuchyòka
Modernizace školní jídelny – kuchynì
- Rozsáhlá rekonstrukce a výmìna zastaralých spotøebièù
- Rekonstrukce el. rozvodù
- Nová bezpeènostní podlaha v kuchyni

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
dnech mìli Dny otevøených dveøí, aby zájemci o školu si ji mohli
prohlédnout a popovídat s uèiteli. Zatím máme dveøe zavøené, tak
jsme se rozhodli pøedstavit Vám školu formou fotografií. Dokumentují výsledky 1.etapy rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ.
Rekonstrukce hygienického jádra v areálu tìlocvièny
a rekonstrukce toalet
- Obklady, dlažba, nové zøizovací pøedmìty
Obnovení zaøízení v mateøské škole
- Kompletní výmìna postýlek
- Vybavení ložnice skøíní na uložení lùžkovin
- Stojan na postýlky
- Nové povleèení, pøikrývky a polštáøky
- Sušièka na prádlo (už povleèení neperou rodièe)
- Doplnìní nábytku, aby mohla být zavedena Centra aktivit
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Informace pro obèany

Co nového v naší obci?

Zmìna vytápìní v budovì
bývalé školy v Chøešovicích
I pøes pandemii se nezastavil chod v naší obci a panuje èilý
investièní ruch. Od poèátku letošního roku jsme nezaháleli.
První letošní investièní akcí byla zmìna vytápìní v budovì
bývalé školy v Chøešovicích. Plynové topení bylo nahrazeno
tepelným èerpadlem.

Zaèala realizace domovních
èistíren odpadních vod v Újezdì
a v Údraži
- pokraèování èlánku z titulní strany
Každého ze zájemcù pøed vlastní realizací navštíví zástupci obce
s návrhem smlouvy a rozpoètem. Celý projekt je složitìjší a nároènìjší na všechny zúèastnìné strany, ale myslím si, že je v silách
nás všech zdárnì to zvládnout a obèané tak budou moci konstatovat, že splòují požadavky, které jim ukládá zákon.

V budovì bývalé školy v Údraži
se staví 8 nových bytù - pokraèování z titulní str.
Celkem budou postaveny 2 sociální a 6 dostupných bytù. Akce je
financována z dotace a úvìru s dotovaným úrokem z prostøedkù
Státního fondu rozvoje bydlení. Rekonstrukce by podle pùvodního pøedpokladu mìla být hotova do 30.èervna, ale je otázkou, zda
díky epidemii a nepøedpokládaným úpravám nebude termín zhotovení prodloužen. Kolem pronájmu bytù je zvýšený zájem obèanù.
Kdo vlastnì bude mít pøidìlený sociální byt a co to sociální byt je?
Podle nových pravidel fondu spadá v podstatì do úrovnì sociální
rodiny každá rodina, která pøenesenì nedosahuje prùmìrných
pøíjmù. A takových rodin je kolem 70 %. A pøidìlení sociálního bytu
není nijak diskriminující nebo ponižující.

Bez støechy nad hlavou
foto: Vìra Schánilcová

Staví se venkovního posezení
údražské hospody
- pokraèování z titulní strany
Zatím byla provedena pøeložka vody, celková demolice, zhotovena deska, vystavìny obvodové zdi. Po velikonocích bude zhotoven krov a nová støecha a další práce. Hotovo by mìlo být do
konce kvìtna. Tuto investici realizujeme s pomocí živnostníkù
a øemeslníkù z naší obce. Chceme tak vytvoøit pracovní pøíležitosti a zadávat práci vlastním lidem. Svùj podíl a ruku k dílu pøiloží i obèané Údraže. Akce je financována z prostøedkù Programu
obnovy venkova Jihoèeského kraje, které obdržíme za loòské
2. místo v soutìži Vesnice roku.
Z èasù bez roušek
foto: Vìra Schánilcová
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Co nového v naší obci?

Informace pro obèany

Lesní cesta v Chøešovicích Kozínì
- pokraèování èlánku z titulní strany
- rekonstrukce
Dotace bude ve výši 2,05 milionu korun. Tìsnì pøed velikonocemi byl
položen kamenný podklad a provedeno asfaltování. V následujícím
týdnu byly dokonèeny práce na novém mostku, dokonèené výhybny
a krajnice a cesta je hotova.

Dále byly pøipraveny projekty a podány žádosti o poskytnutí
dotaèních prostøedkù na další tøi významné akce a to:
Rekonstrukce bytových jednotek 156 a 200 v Albrechticích
Zadržování dešové vody v areálu høbitova a TJ Albrechtice
Realizace víceúèelového høištì v Chøešovicích

Instalace
veøejného
osvìtlení
s fotovoltaickým
zdrojem
V bøeznu byla provedena
rovnìž instalace veøejného
osvìtlení s fotovoltaickým
zdrojem.
Z celkových pìti svítidel byly
dvì instalovány v areálu
základní školy v Albrechticích,
jedno v Jehnìdnì u Hoškù
a dvì v Jehnìdnì smìrem
od zastávky k Píseckým
lesùm.

Byla vypracována projektová dokumentace na vybudování
vodovodního øádu Albrechtice – Chøešovice. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení a následnì budou
zahájeny potøebné úkony na získání finanèní podpory na
výstavbu. Celá akce by mìla pøedbìžnì stát cca 25 milionù
korun.
Jako poslední je akce vybudování areálu v Jehnìdnì.
Tam v souèasné dobì probíhá stavební øízení.
Sklad døeva v Chøešovicích - podrobnosti v pøíštím zpravodaji

Myslivecký spolek Jehnìdno

Pomoc pøi obnovì lesa

V mìsíci únoru, za pìkného, skoro jarního poèasí se èlenové MS Jehnìdno na požádání správce obecních lesù sešli, aby pomohli pøi
pøípravì lesní plochy pro zalesòování. Jednalo se o pálení klestu po kùrovcové kalamitì, která postihla i obecní lesy v katastru Jehnìdno.
O svaèinì jsme si opekli klobásy, zapili dobrým mokem, a když jsme odcházeli domù, mìli jsme dobrý pocit z vykonané práce.
Ladislav Kostohryz pøedseda MS Jehnìdno
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SDH Chøešovice
V sobotu 22. února 2020 se již po tøetí konal maškarní bál v novì
opraveném sálu bývalé chøešovické školy. Jako obvykle odpoledne se spoustou soutìží bylo urèené dìtem a veèer patøil
dospìlým. Dìti mìly velice nápadité a pìkné kostýmy, kterými
rozzáøily celý sál. Dìtièek se sešlo hodnì, ale u dospìlých už

Rybáøští veteráni

Chøešovický karneval
tomu tak nebylo. Pøesto tìch nìkolik úžasných masek se postaralo o bájeènou zábavu a za hudebního doprovodu kapely pana
Vojíka se bavily do pozdních noèních hodin. Celou akci opìt
uspoøádali chøešoviètí hasièi a všem zúèastnìným èlenùm patøí
veliké podìkování!
Text a foto: R.L.

... pøíjemné žití, krásné jaro a sílu být

Za Rybáøské veterány, bych vás lidièky, všechny rád pozdravil.
Chtìl bych vám øíci, že plánované akce našeho spolku by se mìly
Nebudu øíkat jaká je doba a jak je to tìžké. Beru to z té druhé uskuteènit. Nejvìtší událostí by mìl být koncert souboru Chairé.
strany, té lepší. Vìtšina z nás to nezažila, ale bylo podstatnì hùø. Vìøíme, že by mohl letos opìt pøijet náš pøítel a charismatický pán
Vždy však po nìèem špatném, pøijde to hezké. Zde je vidìt, že na Alfred Strejèek. Je to již dva a pùl roku, co se léèí ze zlé nemoci
vsích se myslím žije lépe než ve mìstech. Vùbec nezávidím lidem a je odkázán na péèi zdravotníkù. Je to ale opravdu silný a bojující
z panelákù, èi jiných mìstských domù. Nemajíce zahrad, dvorù èlovìk, kterému by mohli závidìt mnozí mladší lidé. Se svolením
a pøírody za humny. Nemusíme nikam jezdit, abychom se vyvìtrali. Josefa Krèka, lídra souboru Chairé a pana Strejèka, jež oba pojí
Samozøejmì všem lidem ve mìstech pøeji, a jsou silní a pøekonají dlouholeté pøátelské pouto, si dovoluji pøedat e-mailovou zprávu.
Nedávno ji poslal Alfred Strejèek panu Josefu Krèkovi.
to, co nám všem pøíroda vìnovala, jako zkoušku pánùm tvorstva.
Je to opravdu síla, pøi které jednomu zamrazí, ale hlavnì zahøeje
a posílí duši.
Text e-mailu pana Strejèka panu Krèkovi stran nových èlenù souboru:

Milý bratøe Pepo,
být krotitelem sedmi šelem je velkým umìním. Ty jsi jim vládnul
rukou pevnou i nìžnou a výsledek se dostavil. Vystavìl jsi citadelu
v oáze pokory, a ta je naplnìna hudbou. Jedineènou a neopakovatelnou. Kdykoli jsi mne pøizval ke spoluúèasti, byla to pro mne
èest a velká radost. A jak dokládá Jaroslav Seifert, ... každého dne
nìco konèí a nìco pøekrásného se poèíná! Proto hlavu vzhùru
a spolu s Františkem Halasem volám - Hrejme dále! Tìším se na
podzim a vìøím, že ještì mezi tím se budeme potkávat!
Objímá Fred
Hodnì sil do vašich srdcí Pepo a Frede.
Rybáøští veteráni vám pøejí pøíjemné žití, krásné jaro a sílu být.
A zase bude dobøe. Za Rrybáøské veterány Mòouk
Foto: Alfred Strejèek uvádí koncert souboru Chaire, Chøešovice, 2017
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Mezinárodní den žen v Chøešovicích

SDH Chøešovice

Nejen chøešovické ženy pøišly v sobotu 7. bøezna na oslavu svátku
všech žen do chøešovického kulturáku. Hned na uvítanou ženy dostaly
od místních dìtí živou kvìtinu a malý dáreèek v podobì neuvadající
rùžièky. Celým veèerem provázel ženy známý chøešovický moderátor
Luboš Mareš a o hudební doprovod se staral harmonikáø pan Sysel.
Dìti ženám k jejich svátku nacvièily pìkné a veselé vystoupení a i pøes
menší trému se jim podaøilo pøítomné obecenstvo rozesmát.
Všechny vystupující dìti si za jejich snahu zasloužily velikou pochvalu!
Bìhem celé oslavy si také všichni mohli pochutnávat na bohatém
obèerstvení, na kterém se mimo chøešovických hasièek podílelo též
spoustu pøítomných oslavenkyò. Pozdìji se ještì podávala vynikající
peèená žebírka.
Ženám se jejich svátek opìt vydaøil. Jenom je škoda, že se s nimi ještì
nenauèili chodit jejich drazí muži, aby je pak mohli poøádnì protáhnout
v kole!
Všem ženám, ale i mužùm, kteøí se na pøípravì této oslavy podíleli moc
dìkujeme!
Text a foto: R.L.

Spolek památky Chøešovicka

... informuje ...

Plánované akce spolku jsou po dobu nouzového stavu zrušené,
týká se to též prohlídek kostela sv. Jana Køtitele. Pokud se situace
s koronavirovou pandemií zlepší a bezpeènostní opatøení vlády to
dovolí, plánované akce probìhnou v nezmìnìném termínu.

27. února 2020 spolek vydal z úètu èástku 10 000,- Kè jako zálohu
na pamìtní desky chøešovickým hrdinùm.
K 9. dubnu 2020 je stav úètu památky Chøešovicka 216 803,- Kè.
Dìkujeme moc za pøíspìvky. Spolek památky Chøešovicka
R.L.

13

Socha Ježíše Krista pøed kostelem sv. Jana Køtitele

Chøešovice

V plné své kráse se socha vrátila na své pùvodní místo. Tato socha se stala
pomníkem mlynáøského rodu Lukášù z Dolního Lipovska. Na mlýnì sídlil tento rod
po šest generací. Takzvané bílé øemeslo bylo vždy vážené a dobøe vydìlávající.
Existence mlýna v Dolejším Lipovsku je doložena až do roku 1580. Mnoho mlynáøských rodù se na nìm vystøídalo, ale nejdéle tam sídlil právì rod Lukášù. Prvním
z tohoto rodu byl Jakub Lukáš, kterého na mlýn roku 1729 dosadili z krumlovského
panství kníže ze Schwarzenberga. Po nìm pøevzal mlýn jeho syn Petr Lukáš v roce
1759. V roce 1799 se mlynáøským mistrem stal Josef Lukáš a v roce 1805 František
Lukáš. Dalším mlynáøem byl v roce 1842 Josef Lukáš a právì jeho jméno je právì
na pomníku pod sochou Ježíše Krista.
( text na podstavci: JOSEF LUKÁŠ mlynáø v dolejším Lipovsku zesnul v Pánu dne
2. záøí 1868 v 47. roku vìku svého - Bùh dejž pokoj vìèný popeli jeho! )
Posledním mlynáøem z rodu Lukášù byl Josefùv syn Karel Lukáš. Ten se zapsal
do historie Chøešovicka i Písecka o nìco významnìjším zpùsobem než jeho pøedci.
Byl nejen vynikající mlynáø èi hospodáø, ale byl také velice dobrý obchodník, zabýval
se historií i archeologií, byl vášnivým cestovatelem a v roce 1899 se stal píseckým
purkmistrem nebo-li starostou. Když pøesídlil do Písku, žil v domì, ve kterém pozdìji
žil i známý spisovatel a básník Fráòa Šrámek. Za Karlova pùsobení coby píseckého
starosty mìsto vzkvétalo a rozvíjelo se kupøedu. Za svou dobøe odvedenou práci byl
ocenìn Rytíøským øádem císaøe Františka Josefa I. Toto vyznamenání pøevzal pøímo
z rukou jeho milosti, který v roce 1905 rozvíjející se Písek navštívil. Karel Lukáš byl
velice chytrý a pracovitý èlovìk. Jeho jméno jako purkmistra píseckého má i èestné
místo na zdi rytíøského sálu Píseckého hradu - dnešní Prácheòské muzeum. Funkci
starosty Písku zastával až do konce svých dnù. Zemøel na vysílení a pohøben je na
Svatotrojickém høbitovì v Písku, kde odpoèívá mnoho dalších významných osobností
Písecka. Mlynáøští jeho pøedci však odpoèívají na klidném a krásném místì u kostela
sv. Jana Køtitele pod touto pìknou a dùstojnou sochou Pána Ježíše.

stav sochy
pøed rekonstrukcí

2

1

1.)
Dùm Karla Lukáše
v Písku stojí vedle
putimské brány,
pozdìji v nìm žil
Fráòa Šrámek

3

2.)
Rytíøský øád císaøe
Františka Josefa I.
3.)
Rytíøský sál
Píseckého hradu
(dnešní Prácheòské
muzeum)

Nechvályhodný, ale pravdivý pøíbìh mlynáøského synka Petra Lukáše
Psal se rok 1734, kdy se na cestì u Vltavy mezi pøívozem Dolního Kothánka a mlýnem Dolejšího Lipovska potkal osmnáctiletý mlynáøský synek Petr Lukáš s ještì nezletilou tøináctiletou dcerou pøívozníka Jana Kothánka Marianou. O nìkolik mìsícù pozdìji se dívka
Mariana zaèala zakulacovat a tak ji protivínský purkrabí musel povolat na zámek k výslechu. Tam se Mariana doznala ke všemu, co se
jí pøihodilo s mlynáøským synem. Natož byl k výslechu povolán samozøejmì i mladý Petr Lukáš. Ten slova Mariany potvrdil a dokonce
se pøiznal k otcovství oèekávaného Marianina dítìte. Avšak za žádných okolností si mladièkou a hlavnì chudièkou Marianu nechtìl vzít
za ženu. Což bývalo v tìchto pøípadech dobrým zvykem. Purkrabí ho chtìl k sòatku pøinutit a proto vsadil Petra na nìkolik týdnù do
vìzení. Jenomže ani toto opatøení nepomohlo, a tak Mariana zùstala s takzvaným outìžkem sama. Petrovi byla naøízena alespoò
pokuta 15 zlatých na nápravu cti Mariany a výchovu jejich dítìte pojmenovaného po narození Jakub. Ten podìdil pøíjmení po svém
dìdovi Janu Kothánkovi a stal se vlastnì praotcem všech dnešních Kothánkù v Chøešovicích. Matka Mariana se již nikdy neprovdala
a mìla ještì tøi další dìti. Jejich otcové prý mìli všichni nìco spoleèného s mlynáøským øemeslem. Mariana byla zøejmì zatížená na
bílou barvu.? U jejího jména v matrièní knize má napsáno: ,, Je hanbì zvyklá " ?! Petr se po èase stal mlynáøským mistrem, oženil se
s výhodnìjší partií a jeho potomci provozovali mlynáøské øemeslo v Dolním Lipovsku až do konce 19. století.

Text a foto: R. Lacinová
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Nouzový stav

Chøešovice

Nikdo z nás asi neèekal, že takové období koronavirové pandemie
mùžeme zažít. Bohužel je tomu tak. Je tøeba však podotknout, že
národ Èechù se k tomuto nelehkému problému postavil se vztyèenou hlavou. Také obèané Chøešovic si zaslouží za jejich zodpovìdný pøístup k této situaci velikou pochvalu a podìkování. Všichni
zde poctivì dodržují bezpeènostní opatøení, nosí roušky, neshromažïují se a zbyteènì nevycházejí do vsi.
Nìkteøí z nich také pomáhají tolik dùležitým šitím roušek, ale i jiným neménì potøebným zpùsobem. Místní obchod i pošta je díky
majitelce Lence Kothánkové stále k dispozici. Obchod je velice
dobøe zásoben, takže to nejpotøebnìjší si tam snadno obstaráte
bez vìtších rizik, která jsou spíše ve vìtších obchodech.
Chøešováci také velmi dobøe vìdí, že v okolí obce i pøímo v ní je
mnoho chataøù a chalupáøù. Mohlo by se stát, že nìkteøí z tìchto
rekreantù by mohli nevìdomì nákazu do vsi zavléci. Je však pravda, že vìtšina chataøù, až na pár výjimek uposlechla doporuèení
vlády a zùstala ve svých bydlištích. Díky Vám za to!
Uvidíme, jak tomu bude v teplejších dnech?
Pokud však do Chøešovic rekreanti zavítají, chtìli bychom je požadat, aby se zdržovali po dobu nouzového stavu na svých rekreaèních objektech, aby pøípadnì nákazou neohrozili místní obyvatele.
Jinak klobouk dolù pøed celým národem, jak celou tu neèekanou zvládnout! Vydržte! Také veliké díky za celé Chøešovice chceme
a tìžkou dobu zvládá! Dìkujeme ještì jednou všem v Chøešovicích vyjádøit všem, co jsou v té nejtìžší 1. linii a popøát jim velice pevné
za jejich pøístup i všem, kteøí jakkoliv pomáhají tuto dobu úspìšnì zdraví. VELKÉ DÍKY!
Text a foto: R.L.

Chøešovický zámek se probouzí z dlouhého spánku

Obecní knihovna v Chøešovicích dostává nový ráz
V uplynulých jarních dnech se zaèaly realizovat nové prostory obecní
knihovny v Chøešovicích.
Nejprve se dìlaly menší stavební úpravy, na kterých se podíleli
pracovníci obce, kteøí zároveò pomáhali se stìhováním knih.
Elektroinstalaci provedl pan Radáš, o snížení stropù se postarali
pan Jiøí Zach a pan Josef Lechnýø. Všem pracovníkùm, kteøí se
podíleli na novém vzhledu knihovny bych chtìla podìkovat.
Po nastìhování nových regálù dostala knihovna novou, moderní
podobu, zbývá už jenom dokonèit dìtský koutek.
Bohužel, knihovna zatím nemùže být otevøena pro své ètenáøe,
z dùvodù celosvìtové epidemiologické krize (až do odvolání platí
vládní naøízení o uzavøení knihoven). Nemùže být doplnìn knižní
fond, protože je uzavøena i písecká mìstská knihovna.
Pøesto vìøím, že tato nastalá situace brzo skonèí a novou knihovnu
opìt budou moci naštívit ètenáøi.
Knihovnice Lenka Kothánková
Pùvodní chøešovická knihovna, 2019, foto: Vladimír Dìrda
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Recepty našich babièek
Ve všech retro kuchaøkách a televizních poøadech o vaøení našich
babièek, se hned v úvodu vždy dozvíme, že naši pøedci byli velmi
chudí a tak museli vaøit velmi skromná i když chutná jídla.
O hospodárnosti pøi vaøení se mùžeme doèíst i v úvodu „Praktické
kuchaøky“ z roku 1920, kterou mám po své babièce.
Pro dokreslení vybírám nìkolik receptù:
1. pøedkrm:
Chøest se smaženou houskou
2. polévka:
Ragout
3. hlavní chod: Padìlaná treska
4. dezert:
Bábovka zdravotní
Na závìr pøidávám ještì nìco z èásti „Praktický rádce pro kuchyò“
Pøeji dobrou chu a zábavu! JP

Chøest se smaženou houskou
1 kg chøestu
sùl

Padìlaná treska
1 a 1/2 kg telecí kýty
1/4 l octa
zelenina
3 dkg cibule
sùl, pepø
6 zrnek nového koøení

Omáèka:
1/8 l odvaru
3 žloutky
12 dkg másla
1 sardele

Ztoèené, provázkem ovinuté maso vaøí se hodinu ve slané
a okyselené vodì se zeleninou. Podává se nakrájené teplé
neb studené, polité omáèkou.
Omáèka. Do pøecezeného odvaru zamíchají se žloutky a v páøe míchá se obé do husta. Pak pøilévá se rozpáleného másla
a pøidá se vylisovaná sardele.

10 dkg másla
5 dkg strouhané housky

Z chøestu se stáhne vrchní tenká slupka, vypere se, sváže do
svazeèkù, as 6 kusù dohromady, vloží do vaøící vody a vaøí se
15 - 30 minut. Mìkký chøest dá se na misku, provázek se sejme
a hlavièky chøestu polijí se smaženou houskou. Takto upravuje
se též kvìták a kapustová poupátka.

Polévka ragout
6 dkg másla
8 dkg mouky
1/4 kg telecího masa
1 telecí brzlík
1 telecí jazýèek
1/2 kg kuøete

O šetøení

1/8 kg peèárkù
1/8 kg chøestu a zel. hrášku
1/2 kg kvìtáku
sùl, pepø, zelená petržel
1/8 l sladké smetany
1 žloutek

Bábovka zdravotní
17 dkg cukru, z pùlky citronu šávu i usekaná citronová kùra,
tøe se se 14 žloutky as 1/2 hodiny. Do kávového hrnéèku dá
se smetana a pøidá se 17 dkg rozpuštìného, èerstvého, anebo
14 dkg pøevaøeného másla. Toto pøidá se ke tøenému cukru,
pak 27 dkg jemné mouky, 5 g kyseliny vinné, která se má døíve
s moukou promíchat. Do všeho zamíchá se sníh ze 4 bílkù.
Bábovka dá se ihned do trouby a peèe se pùl hodiny.

... praktický návod, jak poznáme nefalšované mléko :-)
Dobré mléko

Svìtlá jíška zalije se polévkou a povaøí se. Peèené telecí maso,
brzlík, kuøe a vaøený jazýèek nakrájejí se na kostky, pøidají do
polévky, též vaøený nakrájený chøest, kvìták a hrášek. Houby
nakrájejí se na lístky, usmaží na másle a dají se do polévky
i s pøíchutí. Než se polévka podává, zalije se smetanou se
žloutkem. Zaváøka - houskové knedlíèky.

Dobré, vodou nefalšované, mléko poznáme, strèíme-li do nìho
èistý, hlazený drát ku pletení, a hned se vytáhne, a kolmo se
drží. Je-li mléko èisté, nemíchané, zùstane na konci drátu viseti
kapka mléka; pøidalo-li se do nìho vody, nedrží se nikdy na
drátì ani kapièka mléka.

Slovo k srdci mladých hospodynìk.

nìco, co je ještì k potøebì, vyhazujete vlastnì hotové peníze
a pomyslete jen, co byste tomu øekly, kdyby Vám nìkdo kázal
vyhodit tøeba jen 50 haléøù. - To byste se na nìj podívaly.

První, co si musí každá z nás uvìdomiti je, abychom vaøily
hospodárnì. Není to vždy jednoduché. Èasto, zvláštì pøi menších pøíjmech, musí hospodyòka vynaložiti vše, aby vaøila za
málo penìz, výživnì. Dosáhnete toho tím, že budete co nejvíce
jídla støídat a využijete pøíznivé doby pøi nákupu jednotlivých
surovin, abyste se zásobily levnì. - Zavaøujte co nejvíce mùžete.
Vaøiti hospodárnì znamená také zužitkovati vše co nejvýhodnìji
a pokud možno beze zbytkù. Hlavnì mladé hospodyòky proviòují se èasto tím, že zbytky vyhazují. Jest to pohodlnost a nemùžete-li dáti zbytky potøebnìjšímu, zužitkujte je dále. Vyhazujete-li

Zásoby dìlejte jen potud je mùžete dobøe uložit. Špatnì uložené
zásoby se kazí a máte z toho více škody než užitku.
Budete-li o své domácnosti pøemýšlet, najdete jistì více možností jak to nebo ono zjednodušit a pøi tom zlepšit.
Práce bude Vám pak více zábavou, kterou dìláte dobrovolnì
a rády. Buïte pøi tom veselé a budete spokojené.
Práci zdar!

Recepty našich babièek

(z úvodu „Praktické kuchaøky“ - 1920)

Domácí chleba

Vlna peèení domácího chleba ovládá èeské kuchynì. Máme pro Vás tenhle super tip ...
Také máte rádi nadýchaný chleba s køupavou kùrkou?
Zkuste domácí chleba, bez pekárny, vypracovaný ruènì vaøeèkou
a upeèený v troubì.
Budete potøebovat:

1 kg hladké mouky
3/4 litru vlažné vody
1 kostku droždí
trochu cukru do kvásku
1 polévkovou lžíci soli
1 polévkovou lžíci kmínu

Kdo má rád semínka, mùže pøidat sluneènicová, dýòová nebo nalámané vlašské oøechy apod.
Do hrnku odlijeme trochu vlažné vody, pøidáme droždí cukr a necháme vykynout kvásek.
V míse smícháme mouku a ostatní zvolené suroviny, pøilijeme vodu
a kvásek a vaøeèkou promícháme tìsto, které pak vyklopíme na vál,

16

ještì trochu propracujeme a dáme kynout od mísy. Když tìsto vykyne
udìláme na vále 1 vìtší nebo 2 menší bochníèky, pøendáme je na
plech vyložený peèícím papírem poprášeným hladkou moukou a necháme opìt asi 1/2 hodiny kynout.
Pøed vložením chleba do vyhøáté trouby namoèíme ruku do vody
a bochníèky vodou potøeme.
Peèeme cca 50-60 minut pøi 190¡ C.
Jednoduché, rychlé a doufám, že Vám bude chutnat tak jako mì, mé
rodinì i našim kamarádùm. Urèitì se vám podaøí a nákup pekárny
pøehodnotíte a radìji si koupíte nìjakou dobrotu na upeèený krajíc.
Tak dobrou chu. MaKor

Redakce zpravodaje dìkuje mnohokrát za všechny Vaše recepty.
Recept po babièce mùžete zaslat do zpravodaje i vy :-)
e-mailem nebo vhodit do poštovní schránky obecního úøadu
v Albrechticích nad Vltavou - do 7. èervna 2020.

Bagrování koryta Vltavy pod Koøenskem – stav k 5. 4. 2020
5.4. proti proudu na Ostrovì
- znaèení

Prohrábka koryta øeky v délce cca 1850 m je témìø
hotova. Podle projektovaných parametrù se snižuje
dosavadní plavební hladina (347,60m n. m.) na
345,9m n. m. pro menší lodì (o 1,7m) a pro vìtší
lodì o 1,1 m. Šíøka prohrábky je min. 20 m a pro
vìtší hladinu v období nízkého prùtoku jsou z kamenù zhotoveny pøíèné hrázky (výhony). Na naší (levé)
stranì jsou ètyøi (od Ostrova k Hrdlièkùm) na druhé
stranì pak pìt (naproti Ostrovu). Na podzim už zbývají jen práce pod Koøenskem a koneèné úpravy.
Bìhem prací bylo vybagrováno mnoho zajímavých
hornin a nerostù, které nepochází z podloží, ale dostaly se sem z jiných oblastí. Vzorky nálezù jistì
obohatily sbírky celé øady obèanù, kteøí celý úsek
bìhem bagrování v hojné míøe procházeli. Nìkteré
nálezy byly zaslány do muzea k urèení pùvodu
a druhu hornin. Rovnìž se zde objevily i zbytky starého døeva, cihel a stavebního materiálu omletého
do oválných tvarù. Velké balvany rovnìž rùzných
tvarù byly z koryta odstranìny a jsou odváženy pro
potøeby Povodí Vltavy. Èást jich však byla po dohodì použita na stabilizaci bøehu pod „Štìpnicí“, který
nejvíce podléhal erozi. Ostatní materiál byl vrstven
v Babici (pøed ústím Karlovky) a na Ostrovì, kde je
znaèná èást ponechána na rozšíøení bøehu a ostatní
byl (pøípadnì ještì bude) odvezen.
Na celém úseku bagrování se tak èásteènì zmìnilo
øeèištì, které je s mírnými zatáèkami. Mezi výhony
jsou „zátoky“ s klidnou vodou, což bude místo i pro
mnoho vodních živoèichù. Myslím si, že i pøes øadu
kritických hodnocení nebude mít úprava negativní
vliv na život v øece.
Z dùvodù prací na úpravì výtahu pro lodì na pøehradì a bagrování koryta, byla od podzimu hladina
pøehradní nádrže snížena o více než 10 m. Postupným napouštìním, i pøes nepøíznivé srážkové pomìry, se podaøilo k dnešnímu dni zvýšit hladinu na úroveò pøes 346,2 m n m. Nyní si jen musíme pøát, aby
ještì nìco napršelo a mohla se využívat splavnost
Vltavy po celou sezónu. Text a foto: Josef Procházka

Újezd
30.3. po proudu na Ostrovu

30.3. proti proudu smìrem k Ostrovu
napuštìné na hladinu 346 m n. m.

Redakce zpravodaje dìkuje také panu Františkovi
Bartuškovi z Újezda za fotografie zajímavých nálezù, které poøídil pøi procházkách v lednu a únoru
kolem vybagrovaných hald kamení pod Újezdem
poblíž ústí potoka Karlovka. Sekerky nalezl v místì
zvaném „Babice", kde bylo do poloviny minulého
století vazištì vorù, asi je zde utopil nìjaký voraø...
na další jeho fotografii je možná zkamenìlá kost èi
kloub pravìkého zvíøete, na jiné snad i pìstní klín
pravìkého lovce?
Kdo ví? Poèkáme si na odpovìï z muzea. VP

V Újezdì na rozcestí „U Petra“
V Újezdì na rozcestí „U Petra“ byl odjakživa svatý obrázek.
Ten byl 10. 2. 2020 znièen vichøicí. V „jarních” bøeznových
dnech byl nainstalován nový obrázek sv. Petra a doplnìn
døevìnou lavièkou. Rámeèek se støíškou zhotovil pan Petr
Veverka a lavièku pan Josef Procházka, šikovní újezïáci.
Text: VP, foto: Josef Procházka
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Lýkožrout smrkový a vèelaøi
Ips typographus (Lýkožrout smrkový) zdecimoval rozsáhlé plochy smrkových
porostù v celé Èeské republice a øádil tak neurvale, že se nevyhnul ani naším
obecním lesùm. Tato situace nenechala chladnými ani naše vèelaøe a proto
zažehli ohnì! Albrechtiètí vèelaøi (samozøejmì i vèelaøi z Hladné, Újezda,
Tálína a Pasek) se sešli 23. 2. 2020 v nebývale hojném poètu, aby pomohli
pøi kùrovcové kalamitì s pálením klestu v obecních lesích. Nezastavila je
ani dùrazná varování erudovaných meteorologù o nezadržitelnì blížícím se
orkánu YULIA. A jako vždy odvedli kus poctivé práce. Text a foto: František Musil
Extrémní žár dokáže zmìnit poklidnou brigádu v ohnivé peklo srovnatelné
snad jen s odpichem tavby ve Vítkovických železárnách.
Upéct si buøty na svaèinu bylo témìø nemožné a vyžadovalo to notnou
dávku odvahy a dùvtipu.
Nìkteøí pálili klest v obecních lesích již podruhé (minule v dresu myslivcù).

Nejmladší (nastupující?) generaci pøišla
po tìžké døinì k chuti lahodná svaèina
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Pøedèasné ukonèení soutìží
Pøed jarní polovinou sezóny jsme stihli pouze nìco natrénovat,
odehrát tøi pøípravné zápasy a bylo hotovo. V pùlce bøezna jsme
z dùvodu chøipky z Wu-chanu pøerušili kolektivní pøípravu a nakonec byly ze strany Fotbalové Asociace Èeské Republiky dnem
8.4.2020 oficiálnì ukonèeny všechny amatérské soutìže sezóny
2019/2020. Ve výsledcích to znamená, že tabulka se uzavírá po
podzimu. Nikdo z týmù aktuálnì nepostupuje ani nesestupuje.
Výjimkou ovšem mùže být, v pøípadì odhlášení se ze soutìže
nìkterého týmu napøíklad z divize, doplnìní vyšších soutìží týmy
s nižších tøíd. To mùže být pøípad Èížové, která tak pravdìpodobnì uèiní. Její místo v divizi by nejspíš doplnil vedoucí tým krajského pøeboru Olešník, do kraje by mohl z I.A tøídy postoupit Týn nad
Vltavou, nebo Trhové Sviny. Takto by to pokraèovalo dál smìrem
dolù. I.B tøídu by pak teoreticky mohlo doplnit vedoucí mužstvo
okresního pøeboru TJ Podolí II, protože je stejnì jako Èížová
z Píseckého okresu. Pokud by se tak stalo, do okresního pøeboru
by z OS III. tøídy šli Mirotice. Toto všechno se potvrdí, nebo vyvrátí
v následujících týdnech, nejpozdìji pøed letním losovacím aktivem
pro novou sezónu 2020/2021.
Albrechtic se tyto pøípadné pøesuny nijak moc nedotknou, tak si
z toho nedìláme hlavu a v této nepøíznivé dobì bez kolektivních
sportù a tím i velkého stesku po fotbale ze strany sportovcù i divákù vìnujeme zvýšenou péèi naší Vltava arénì.
Ve støedu 8. 4. 2020 jsme využili služeb firmy Eurogreen CZ s.r.o.
a provedli regeneraci unaveného trávníku. Byla provedena vertikutace strojem Amazone, zapískování pískovaèkou Portax a aerifikaèní dosev celé hrací plochy. Høištì teï bude mít bez herního vytížení
dostatek èasu na odpoèinek. Pokud nebude problém se zavlažováním, tak se mùžeme brzy tìšit na perfektní trávník.
Doufáme také, že se v dohledné dobì situace s tou otravnou epidemií zlepší, dojde k uvolnìní krizových naøízení a budeme moci
ještì do léta odehrát alespoò nìjaké pøátelské zápasy, nebo turnaje.

Zaniklá støedovìká osada Palèice
Èlovìk má tendenci považovat svùj život, život své generace za
cosi výjimeèného a neopakovatelného. Zapomíná na to, že je jen
souèástí pøirozené obmìny generací. Že lidé, žijící dlouho pøed
ním mìli základní potøeby podobné tìm dnešním.
Pojïme se vrátit v èase o zhruba 3 tisíc let zpìt. Ano, i v té dobì
tu v okolí žili lidé. O své existenci nám dávají vìdìt i po své smrti.
Byli totiž ukládáni do hrobek, nad kterými byly narovnány kameny.
Zbytky jedné z nejvìtších mohyl v jihoèeském kraji byly objeveny
pøi záchranném archeologickém prùzkumu na ploše urèené k výstavbì 20 rodinných domkù v Albrechticích. Mohyla je datována
do mladší doby bronzové, do etapy zvané halštatská. Byla nejen
hrobem ale i svatyní?
Osud všech navršených mohyl je víceménì stejný. Po staletích,
kdy vyvanul pocit pietního místa, se kameny mohyly staly vítaným
zdrojem stavebního kamene na selská stavení. Pozùstatky mohyl
jsou dnes jen pøehlédnutelnou vyvýšeninou v lesní porostu.
Osady ve støedovìku vznikaly na vykluèených a vypálených èástech lesa osady, aby lidé mohli pøežívat z výsledkù zemìdìlské
výroby. To je pøipoutalo k pùdì, k jednomu místu. Po rozmachu
hospodáøském a zvýšení poètu obyvatel se zaèínají tvoøit základy
vesnic, tak jak je pøibližnì známe dnes. Nìkteré v prùbìhu vìkù
opìt zanikly. Na Písecku archeologové popsali 11 zaniklých osad.
Jejich zánik byl postupný, nìkde z nich zùstaly jen samoty.
Takovou zaniklou osadou v katastru naší obce jsou Palèice.
To zvukomalebné jméno vzniklo buï od jména Pálek nebo Paulus
nebo je odvozeno od pøevažující pracovní náplnì osadníkù. Tedy
pálení døevìného uhlí a výroby dehtu. Zdroj døeva mìli hned za
domy, ves byla „utopena“ v lesním porostu.
Byla založena na východním svahu kopce Drndák, asi 60 výškových metrù pod vrcholem, tj. ve výšce 450m nad moøem, 2 800 m
západnì od Údraže. V okolí protékaly dva lesní potoky. Poslední
etapu vývoje osady presentují zbytky 4 usedlostí, zaniklé rybníèky,
studna, studánky a úvozové cesty. Pro nezkušené oko jsou pozùstatky tìžko zpozorovatelné. Zaniklý rybník na severozápadì byl
v roce 2014 obnoven. Povrchový sbìr pøinesl zbytky stavebního
kamene, cihly, kachle z kamen, strusku z kováøské èinnosti, podkovy. Vyjímeèným nálezem je pøedevším zachovalý typáø, tedy
peèetidlo. Ve štítu má dvojité lekno (2 leknínové listy), vznikl ve
14. století a patøil pánu Jetøichovi z Újezdce.

TJ Albrechticenad Vltavou

Ohroženo je také konání tradièního Štítu Albrechtic (47. roèník),
jehož poøadatelem je pro letošní roèník obec Bøezová, tedy Lesní
Albrechtice. Poøadatelé pokraèují v pøípravách, ale zda se setkání
obcí a jejich reprezentantù v L.A. letos uskuteèní je zatím velkou
neznámou. Pøece jenom se jedná o koncentraci velkého poètu lidí
z rùzných koutù republiky a to není momentálnì pøíliš vhodné.
Jaká bude situace za dva a pùl mìsíce také poøádnì nikdo nemùže pøedpovìdìt. Na jednu stranu by byla velká škoda, kdyby Štít
nebyl, ale na druhou mùže jít o velké riziko. Uvidíme, jak pomùžou
vládní opatøení, jak se obèané popasují s jejich dodržováním a kdy
bude zase dobøe. Pokud se na Štít pojede, tak budeme informovat.
V pøípadì zájmu nás pak neváhejte kontaktovat, poèet míst bude
omezený.
Hodnì zdraví a snad už brzy i FOTBALU ZDAR!!!
Dušan Hronek

aneb bylo nebylo...

Peèetidlo ze 14. století
pána Jetøicha z Újezdce,

prùmìr 3 cm
První zmínka o Palèicích je datována rokem 1470. Pøedpokládá
se však, že osada vznikla ve století tøináctém. Doloženými majiteli
byli pan Bohuslav ze Švamberka, Jan Radkovec z Kestøan a na
Chøešovicích. Ctibor Údražský z Kestøan v roce 1579 získal již
zaniklé Palèice a od té doby jsou pøipojeny k Údraži.
Za inspiraci dìkuji rodinì Kozákových z Jehnìdna, publikacím
Fr. Kasièky a B. Nechvátala: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku,
èlánku Zaniklé støedovìké vesnice v okrese Písek, Frölich 2017
a pøívìtivé pomoci pracovníkù Prácheòského muzea. Dostál Petr
Pohled na Údraž, 2020
ze støechy bývalé školy
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Spoleèenská kronika

Zlatá svatba

Vedení obce Albrechtice nad Vltavou pøeje všem oslavencùm,
a si svùj krásný vìk užívají ve zdraví a s klidnou myslí.
65
81
70
50
83
75
81
85
80
88

Sychrovská Marie, Údraž
Bican Josef, Chøešovice
Gage Zinková Jana, Jehnìdno
Pintová Irena, Újezd
Kozák Josef, Jehnìdno
Schánilcová Marie, Albrechtice
Venušová Vlasta, Újezd
Peterková Rùžena, Albrechtice
Žemlièková Marie, Chøešovice
Žák Josef, Chøešovice

84
50
65
60
80
75
88
55
60
65
50

~

p ù l

s t o l e t í

s p o l u

~

Riepl Wilibald, Albrechtice
Marešová Lenka, Chøešovice
Pinker Jaroslav, Újezd
Kudžová Zdenka, Albrechtice
Kováøík Jaroslav, Jehnìdno
Velková Marie, Údraž
Dìdiè Stanislav, Hladná
Hájková Ivana, Albrechtice
Kozáková Jana, Jehnìdno
Jaroš Jiøí, Jehnìdno
Hronek Stanislav, Albrechtice

Vìnujte spolu s námi
tichou vzpomínku

24. 3. 2020 – Šárka Procházková, Údraž
Nic z toho dobrého a krásného, cos uèinila se neztratí.
Všechno zùstane.
Dìkujeme všem za projevenou soustrast nad ztrátou dcery.
Jana a František Procházkovi - rodièe

Dne 4.4. 2020 uplynulo 50 let,
kdy si Vìra a Václav Klimešovi øekli své ANO.
Do dalších spoleèných let jim chceme popøát
hodnì zdraví a za vše, co pro nás dìlají, dìkujeme.
Dcera Vìra s rodinou

Nabídka pronájmu bytù

Zajímavosti z údražské historie

Obec Albrechtice nad Vltavou nabízí zájemcùm
k pronájmu 8 nových bytù v Údraži - bývalá škola.
Žádosti o pøidìlení bytù lze podávat na obecním
úøadì v Albrechticích nad Vltavou.
www.albrechticenadvltavou.cz

Ještì jednou o ..........
Nemá smysl øešit odkud se vzal. Prostì je tu a bude. Když
ne on, bude jiný. Kdysi mne ve škole uèili, že 2. tisíciletí bylo
érou bakterií a 3. bude érou virù a plísní. Uèili mì dobøe.
Odborníci neví a èasto se vyjadøují protichùdnì.
Laik je zmatený. Zaslechla jsem spoustu pitomostí, jako že
virus si pøeci nezabije hostitele! A proè ne? Pokud hostitele
použije k tomu, aby se nakrmil a rozmnožil a dokáže dost
dlouho pøežít mimo jeho tìlo, aby si našel nového hostitele,
není dùvod pùvodního šetøit.
Vìtšina se shodne, že starší generace je ohrožená. Pokud
se ostatní chtìjí radovat, není dùvod. Støední generace je
pøetížená stresem. Sportovci tím, že neznají míru toho, co
je jejich tìlo schopné vydržet. Dìti mají imunitu nezralou.
A pubertální bouøe hormonù svého nositele oslabuje také
vydatnì. Vím i o dìtech, ze kterých se po „obyèejné viróze”
stali diabetici na inzulínu, protože virus jim „vygruntoval”
buòky slinivky. Jak to bude zde, nikdo neví. Pro mladé by
mìly být varováním zprávy o poškození plodnosti. Prostì
opatrnost je zcela na místì. Léky se sice vyvíjí, ale na HIV
také a ještì je nemáme. Oèkování? Jak chcete spolehlivì
oèkovat proti nìèemu, co mutuje lépe než viry chøipky?
Máme štìstí, že nástup pøišel na konci zimy, kdy má tìlo
pøirozenì vìtší schopnost obnovy a i psychika „jde nahoru”.
Slunce je dost a UV paprsky jsou také solidní „dezinfekce”.
Hledejte pomoc ve všem, co je pøirozené. Posilujte nejen
tìlo ale i „ducha”, a nepøehánìjte to :-) Mùžete-li, myslete
na samozásobení v ovoci a zeleninì. MS

Údraž a údražská škola „VÈERA”
na dobové pohlednici
a „DNES” (9.dubna 2020)

Víte, že ...?
Pøed 90. lety bylo dle vládního
naøízení provedeno v Údraži
dne 26. èervna 1930
sèítání lidu a napoèítáno
bylo 452 obyvatel?
(Z údražské kroniky)

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. èervna 2020
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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