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Návrat k životu

Okénko starosty
Dobrý den !

V minulém èísle Zpravodaje jsem poprvé 
od nové formy vydávání neposkytl redakci 

pøíspìvek do této rubriky. 
Bohužel jsem zakusil na vlastní kùži, co je covid 19
a následný zápal plic, ale hlavnì co je boj o vlastní 

život. Èlovìk se musí v takové chvíli zastavit 
a jednou dennì si øíci: „Život je takový zázrak. 

To, že jsme tady, je nevýslovné štìstí.“ 
Nemùžeme ho prožírat, musíme ho nasávat. Pøišli 

jsme na svìt se svým tìlem a s ním také odejdeme. 
To, co nás má tìšit, jsou lidé, zvíøata, kvìtiny, … . 

A když k tomu pøidáme kapku lásky, pøátelství, 
jeden úsmìv, kompliment, tak se svìt zaène mìnit. 

Není to namáhavé ani bolestné. 
A vyžaduje to pouze jediné – uvìøit v sílu dobra. 

Je umìním naplno žít a chytit své dny, 
jako kdyby mìly být poslední. Užívejme si jich, 

protože žádný z nich nás vícekrát nepotká. 
Dovolte mì popøát každému 
ještì hodnì š�astných dnù.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Rekonstrukce silnice v Albrechticích 
byla pøesunuta na rok 2022
V letošním roce byla naplánovaná rekonstrukce v Albrechticích 
Vltavou – Úvoz. Jedná se o spoleènou investici naší obce, Jihoèes-
kého kraje a spoleènosti EGD (bývalý EON). Z hlediska obce se 
jedná o výstavbu splaškové kanalizace, položení pøíslušné èásti vodo-
vodního vedení pøivadìèe Albrechtice – Chøeš�ovice, rozvodù vody 
v èásti Úvoz, zhotovení sítí veøejného osvìtlení a výstavbu chodníku 
s èekárnou. Jihoèeský kraj bude stavìt deš�ovou kanalizaci a celé 
nové tìleso komunikace. EGD ukládá sítì rozvodù elektrické energie 
do zemì. Po intenzivních jednání s poskytovateli dotaèních prostøedkù

nad 

se 
chom museli financovat z vlastních nebo zapùjèených prostøedkù 
(úvìru). Pøedbìžnì se jedná o èástku mezi 9 – 10 miliony korun. 
Obdobný problém se zajištìním financí na deš�ovou kanalizaci má 
i Jihoèeský kraj. Z tìchto dùvodù se všechny zúèastnìné strany do-
hodly, že investici pøesunou na 1. pololetí následujícího roku.

naší obci nepodaøilo získat žádnou podporu a celou investici by-

Pro naší obec to znamená, že mùžeme získat 50 – 90 % 
ných prostøedkù z dotaèních fondù. A to je výzva a pøedevším hodnì 
práce pøed námi. Musíme zoptimalizovat žádosti o dotace a zinten-
zivnit jednání o jejich poskytnutí.

vynalože-

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Je èas setí...
Obèané nové z?stavby v Albrechtic?ch se vlastn?mi silami pustili do 
?pravy terénu. Ruku k dílu pøiložili nejen dospìlí, ale rovnìž jejich 
ratolesti. Urovnáním terénu a osetím travinami si vylepšili souèasný 
vzhled tohoto prostoru a zároveò pomohli obci pøipravit tento prostor 
pro budoucí parèík. (Pro zajímavost - v mladš? dobì bronzové zde 
st?vala jedna z nejvìtších jihoèeských mohyl, jejíž stáøí se odhaduje 
na 2800 až 3300 let.)

~  Pojïme se tìš i t na nìco hezkého  ~

Noc kostelù 28. kvìtna 2021
Veèerní prohlídky kostelù sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích

a sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou

Vysetí travnatého porostu 
Po vnitøní rekonstrukci bytových jednotek è.p. 156 a è.p. 200 
stále zbýval jeden úkol, kterého se na výbornou zhostili jejich 
nájemníci spoleènì se zamìstnanci obecního úøadu. Došlo 
k zarovnání terénu a výsevu travnatého porostu, který dostal 
bìhem stavebních prací opravdu zabrat. 
Zároveò bychom se chtìli omluvit za chybu tisku v únorovém 
èísle Zpravodaje, konkrétnì se jedná o náklady na rekonstrukci. 
Celková èástka rekonstrukce èinila 12 566 049 Kè, vynaložené 
náklady ze strany obce byly 2 566 049Kè. 



Koncem dubna nastupuje na obecní úøad v Albrechticích 
nad Vltavou na plný pracovní úvazek nov? zamìstnanec 
pan L. Soukup. Mimo jiné bude vykonávat i èinnost, která 
bude sloužit k potøebnému zajištìní chodu domovních 
èistíren odpadních vod pro uživatele, kteøí mají smlouvu 
na DÈOV s obcí Albrechtice nad Vltavou.

Pan L. Soukup se uživatelùm prokáže povìøením od obce

Kontakt pro pøípad poruchy: 
tel.: 725 721 873 Text: Hana Krippnerová

Informace pro obèany Ze zastupitelstva obce

5. zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2020  – 

ZO schválilo:

  - obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2020 o místním  

    poplatku za provoz systému, shromažïování, sbìru, 

    pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 

    odpadù, tj. výše poplatkù za odpady v roce 2021

  - obecnì závaznou vyhlášku o noèním klidu

  - smlouvy na D-ÈOV

  - financování vodohospodáøské infrastruktury

  - vytvoøení Fondu obnovy vodovodù

  - cenu za odpady pro podnikatele pro rok 2021

  - cenu vodného pro rok 2021

  - cenu stoèného pro rok 2021

  - poskytnutí dotace na èinnost v roce 2021

    Albrechtice n. Vlt.pro TJ 

  - odmìny pro neuvolnìné zastupitele

  - odpis nedobytných pohledávek

  - zámìry na prodeje pozemkù v Albrechticích n. Vlt

  - smlouvu na zøízení vìcného bøemene k pozemkùm

  - plán spoleèných zaøízení zpracovaný v rámci komplexní 

    pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice n. Vlt.

  - støednìdobý výhled rozpoètu obce na období 2022 - 2023

  - rozpoèet obce na rok 2021

  - rozpoètové opatøení 13/2020

  - plán jednání zastupitelstva

  - souhlas se zøízením zástavního práva k pozemku

  - smlouvu o zajištìní zøízení pøípojky a o závazku budoucího 

    odbìru vody z veøejného vodovodu obce Albrechtice n. Vlt.

1. zasedání zastupitelstva obce – 18. února 2021

ZO schválilo:

  - obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu

  - zápùjèku z Fondu rozvoje bydlení

  - další smlouvy o pøíspìvku vlastníka k vybudování D-ÈOV

  - prodej pozemkù

  - zámìr na prodej pozemkù

  - smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene

  - rozpoètové opatøení 1/2021

  - souhlas se zøízením zástavního práva pozemku

  - podání žádosti o dotaci z Investièního fondu JèK na akci

    Splašková a deš�ová kanalizace v Albrechticích n. Vlt.

ZO vzalo na vìdomí:

  - zprávu o èinnosti Finanèního výboru

  - zprávu o èinnosti Kontrolního výboru. Byla provedena 

    fyzická inventarizace majetku obce a dokladová inventura

ZO ukládá: 

  - místostarostce Hanì Krippnerové zahájit jednání 

    s JUDr. Prùšou ohlednì plnìní Smlouvy o dílo 

    s dodavatelem DÈOV

Z diskuze:

  - p. Václav Klimeš doporuèuje, aby Finanèní výbor 

    zpracoval nový návrh na kupní cenu obecních pozemkù

Milada Švelová

Podrobné informace z jednání zastupitelstva 
naleznete na internetových stránkách obce 

www.albrechticenadvltavou.cz
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Hana Krippnerová

Vážení spoluobèané.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o stavu 
prostøedkù Obce Albrechtice nad Vltavou.

finanèních 

k 31. 3. 2021:
Disponibilní zùstatek na úètech:
Komerèní banka              1 301 095,75 Kè
Èeská spoøitelna                420 013,00 Kè
Poštovní spoøitelna         1 197 760,75 Kè
Èeská národní banka      3 197 760,75 Kè

Dále má obec k dispozici finanèní 
prostøedky na Fondu rozvoje bydlení 
pro poskytnutí zápùjèek:                       1 352 966,57 Kè

Obec v souèasné dobì splácí úvìr 
na akci Dostupné a sociální bydlení Údraž 
ve výši s délkou splatnosti 30 let. 9 147 592,00 Kè 

mìsíèní splátka úvìru         33 142,00 Kè
mìsíèní pøíjem z nájmu       38 451,00 Kè

Z rozdílu mezi splátkou a pøíjmem z nájmu budou hrazeny 
nutné opravy nebo se bude spoøit na další projekty podob-
ného charakteru.

Z výše uvedeného je jasné, že Obec hospodaøí s finanèními 
prostøedky dle programu schváleného Zastupitelstvem obce. 
Hospodaøení je prùbìžnì kontrolováno Finanèním a Kontrol-
ním výborem obce a každoroènì pøezkoumáváno finanèním 
auditorem.

Ukládání vìtví!
Naproti bývalému kravínu v Albrechticích n. Vlt. (pod Efesem) 
mají obèané možnost ukl?dat vìtve ze svých zahrad. 
Upozoròujeme obèany, že tento prostor je urèen pouze 
pro ukládání VÌTVÍ. Prostor je vyznaèen páskou.

Informace pro uživatele DÈOV



Albrechtiètí hasièi vyhlašují akci:

Svoz železného odpadu
a vysloužilých 

elektrospotøebièù

v Albrechticích, Újezdì a na Hladné

Svoz bude proveden v mìsíci kvìtnu
a termín bude upøesnìn

Naše obec má vypracovaný nadstandardní systém odpadového hospodáøství, které umožòuje obèanùm obce likvidovat celé spektrum 
odpadù. I pøesto se nedaøí snižovat produkci odpadù. Vedle toho každým rokem stoupají náklady za svoz komunálního odpadu 
a skládkování. Náklady jsou zvýšené i v letošním roce.

Na celkový systém odpadového hospodáøství obce jsme z 
poètu obce doplatili v roce 2020 celkem 715.000,- Kè. Nejvìtším 
problémem je stoupající produkce komunálního odpadu. V roce 
2014 byla produkce 350 t, pak v roce 2015 jsme to snížili na 273 t 
a od té doby produkce stoupá až na úroveò 358,17 t a to je histo-
ricky nejvíce. Úroveò tøídìní odpadù je meziroènì témìø stejná 
a nedaøí se vytøídit vìtší množství. Na druhou stranu, pokud by se 
tøídìní snížilo, tak bychom mìli na likvidaci odpadù ještì vyšší 
náklady.

roz-

Ke cti našich obèanù slouží to, že veškerý odpad odkládají na 
urèená místa a netvoøí èerné skládky (až na výjimky).

Samostatnou kapitolou je likvidace biologického odpadu. Do 
vesnice je umístìn kontejner, aby obèané mohli likvidovat trávu 
a listí. Bohužel se najdou tací, kteøí tam ukládají vìtve nebo do-
konce stavební su� nebo komunální odpad. Musíme si uvìdomit, 
že tento biologický odpad je odvážen na kompostárnu a stavební 
su� pùsobí velké problémy a mohlo by dojít k situaci, že kompos-
tárny nám odmítnou odebírat a my budeme muset tento systém 
zrušit a umístíme pouze 1 kontejner na sbìrném dvoøe. Tím splní-
me zákonnou povinnost, ale slušní obèané nebudou mít možnost 
likvidovat tímto zpùsobem biologický odpad. A to by nebylo dobré.

každé 

Proto vás všechny vyzývám k dodržování pravidel a abyste 
pozor na to, co do kontejnerù na biologický odpad dáváte.

dávali 

Ing. M.Ušatý, starosta obce

Vyhodnocení odpadového hospodáøství obce

Produkce odpadù a tøídìného materiálu (v t)

2018 2019 2020

papír  19,96 18,38  18,47

plast   16,22 20,58   19,30

sklo  19,24 24,64  24,32

kov  10,24 25,66  28,20

nápojový karton  1,14  1,08  1,30

komunální odpad   315,23   335,39   358,17

Celkové pøíjmy z odpadového hospodáøství v r. 2020 (v tis. Kè)

poplatek za systém a provoz 771
sbìr a zpracování surovin 32
sbìr a svoz komunálních odpadù 111
sbìr a svoz ostatních odpadù 8
využití komunálních odpadù (EKOKOM) 205

CELKEM 1127

Výdaje na odpadové hospodáøství v r. 2020 (v tis. Kè)

nákup služeb (RUMPOLD) 967
vlastní náklady 857

CELKEM 1842

Štìpka k odbìru zdarma
Vážení obèané, je možné si odvézt štìpku, která je volnì 
dostupná po provedeném štìpkování v prostoru bývalého 
kravína v Albrechticích nad Vltavou.

SDH Albrechtice n / Vlt.

Rok 2020 byl pro naší obec nejúspìšnìjší v její historii. Dosáhli 
jsme druhého nejvyššího hospodáøského výsledku (pøed zdanì-
ním 5.336.000 korun). Ještì lepší to bylo v nárùstu majetku obce. 
Na poèátku roku 2020 byla hodnota majetku naší obce na úrovni 
150, 8 milionu korun, na konci roku to byla hodnota 193, 5 milionu 
korun, tj. nárùst o 42,7 milionu (28,3%). Jedná se o pøekonání nej-
vyššího nárùstu o více jak dvojnásobek. Z vnìjšího pohledu (banky, 
investoøi, pøíslušná ministerstva) jsme hodnoceni jako dynamicky 
se rozvíjející obec.
Dalším velmi úspìšným ukazatelem je množství dotaèních pro-
støedkù, které naše obec v loòském roce obdržela. Celkovì tato 
èástka pøesáhla 26 milionù korun a ještì další témìø 4 miliony 
pøišly nebo pøijdou v letošním roce. Jedná se o platby z prostøedkù 
ministerstva zemìdìlství, které má dlouhé lhùty na proplácení 
penìz.

A nyní konkrétnì, co jsme poøídi l i :

1.) 8 nových bytových jednotek v Údraži
2.) Rekonstrukce 13 bytových jednotek v Albrechticích n. Vlt.
3.) DÈOV

4.) Lesní cesta Kozín
5.) Víceúèelové høištì Chøeš�ovice
6.) Dokonèení pohostinství v Údraži
7.) Tepelné èerpadlo Chøeš�ovice 16
8.) Rekonstrukce sochy Ježíše Krista v Chøeš�ovicích
9.) Doplnìní veøejného osvìtlení v Jehnìdnì a Újezdu
10.) Zhotovení projektových dokumentací k VHI

Pøes velké úspìchy v investicích a získávání dotací se nepodaøilo 
vše naplánované zrealizovat. Na r. 2021 byla pøesunuta výstavba 
areálu v Jehnìdnì, knihovna a tìlocvièna v Chøeš�ovicích, požární 
zbrojnice v Jehnìdnì, vodovod a kanalizace v Albrechticích (smìr 
Kouty), chodník na høbitovì v Albrechticích, odvodnìní kostela 
v Albrechticích, závlaha na høišti v Albrechticích, rekonstrukce MK 
v Jehnìdnì. Ve velké vìtšinì nedošlo k realizaci z dùvodu nezís-
kání dotaèních prostøedkù. Ale mohu konstatovat, že na vìtšinu 
tìchto akcí jsou letos dotaèní prostøedky schváleny, tak budeme 
moci tyto akce zrealizovat (nebo již byly zrealizovány).

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Informace pro obèanyRozvoj obce a hospodaøení v roce 2020
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Informace pro obèany Znovuotevøení obecní knihovny

SDH Albrechtice n / Vlt. Vichøice Klaus se prohnala i Albrechtickem

Text a foto: Petr Sidum - velitel zásahové jednotky obce Albrechtice n. Vlt.

Hledám obyvatele Albrechtic a okolí, kterým není lhostejno, v jakém prostøedí žijí a chtìjí životnímu prostøedí aktivnì pomoci. 

Akt ivní pomoc se mùže týkat :

-  Hospodaøení s vodou v krajinì, to znamená provést údržbu   
   stávajících studánek a zbudovat nové.

-  Zlepšit péèi o krajinu, postupnì osazovat nové polní cesty, 
   doplòovat jejich keøové patro, chránit pøed okusem a jiným
   poškozením.

-  Podporovat hnízdní možnosti ptactva vyvìšováním 
   budek, ochrana doupných stromù.rozmanitých 

-  Údržba kvìtnatých cípù luk, odstraòování keøových nárostù.

-  Na vhodných místech snesení kamenù z polí a vytvoøení
   úkrytù pro hmyz, plazy a ještìrky.

-  Odstraòovat odpadky z pøírody, úèast na akci Èisté Èesko.

-  
   pohøebištì, mohyly, cesta kolem rybníkù, ekologických rarit ...

Návrh na nové nauèné stezky - napø. propojit starovìká 

-  akcích.Výchovná èinnost v podobì obrázkù, fotografií, informace o 

Jak je vidìt, je to pozvánka k práci, nikoli k okounìní èi náøkùm.
Pøesto, najdete-li v sobì chu� pøírodì pomáhat, zavolejte na 

tel. 736 487 634  /  Dostál Petr 

Výzva ... pro ty, kterým není lhostejno, v jakém prostøedí žijí 

Milí èten?øi, 
jsem velice ráda, že mohu od úterý  

13. 4. 2021 znovu otevøít
 Obecní knihovnu pro veøejnost. 
Mùžete se tìšit nejen na èerstvì 

zakoupené knižní tituly k mìsíci ètenáøù, 
ale i na nový výmìnný knižní soubor 

z Mìstské knihovny v Písku. 
Tìší se na Vás Dana Ryšlavá, knihovnice

- Podìkování -
Obci  Albrechtice nad Vltavou

za finanèní podporu k rozvoji ètenáøství.

B øe ze n - mì s í c kn i h y. 
Ani v této nelehké dobì bychom nemìli zapomínat na to, jak je 
zdraví. Právì jednou z možností je vzít si oblíbenou knihu, hodit starosti všedního dne za 
hlavu a nechat se pøenést tøeba do jiného svìta, prostøedí èi sdílet pocity a životy hlavních 
hrdinù. Právì mìsíc bøezen je pro ètenáøe jako stvoøený. Vzhledem k lepšícím se výhle-
dùm vývoje rozvolòování ve spoleènosti, se mùžete tìšit na tyto knižní novinky: 

dùležité dbát na duševní 

D ì t ské h o è t e n á øe j i s t ì za u j mo u :

TLAPKOVÁ PATROLA  5 minutové pohádky
Vydejte se s neohroženými štìòaty z Tlapkové patroly za parádním dobrodružstvím, užij-
te si i spoustu legrace. Na co se mùžete tìšit? Tøeba na rýžování zlata èi závod horko-
vzdušných balónù. Víc neprozradím, pøijïte si knížku pùjèit do knihovny.  

Další pohádková knížka se jmenuje ELENA Z AVALORU. 
Je urèena pro zaèínající ètenáøe. Na první pohled zaujmou i velice pìkné ilustrace. 

D o sp ì l ým è te n á øù m j so u u r èe n y t y t o t i t u l y :

Pro milovníky detektivního žánru:

Shari Lapena – NEVÍTANÝ HOST  
Autorka hitù Manželé odvedle a Nìkdo v cizí v domì. Uniknout stresu a starostem 
a nalézt na víkend útoèištì v útulném, luxusním hotelu na venkovì – to zní dokonale. 
ALE pak udeøí bouøe a z útoèištì se stane past. Zaènou se dít nehody nebo vraždy?

Ladislav Beran – KYTICE RÙŽÍ NEBOŽTÍKÙM NEVONÍ - další kniha našeho oblíbeného
autora rozšíøí nabídku knih, kde každý zloèin má své pozadí a nejde jen o to vypátrat 
a usvìdèit pachatele, ale i o to rozkrýt lidské osudy èi vztahy.

Literatura pro ženy a dívky:

Táòa Keleová - Vasilková – JULINÈINA PEKÁRNA
Hlavní hrdinka Klára je svobodná, bezdìtná ètyøicítka, ale její život je pøesto naplnìný – 
láskou, pøátelstvím a sny, které se mohou uskuteènit.

Alena Mornštajnová – HANA
Jedná se o výpravný životopisný román, který vychází ze skuteèných událostí.

Klaus se nevyhnula ani našemu okolí. Bìhem této noci albrechtická 
zásahová jednotka vyjíždìla k technickému zásahu zprùjezdnìní 
a úklidu zablokovaných komunikací od vyvrácených a zlomených 
stromù. A že jich nebylo málo.

V polovinì mìsíce bøezna, kdy se prohnala naší republikou vichøice 

Na jednom místì to po pøíjezdu vypadalo, že pøed chvílí se zde pøe-
vrátilo auto plné klád. Nad hlavami se pøi odstraòování nahýbaly 
další stromy a za hradbou vyvrácených stromù první nedoèkavci, 
kteøí tak moc chtìli projet. Prostì zásah se vším všudy.
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Podìkování
S nápadem vybudovat toto posezení u rybníka Valenta pøišel Ing. Petr Dostál. 
Podìkování patøí všem, kteøí se na akci podíleli. Ti, kteøí již využili posezení v pøírodním 
stylu s vyhlídkou na rybník Valenta, mi jistì dají za pravdu, že se zhotovitelùm dílo
k užitku všem vydaøilo.  Hana Krippnerová

Ve všech našich èástech obce máme rozmístìno více jak stovku 
kontejnerù a zvonù - nádob na tøídìný odpad. K tìmto odpadovým 
nádobám obec ještì zkvalitnila pøed nìkolika lety obèanùm odpa-
dový servis v podobì rozmístìní velkoobjemových hnìdých kon-
tejnerù na BIO odpad.
Bohužel z tìchto kontejnerù jsou spíše odpadkové koše. Dennì 
vidím, co jsou lidé schopni do tìchto BIO kontejnerù vyhodit. Skle-
nìné èi plastové láhve, plechovky od nápojù a komunální odpad. 
Vždy� na toto všechno mají o pár krokù vedle pøíslušné nádoby. 
A to ani nemluvì o tom, že jsme odtud lovili i chladnièku a praèku.

To, že je na každém BIO kontejneru vylepeno upozornìní ohlednì
zákazu vhazování vìtví a ostatních døevin, lidé neustále ignorují 
a pracovníkùm obce pøidìlávají práci. Což se bohužel dìje ve 
všech obecních èástech.
Vždy� i skládku vìtví mají obèané Albrechtic témìø u nosu a zby-
teènì znehodnocený BIO odpad na kompostárnu nepøijmou. 
Fotografie BIO kontejnerù s náloží vìtví z urèitì hezky zušlechtì-
ných zahrad, které tam samozøejmì nepatøí, jsou ze stanoviš� 
v Albrechticích nad Vltavou u dìtského høištì a u èerpací stanice.
A jedna otázka na závìr. Myslíte si, že je tohle normální ?

Text a foto: Petr Sidum – provozní pracovník obce 

Informace pro obèany

Jarní proøez

Odpadové støípky z naší obce

My jsme zarostlí, ale hrušky už ostøíhané
Jarní proøez jádrovin je již za námi a hrušnì mohou ukázat svou plodivou sílu. Loni se 
ovoce ukázalo jen jednotlivì, letos by již mìla být úroda lepší. Dá-li ovšem pøíroda 
bez pozdních mrazíkù. Støíhání švestek a tøešní pøijde na øadu až za mìsíc, po jejich 
odkvìtu. Díky daru pana Františka Musila jsme zasadili 16 kusù modrého myrobalánu
–  lidovì øeèeno špendlíkù. Èást se vysadila v Újezdì, èást na Hladné a v Jehnìdnì. 
Snad bude jejich ovoce vítaným zpestøením nabídky. Jenom pro pøipomenutí - ze síje 
p. Musila bylo v Albrechticích zasazeno už døíve také 10 ks jinanù a 5 ks metasekvojí 
– ano tato krasavice, o které se myslelo, že vyhynula spolu s trilobity a objevena byla 
až v r. 1945 v Èínì, teï roste i v Albrechticích. Dìkujeme. 

Instalace lavièek na Valentovi
Po Velikonocích byly instalovány døevìné lavièky na pláži rybníka Valenta. Dvì tvoøí 
posezení u ohništì, další dvì jsou na bøehu rybníka. Pohled na hladinu a klid v okolí 
jsou balzámem na duši a doufáme, že místo bude pøitahovat nejen projíždìjící cyklisty, 
ale i romantické duše z okolí. Na cyklisty je pamatováno instalací døevìného držáku 
na kola. Na zhotovení lavièek mají podíl p. Lidinský, p. Šabatka a p. Volfík, kmeny 
podélnì rozøíznul p. Hronek z Údražských Chalup. Na hranì pláže bylo také zasazeno 
9 bøízek, na hranì polí jedna jablùòka a 8 dubù z náletu.
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Holky z Jednoty 3

Evropský strom roku 2021
V únoru 2021 skonèilo hlasování v soutìži Evropský strom roku 2021. Èeská 
republika mìla v soutìži také svého favorita - strom, který vyhrál loni národní 
kolo. Konkurenty mu bylo 14 vítìzù národních kol z celého kontinentu. Je 
v poøadí již jedenáctým vítìzem evropského klání. Letos s pøevahou vyhrál 
tisíciletý dub cesmínový ze Španìlska. V okolí je znám jako Strom èarodìjnic, 
které se prý kdysi v jeho stínu scházely. Dub není vyšší jak 16 m, ale má 
velký obvod kmene. Døíve lidé lezli do jeho koruny a polehávali u jeho paty. 
Dnes je strom chránìn a díky své povìsti je o nìj náležitì peèováno. Druhým 
a tøetím stromem v Evropì pro rok 2021 jsou platany - jeden v Itálii, druhý 
v Ruské federaci. Italský je pùsobivý svým køivolakým kmenem a korunou, 
ruský má mohutný vzrùst a je opøeden spoustou povìstí.
Ale vra�me se k èeskému favoritu. Že nezíská evropskou poctu jako jeho 
loòský pøedchùdce - chudobínská borovice nad Vírskou pøehradou - bylo 
jasné. Jde totiž o zdánlivì nevýraznou sedmdesátiletou jabloò, která roste
u hospody U Lidmanù v obci Machovská Lhota, nedaleko Hronova na hrani-
cích s Polskem. Jabloò nominovala Místní akèní skupina Stolové hory, 
podpoøila ji obec, zahrádkáøi a dìti, které kreslily obrázky a zúèastnily se 
akce Peèení štrùdlu. Vzniklo i podpùrné video. Podle mne jde o dùkaz, že 
chytrá a dùsledná propagace mùže ve virtuálním prostøedí, kdy se o vítìzi 
hlasuje telefonicky èi pøes internet, pøinést sladké plody. I pro malièkou obec 
na okraji republiky. Proto se jabloò stala èeským stromem roku 2020 a byla 
pøihlášena do evropské soutìže. 
V ní byla nejmladším a nejmenším èekate
jediná ovocný strom. A pøesto - považte - obsadila sedmé místo z patnácti 
uchazeèù.

lem na poctu. Zastupovala jako 

Ano, važme si každého stromu. Jakže je to napsáno v Prosbì lesa?

„
slunce. Já jsem dal trámoví tvému domu a desku tvému stolu. Ze mne je 
døevo tvé kolébky i tvé rakve ...“                                                      

Jsem dárcem tepla za chladných nocí a dárcem chládku v žáru letního 

Dostál Petr

Dlouho jsem pøemýšlela (což z úrovnì tohoto èlánku ètenáø nej
jsem pøemýšlela, o èem psát v poøadí tøetím díle „Holek z Jednoty", aby se stále neopako-
valo kolik kusù, kil a litrù toho èi onoho se za poslední rok prodalo, èeho je nadbytek èi co je 
na dobu neurèitou zcela nedostupné apod. Zapomenu tedy na upocené, obèas sotva lezou-
cí prodavaèky s nìkdy dosti omezenou, zato peprnou slovní zásobou (nestìžujeme si – 
víme, že spousta lidí je na tom mnohem hùøe) a máme tu tøi obyèejné ženské, obyvatelky
jedné vísky žijící si svùj každodenní život, který jen musely, tak jako všichni ostatní, pøizpù-
sobit okolním událostem uplynulého roku.

spíš nepozná), ale opravdu 

Jelikož mám dítka školou povinná, tedy doma zavøená, „hrála" 
uèitelku (pøed tìmi opravdovými upøímnì tisíckrát smekám). Kdyby totiž seriál „My všichni 
školou povinní" nepatøil do škatulky „pro pamìtníky", vsadila bych se, že jsem pro tvùrce 
byla pøedlohou uèitelky první tøídy v podání Gabriely Vránové, která se nakonec zbláznila 
a musela školství opustit. Až se stydím, kolik znalostí žáka tøetího roèníku se mi jaksi ne-
návratnì smazalo z pamìti buï docela, nebo je ukryto v hodnì hlubokém podvìdomí. A pøi 
vší úctì k panu Hejnému, jeho metody v matematice, jsou pro mì, èlovìka nelogického, 
velká muka. Nemluvì o naprosto bìžných a pro každého dnes již nepostradatelných tech-
nických vymoženostech (poèítaèe, tablety, superchytré telefony …), z kterých já osobnì 
umím jen ukázkovì utøít prach. A i když se z pøedchozích øádkù mùže leckomu zdát, že jsem 
nemohla dokonèit ani základní školu, pøesto se mì ujaly dvì úžasné kolegyòky, kamarádky 
a vlastnì už skoro rodinní pøíslušníci, holky z Jednoty. 

jsem si pøes den na paní 

A právì díky jejich vstøícnosti jsem mohla pøes den pobývat v ma
nì po veèerech a nocích dohánìt své pracovní povinnosti. Velkou výhodou takových osa-
mìlých smìn je, že vám jde vše rychleji od ruky. Jednak nevrážíte pøeplnìným vozíkem do 
nakupujících zákazníkù, neodbíháte k salámové loterii (u mì, jak už je všeobecnì známo, 
si totiž žádný zákazník nemùže být nikdy jistý, zda opravdu dostane svých požadovaných
20 dkg nebo nìco mezi 10dkg a pùl kilem) a také èlovìka pohání k rychlejšímu výkonu 

lých „Bohnicích" a násled-

obyèejný strach. Jeden by nevìøil, kolik neidentifikovatelných zvukù se za tmy takovým krámem rozléhá. A pokud jste navíc miláèkem 
sleèny vedoucí, máte o zábavu postaráno. Když totiž šikovnì ukryje telefon s originálním vyzvánìním tak, že vám pøed pùlnocí za zády 
zaène soptit a houkat vlak, vìøte, že i z vás se stane po „menším infarktu" rychlík. 
Nevýhodou je èasem bezchybná ukázkovì vypilovaná samomluva, falešný zpìv sloužící k pøehlušení onìch zvláštních zvukù a poza-
stavení nejoblíbenìjší z èinností - pruzení svých nadøízených.
To, že se potvora covidová nakonec nevyhla ani 2/3 z nás, všichni naši zákazníci dobøe vìdí. Myslím, že naše místa byla doèasnì 
obsazena skvìlými, šikovnými a sympatickými dìvèaty, kterým tímto za vše zpìtnì ještì jednou dìkujeme. 
Tady však musím napsat, že mnohem více, než nemoc sama (díky bohu!), potrápil mé kolegyòky nezvykle dlouhý èas strávený doma. 
Pokud totiž nìkolik let neznáte slovo „dovolená", stává se pro vás tolik neèekanì nabytých „volných" dní doslova scifi seriálem. Zvláštì,
když ani poèasí nepøeje alespoò malému naèerpání vitamínu D ze sluníèka na své zahrádce. 
Naštìstí už je zase vše pøi starém a holky z Jednoty zas kulhají po krámì, s láskou hudrují a vyhlížejí své zákazníky. Mnohým z nich 
musíme podìkovat za jejich starostlivost v dobì naší karantény, zájem o naše zdraví, jestli máme co jíst ... atd. Nìkteøí nám až vehnali 
slzy do oèí. A tak si hlavnì dál pomáhejme, zajímejme se o druhé, neztrácejme víru a smysl pro humor a v co nejlepší náladì vše 
spoleènì pøeèkejme!!!   Tereza Zachová

Naštìstí už je zase vše pøi starém

Také vám srdce tluèe pro krásné stromy? Naše obec je má, i pøíbìhy by se 
našly. Myslíte, že bychom mìli šanci?
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„ A léta bìží vážení…“Z farní kroniky  -  na pokraèování II  -  za faráøe Jana Iry

V mìsíci únoru oslavila krásné 90té narozeniny paní Zdeòka 
Škodová z Albrechtic nad Vltavou. I ve svém vìku je stále vitální 
a èilá. Její napeèené cukroví – mùžeme jen tiše závidìt. 
Od dìtí a vnouèat dostala krásnou kytici ~ 90 ~ èervených rùží. 
Paní Škodové pøeji ještì mnoho dalších let ve zdraví a v kondici
jako doposud. Za zastupitelstvo obce Milada Švehlová

Blahopøání Kostel sv. Jana Køtitele na poušti
Na 2. nedìli velikonoèní 10. 4., v nedìli Božího 
se uskuteènila mše svatá s obnovou køestních slibù a také
žehnáním zrestaurovaných vìcí z inventáøe kostela sv. Jana 
Køtitele v Chøeš�ovicích:

milosrdenství 

– Døevìných soch sv. Petra a Pavla z hlavního oltáøe
   (finanèní èástka 184.760 Kè / dotace JèK + MK ÈR 
   141.000 Kè z toho dar Spolku památky Chøeš�ovicka 
   29.000 Kè, obec Albrechtice/Vlt. 10.000 Kè) 

– 14 obrazù zastavení køížové cesty s doplnìním 
   køížkù s oznaèením poøadového èísla (5.152,- Kè)

– Vyhotovení svícnù pod tato zastavení - dar SPCH

– Restaurování svíèkového køiš�álového lustru 
   (81.000 Kè – dar SPCH), naviják na zavìšení lustru 
   (2.800 Kè)

– Zrestaurování køtitelnice (2.800 Kè)

– Kovaná dvíøka do zvonice a doplnìní lunety 
   vchodové møíže (14.400,- Kè)

   Všem dárcùm upøímné Pán Bùh odmìò! 

   V úctì a s vdìèností Pater Slávek Holý, administrátor

Oprava u receptù ve Zpravodaji z prosince 2019. 

V tomto zpravodaji byly vytištìny 3 recepty na cukroví z bílého 
máku: vanilkové rohlíèky, pracny a linecké koláèky. Na zkypøení 
bylo použito amonium. U vanilkových rohlíèkù jsem ho zapom-
nìla napsat. Pomìr amonia k použitým surovinám jsem napsala 
od oka a rovnìž jsem nevìdìla, kde jej sehnat. 

Zeptala jsem se v Jihoèeském rozhlase v relaci Pochoutkový 
rok, aby mi zodpovìdìli, jaké množství amonia by se mìlo po-
užít. Ochotnì a rychle mi odpovìdìli! Moc jim dìkuji.

Na 1 kg mouky je potøeba 20g amonia. 

Na uvedené množství mouky si dávkování musíte upravit, na 
mé váze zvážím nejménì 10g. Tak použiji to, snad se tím nic 
nezkazí. Amonium je jinak cukráøské droždí. Koupila jsem ho 
v drogerii v Písku, pod kostelem, „U Jouji“.        Milada Švehlová

Recepty našich babièek
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Roku 1922 a 1924 byly na základì zákona o dlouhodobých pachtýøích následující pozemky od kostela sv. Apoštolù 
Petra a Pavla odprodány za smìšnou malou cenu bývalým pachtýøùm: viz tabulka. Bylo tedy nucené na základì zákona 
o dlouhodobých pachtýøích, kterýžto zákon byl zøejmì nespravedlivý, odprodáno od zdejšího chrámu 6 ha, 27 arù, 82 m2 
za cenu 9449.74 Kè, což se v té dobì rovnalo témìø jednoroènímu pachtu.
Dne 15. listopadu  konány byly volby v celé republice do nového národního shromáždìní. V Albrechticích dostaly 
následující strany tyto hlasy. Do snìmovny: lidová 35, komunisti 14, èes. socialisté 47, nár. dem. 14, živnost. 27, soc. dem. 
132, republik. 219, …. 7  Do senátu: lidová 24, komunisti 13, èes. socialis. 44, nár. dem. 14, živnost. 22, soc. dem. 112, 
republik. 191, strana práce 1, …. 2

1925

Zdenka Holeèková. 17. listopadu 1926 dáno stav. varhan Frant. Šuralovi v Èes. Budìjovicích za opravu varhan 1500 Kè.
Revidi in visitatione canonica die 24. Maii 1926 Vld. Pi�ha, pers. decanus in Neznašov Josef Holeèek byl zde 3. 8. 1926. 

1926 Koneènì po dlouhých a usilovných prosbách mých bylo v roce 1926 pøikroèeno k opravì zdejšího chrámu Pánì
a høbitovní zdi. Paní patronka uvalila se na opravu poskytnouti obnos 5000 Kè (za èež jsem sám osobnì byl jí podìkovati), 
bohužel že svého slibu nesplnila a pøi poøádání kostelních úètù byla ona èástka do vydání zaøazena, a z kostelních penìz 
zaplacena. Takže nièeho na opravu kostela nepøispìla, leda trochu døíví a tašek. Celá oprava stála 6300 Kè, byla kryta 
èástí èistým kostelním jmìním a 1300 Kè z úrokù penìz za odprodané kostelní pozemky, nádenické práce a povozy pos-
kytli osadníci. Bohužel však že oprava nebyla trvalá, následkem stálých deš�ù toho roku byla západní strana brzy poško-
zena a vápenný nátìr smyt.
Mimo tyto opravy byly toho roku opraveny též varhany nákladem 1500 Kè, kterýžto obnos poøízen sbírkami osadníkù, 
opravu provedl František Šural, stavitel varhan v È. Budìjovicích. Ponìvadž mnohé vìci kostelní byly ve stavu špatném 
darovaljsem kostelu polštáøe na hlavní oltáø v cenì 100 Kè, pláštíèek na ciborium v cenì 60 Kè, antipendium na kazatelnu 
za 50 Kè a ruèníèky za 25 Kè, mimo jiné menší vìci: svícny a celou køížovou cestu jsem novì nabronzoval za pomocí 
místního pana uèitele Františka Kubína, též všechny dveøe a okna, též i vrata høbitovní jsem sám hnìdou barvou natøel.
Revidi in visitatione canonica generali die 20. Maii 1927 + Simoni Episcopus



Zajištìní plavebních hloubek øeky Vltavy pod VD Koøensko je pøed 
dokonèením. Po letní pøestávce v roce 2020 pokraèovalo v zimním 
období dokonèení prohrábky koryta øeky a úpravy plavební komory 
Koøensko. V první etapì prací (zima 2019 - 2020) bylo prakticky 
hotovo na úseku v Újezdì (od Babice až k Hrdlièkùm) a na letošní
zimu pøipadalo dokonèit práce pøímo pod pøehradou Koøensko. 
Zdánlivì menší èást však byla nároèná na pøípravu. Musela být 
vytvoøena v levé èásti koryta pøístupová cesta od pøehrady až 
k „Ostrovu“ v Újezdì pro mechanizaci a dopravu vytìženého mate-
riálu. Pak následovaly práce na prohloubení koryta pod pøehradou, 
rozšíøení „dalbového stání“ (stání pro lodì pod plavební komorou) 
a prodloužení dìlícího pilíøe mezi vodní elektrárnou a plavební ko-
morou. Situaci však výraznì zkomplikovalo letošní únorové poèasí 
(srážky a tání snìhu). Navíc musela být vodní nádrž Koøensko 
z dùvod hromadících ker na Lužnici a hrozícímu nebezpeèí zatope-
ní domù v Kolodìjích, témìø vypuštìna. To zpùsobilo velký prùtok

3blížící se až 200 m /s, a proto byly práce pøerušeny a technika pøechodnì odsunuta. Až poèátkem bøezna se mohlo pokraèovat v beto-
nování prodloužení dìlícího pilíøe plavební komory, který je již dokonèen a v souèasné dobì probíhá rozšíøení stání pro lodì a dokon-
èovací práce (odvoz materiálu). Z toho dùvodu byl posunut termín dokonèení celé akce o jeden mìsíc (do 30.4.2021). Až potom bude 
zvyšována hladina Orlické pøehrady nad úroveò 344 m n. m. a nebude nutné ji následnì opìt snižovat. 
V loòském roce po ukonèení prací v bøeznu byla hladina na nízké úrovni, ale bìhem èervna se jí díky zvýšeným srážkám podaøilo zvýšit 
na úroveò umožòující provoz na plavební komoøe Koøensko. To bylo v hojné míøe využito k lodní dopravì a bìhem sezóny toho využilo 
více než 9000 plavidel. Protože v letos jsou výraznì lepší srážkové hodnoty, lze pøedpokládat zahájení plavební sezóny døíve. Navíc je 
možnost splavnosti i pøi hladinì 345,9 m n. m., to je o 1,7 m ménì než doposud. Tím se zvýší komfort plavební veøejnosti i rekreantù. 
Už bude snadnìjší zajet z naší obce (na èlunu, loïce, nebo jiném plavidle) po vodì na výlet do Týna, Purkarce, na Hlubokou, nebo až 
do Èeských Budìjovic. K tomu využít zdymadla Koøensko, Hnìvkovice - jez, Hnìvkovice - pøehrada, Hluboká a Èeské Vrbné, která jsou 
v provozu každý den zpravidla od 8:00-19:00 hod. po dobu plavební sezóny, a jsou zdarma. 

Zajištìní plavebních hloubek øeky Vltavy pod VD Koøensko 

Podrobné informace lze získat na webu: 
Vodní cesty | ØVC ÈR (rvccr.cz).     

J. Procházka, foto: autor a zdroje Povodí Vltavy

Kaplièka je jedinou sakrální budovou v osadì a podle letopoètu na ní 
byla vystavìna v roce 1913. Po celou dobu rostly a zdobily ji z obou stran lípy, 
které bohužel postupnì odumíraly a hrozil jejich pád, proto je nechala obec 
zhruba pøed deseti lety zmladit (zkrátit). To však uspíšilo jejich konec, a nakonec 
odumøely úplnì. 

umístìném 

Proto jsme je po dohodì s obcí koncem února odstranili. Nyní èekáme 
zování paøezù a poté plánujeme slavnostnì vysadit nové mladé lípy, které by 
mìly zkrášlovat okolí kaplièky alespoò dalších sto let. 

na odfré-

Josef Procházka  /  Foto: F. Štípek a autor

z èinnosti spolku Náš Újezd    „ ” U kaplièky v Újezdì budou nové lípy

Kaplièka v r. 2000
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Újezd Vzpomínky na zaniklý mlýn Strouha ... 

Noc kostelù Poprvé v Albrechticích a Chøeš�ovicích

Pøed ústím potoka Karlovky do øeky Vltavy mùžeme na jeho pra-
vém bøehu pøi nízkém stavu vody najít zbytky kamenného zdiva 
a o nìkolik metrù výše obrysy mlýnského rybníku. V tìchto místech 
stával kdysi mlýn Strouha, nebo také nazývaný Stružan. 
K jeho historii mùžeme vycházet z díla J. Sakaøe (Dìjiny II. 
Týn nad Vltavou), kde uvádí, že po r. 1654 pøibyla v Újezdì panská 
hospoda, ve které byl Jan Lavil. Na jeho gruntu byl po tøicetileté 
válce vystavìný mlýn. První záznamy o mlýnu z matriky Neznašo-
va jsou z r. 1715. Ten patøil vrchnosti a mlynáøi mìli povinnost vùèi 
dvoru a zámku.

Mìsta 

Zajímavá je historie èásti Strouha, která je v údolí potoka 
pøed ústím do Vltavy. Zde byly dva objekty, které v ještì v 17. stol.
patøily k Újezdu a jedním z nich byl mlýn Strouha. Po zavedení 
katastru nemovitostí byly oba domy zaevidovány jako è.p. 15 a è.p. 
16 k osadì Neznašov. V druhé polovinì 19. století byl pøeveden 
dùm è.p. 15 z Neznašova do Újezdu, kde mu bylo pøidìleno èp. 43, 
což dokládá zápis ze sèítání lidu z roku 1869. Mlýn však zùstal 
nadále v Neznašovì, protože stál na pravém bøehu potoka, ale 
témìø všechny pozemky k nìmu náležející byly v Újezdì. Rovnìž 
jediné dvì pøístupové cesty vedly z Újezdu, a proto ho k mletí 
využívali zejména obyvatele naší osady, kteøí ho považovali za 
„svùj“ mlýn. Na potoce cca 200 m proti proudu byl zbudován menší 
jez s náhonem do mlýnského rybníka, ze kterého bylo vantrokami 
svrchní vodou roztáèeno mlýnské kolo. To pøes hlavní høídel s pa-
leènicí pohánìlo mlecí kámen. Mlýn mìl jedno složení, a tak mohl 
mlít jen jeden druh obilí a jeho výkon byl cca 3 ks. Témìø všechno
vnitøní zaøízení mlýna bylo ze døeva. 

Karlovky 

Jako mlynáøi jsou postupnì uvádìni Lavil, Dušek, a pozdìji Rùžiè-
ka (v roce 1869 Adalbert Rùžièka). Od roku 1939 potom Bedøich 
Rùžièka a po nìm se øíkalo mlýn „U Bedøicha“. Ten zde pùsobil až 
do ukonèení provozu v roce 1959, kdy mlýn musel ustoupit hladinì 
Orlické pøehrady a byl zbourám. Byl to velmi inteligentní, svobodný 
pán, který zde žil se svojí nejstarší sestrou Karlou, o kterou se až 
do její smrti staral. Mìl i pøítelkyni, která podle vyprávìní pamìtní-
kù byla uèitelkou v Albrechticích nad Vltavou. Ta u nìho i bydlela, 
ale nìkdy se nepohodli a pak zase pobývala v Albrechticích. 

K místu se váže i smutný pøíbìh 
svìtové války, kdy ve Strouze mìl èetnic-
ký strážmistr Špale pøíkaz zadržet po-
dezøelé osoby (parašutisty). Potkal zde 
jednoho muže, který se pøedstavil jako 
velitel výsadku a pøemluvil ho, aby je 
nechal jít dál. V hlášení pak strážmistr 
oznámil, že se jednalo o mladého muže, 
který byl „na záletech“. Parašutisté byli 
pozdìji na Moravì zatèeni a všichni kdo
jim pomáhali, vèetnì strážmistra Špaleho 
byli popraveni.

z druhé

Text: J. Procházka 

Foto: Pavlíkova kopie obrazu R. Laudy 
z poèátku 20. století

Katastrální mapa z 19. století

Libuška Hrdlièková (maminka Petra Veverky) prý jim dìlala poslíè-
ka a nosila psaníèka. Pan Bedøich, jak jsme ho nazývali, byl vzdì-
laný èlovìk se širokým rozhledem a rád každému pomohl. Chodíval 
èasto s Karlem Kabelem (koláøem a muzikantem), který rovnìž 
bydlel na samotì (v è.p. 43), do hostince k Hrdlièkùm a tam si pøi 
harmonice rádi s hostinským zazpívali písnièku: 

„Pod Kabelem stával, vesele klapával mlýn, 
teï tam stojí halda rozvalin.” 

Jako kluci jsme do mlýna chodili o Velikonocích pro koledu a pan 
Bedøich byl rád a vždy nás obdaroval. To už tady však bydlel sám, 
mlýn nebyl v provozu a èekal na zbourání. Jsou to tak trochu 
smutné vzpomínky na konec mlýnu Strouha.

Ještì nìkolik slov k lokalitì ústí Karlovky do Vltavy. 
Toto strategické místo bylo osídleno již od starší doby bronzové. 
Na ostrohu nad soutokem nazývané Kozí vrch bylo pravìké hra-
dištì. V novodobé historii pak bylo využito pøed druhou svìtovou 
válkou ke stavbì bunkru jako souèást lehkého opevnìní „Vltavská 
èára“ proti pøedpokládanému útoku nìmecké armády. K jeho vyu-
žití však nedošlo a byl již bìhem války zbourán. 

Jedná se o událost, která má v ÈR tradici od roku 2009. Pøihlášeno 
je více než 870 kostelù a modliteben. Letos poprvé se zapojí i naše 
kostely - kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou a kostel 
sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na 

veèerní prohlídky kostelù 
sv. Petra a Pavla 

v Albrechticích nad Vltavou
a sv. Jana Køtitele v Chøeš�ovicích

28.5.2021  /  zahájení v 18:00
Chystáme bohatý doprovodný program, který bude vèas 

zveøejnìn na plakátech a stránkách obce. Tìšit se mùžete na: 

hudební vystoupení, komentované prohlídky, 
výstavu spojenou s historií kostela, 

prohlídku zvonice a varhan, umožnìn bude vstup do vìže

Pro plánovanou výstavu k této události 
se obec Albrechtice nad Vltavou obrací s prosbou 

na všechny majitele historických pøedmìtù 
a fotografií, které se vztahují k této události, 

aby pøispìli jejich zapùjèením. 

Obracejte se již nyní na Informaèní centrum
osobnì nebo na tel.: 601 503 396

Výstava bude urèena pro širokou veøejnost.
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Tak jsme se koneènì vrátili do školky
Musíme pochválit všechny pøedškoláky a jejich rodièe, kteøí doma svìdomitì plnili distanèní výuku. Po celou dobu jsme zùstávali

v kontaktu a mohli tak pomocí fotografií 

a videí sledovat, jak se dìtem daøí plnit 

zadané úkoly. I nyní rodièe pro své dìti, 

které musely zùstat doma, naleznou 

inspiraci na našich webových stránkách. 

Pevnì vìøíme, že jim tak alespoò trochu 

pomùžeme dìti doma zabavit.

Po „covidovém volnu“ se nám do školky 

vrátili pouze pøedškoláci a dìti rodièù vy-

braných profesí. Návrat do školky nebyl 

jednoduchý, spousta opatøení, zákazù 

a testování. Naštìstí máme stateèné 

dìti a testování zvládají skvìle. Máme 

v plánu tohoto èasu využít a zamìøit se 

na pøípravu do školy. Budeme doufat, 

že se k nám brzy pøipojí i ostatní kama-

rádi a budeme zase všichni pohromadì.

MŠ Albrechtice nad Vltavou Zprávièky z naší školièky

Základní škola a Mateøská škola v Albrechticích nad Vltavou

Zápis do mateøské školy
pro školní rok 2021 - 2022

Zápis do mateøské školy v Albrechticích nad Vltavou

se uskuteèní v termínu 
od 3. kvìtna do 14. kvìtna 2021

a to bez pøítomnosti dìtí a zákonných zástupcù.

O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tìlový-
chovy. Øeditelé mateøských škol musí organizovat zápisy bez osobní 
pøítomnosti dìtí v mateøské škole, upøednostnit, pokud je to možné, 
podání pøihlášky také bez osobní pøítomnosti zákonného zástupce 
dítìte v mateøské škole. Podrobné informace najdete na interneto-
vých stránkách ministerstva školství: www.msmt.cz

Podání žádosti - v dobì od 3. kvìtna do 14. kvìtna, 
pøièemž rozhodné datum zápisu je 14. kvìtna 2021 do 17.00 hodin.

Zápis se týká dìtí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2018, 
které dosud mateøskou školu nenavštìvují.

Stažení pøihlášek je možné z webových stránek školy, kde jsou 
i podrobné informace a další požadované doklady nutné k zápisu.

www.zsamsalbrechtice.cz

V Albrechticích n. Vlt., 6.4.2021     Mgr. Vìra Tichá, øeditelka školy

Pøijímání žákù do 6. roèníku 
ve školním roce 2021 - 22

až do konce kvìtna

SVOZOVÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS (zdarma)
ŠKOLNÍ KLUB KLÁSEK (zdarma)

ŠKOLNÍ DRUŽINA   /   ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Info: Mgr. Vìra Tichá ( tel.: 602 254 165øeditelka školy), 

Informace a formuláøe k zápisu naleznete na:
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ZŠ Albrechtice n / Vlt.

Veronika Schánilcová

Téma: Na co se každý den tìším
V pondìlí jsem se tìšil na fotbal. V úterý se tìším do lesa. Ve 
støedu se tìším na hry s mámou. Ve ètvrtek se tìším na sníh. 
V pátek se tìším na seriál Kukaèky. V sobotu se tìším na stavìní 
lega. V nedìli se tìším na jaro. (Jáchym, 2. roèník)

Tìším se, až pøijede Zuza. Tìším se, že pùjdu bruslit  na 
vých bruslích. Tìším se, až budu mít narozeniny. Tìším se, až 
budou Velikonoce. Tìším se, že pojedu k babièce. Tìším se, až 
se nám vylíhnou kuøátka. Tìším se na víkend. (Mia, 2. roèník)

koleèko-

Tìším se, až budu venku. Tìším se na sekání døeva. Tìším se 
do bazénu. Tìším se na své narozeniny. Tìším se, až bude léto. 
Tìším se do ZOO. Tìším se do kina. (Honzík, 2. roèník)

Každý den se tìším, až si budu moct hrát. Nejradši si hraju s 
gem. Tìším se, až po vyuèování pùjdu ven. Pak si rád hraju 
Fortnite. Nejvíc se tìším na víkend. Rád si hraju s naším psem. 
Rád si hraju „prší“ s rodièi a se sestrou. Rád poslouchám písniè-
ky. Moc se tìším na obìd od maminky. Rád zlobím svou sestru. 
(Jára, 3. roèník)

le-

Až se táta vrátí z práce a bude hezky, pùjdeme na ryby. Naší 
dinì skonèila karanténa, proto už mùžu chodit s kamarády ven. 
O víkendu jsem byl s Járou a Adamem venku a bylo to moc fajn. 
V pátek pojedu k babièce a budu u ní celý víkend. Pùjdeme se 
projít po Písku, je moc hezký, když na ulicích není tolik lidí. Možná 
se pùjdeme podívat na Jarník. Z Jarníku je krásný výhled do okolí. 
Moc se tìším, až ho znovu uvidím. (Filip, 3. roèník)

ro-

Tìším se, až zase pùjdu do školy. Tìším se, až zase budu  moct 
na fotbal. Tìším se na Léto. Tìším se na letní prázdniny. Tìším 
se na Vánoce. (Pablo, 1. roèník)

Téma: Jaro
Na jaøe rostou bledule a snìženky, to se mi líbí. Zaèíná být teplo. 
Svítí slunce. Na stromech vyrostou listy. (Vojta, 1. roèník)

Na jaøe se tìším na své narozeniny. Také se tìším, až bude teplo. 
Tìším se na Velikonoce. Na jaøe ráda jezdím na kole. Mám ráda, 
když kvetou jarní kytièky. (Amálka, 2. roèník)

Jaro zaèíná 21. 3. Narodili se nám malí králíci. Jaro se pozná pod-
le toho, že víc svítí sluníèko a kvetou první kytièky. Na jaøe mám 
narozeniny. S dìdou sázíme na zahradì øedkvièky a saláty. 
(Honzík, 2. roèník)

Na jaøe pøilétají ptáci. Na jaøe kvetou petrklíèe. Kvetou vrby, øíkáme
jim koèièky. Kvete zlatý déš�, narcisky, tulipány, bledulky a snìžen-
ky. Zaèíná se oteplovat. (Mia, 2. roèník)

Téma: Mùj domácí mazlíèek
Mám doma morèe, jmenuje se Oreo. Jméno mu dala sestra Eliška 
podle sušenky Oreo, protože je celý èernobílý. Je to náš kamarád. 
Má èerné oèi. Je hodný, ale nìkdy nás kousne pøi mazlení. Je to 
náš malý lump. (Honzík, 2. roèník)

Bela je jezevèík. Je to lovecký pes. Má krátkou a èernou srst. Oèi 
má hnìdé jako èokoládu. Bele je jeden rok a je to fena. Ocásek 
má do oblouku. Èumák a uši má dlouhé. Bela má tenké drápky. 
Bela je vychytralá. (Vašík, 2. roèník)

Mròousek je moje kuøátko. Nejdøív bylo žluté. Teï už má i hnìdá 
pírka. Je moc roztomilé. Jsou mu tøi týdny. Má hubené nohy s dlou-
hými drápky. Má dlouhý krk. Na hlavì má malý høebínek a zobák. 
Oèi má zelenoèerné. Je neposedný. Myslíme si, že je to slepièka. 
(Mia, 2. roèník)

Mùj domácí mazlíèek je kocour a jmenuje se Honza. Má malé 
má èernou. Kožíšek má èerný a huòatý. Když vleze na slunko, tak na nìm jsou vidìt pruhy. Hlavu 
má ve tvaru lišky. Má dlouhé vousy a má tak trochu bradku. Oèi má lesklé a mají hnìdou barvu. 
Tlapky má malé a drápky jako jehly. Ocas má dlouhý. Honza pøijde, když nìco chce, když má hlad.
(Adam, 3. roèník)

štíhlé tìlo a dlouhý ocas. Barvu tìla 

Distanèní výuka  Volné psaní tentokrát dìtí z 1. - 3. roèníku

Daniel Siba

Simona KaštánkováDaniel Jiøík
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~ Okénko do jarních dní sedmákù ~

Nicol Posnerová

Kvìta Nedbalová



~ Události a zajímavosti ze školní kroniky ~

1873  školu navštìvovalo 405 žákù
1874  do Ameriky odjelo s rodièi 23 žákù
1875  do Ameriky odjelo s rodièi 13 žákù
1876  do školy v Klukách odešlo 135 žákù
1885  zemøelo 14 školních dìtí na spálu a neštovice
1889  pøibyly dìti z Podolska
1900  školu navštìvuje 236 žákù 
1935  se zastøelil v lesní stráni nad Dolním Kothánkem uèitel 
          Josef Husa z Jehnìdna, údajnì z neš�astné lásky, 
          uèil pouhý týdenna škole 
1937  na školu pøišel uèit syn mlynáøe z Dolního Lipovska 
          Miroslav Pravda
1938  zakoupen pro školu promítací pøístroj, dar od Kampelièky
1938  epidemie záškrtu, škola na nìkolik týdnù uzavøena, 
          1 dítì zemøelo
1938  žák František Kozelka zachránil spolužáka 
          Josefa Mareše na Velkém rybníce od utopení 
1940  školu navštìvuje 119 žákù
1943  ve sklepení školy vybudován protiletecký kryt, ve škole 
          ubytováno 60 uprchlíkù z Øíše
1945  z úspor školy darovány peníze  bombardovaným obcím 
          na obnovu, Miroticím, Leskovicím a na výstavbu nových 
          Lidic
1948  otevøena slavnostnì Støední škola v Chøeš�ovicích, 
           na slavnosti hraje kapela Antonína Kostohryza, z Kluk se
          nikdo nedostavil - chtìli školu vlastní 
1953  školu navštìvuje 137 žákù
1967  školu navštìvuje 127 žákù
1973  školu navštìvuje 77 žákù
1976 - 7. èervna škola definitivnì zrušena, 
          obèané nesou zrušení školy velice tìžce

~ Øídící uèitelé pùsobící v Chøeš�ovicích ~

1803 - 1823  Karel Stuchl
1852 - 1857  Antonín Blažek
1874 - 1876  Kašpar Kudláèek - odešel do školy v Záhoøí
1887 - 1923  Augustin Soukup - odešel do dùchodu
1890 - 1931  František Havlík - odešel do dùchodu
1931 - 1932  Jaroslav Kokoška - krátce
1932 - 1949  Leopold Šmejkal - pøeložen do školy v Miroticích
1949 - 1949  Rudolf Sedláèek - krátce
1949 - 1962  Karel Houska - odešel do dùchodu
1962 - 1966  Karel Zeman - odešel do dùchodu
1966 - 1974  Antonín Kouba - odešel do dùchodu
1974 - 1976  Anna Bláhová - pøestoupila do školy v Klukách

Jak šel cas se školou a vzdìláváním v Chøeš�ovicích

Text a foto: R. Lacinová

Za to však mohla patnáctiletá stavební uzávìra komunálních 
a soukromých staveb v obci. Poèet obyvatel se snižoval a mladé 
rodiny se stìhovaly jinam. Uzávìra zde byla z dùvodù možné 
výstavby jaderné elektrárny mezi Chøeš�ovicemi a Jehnìdnem.  
Nakonec vládními pøedstaviteli bylo obci sdìleno, že z vojenských 
dùvodù se stavba neuskuteèní, uzávìra byla zrušena a elektrárna 
byla nakonec vystavìna dnes ve velmi dobøe známé obci Temelín. 
Škoda jen, že toto rozhodnutí pøišlo tak pozdì, kdy už se mnoho 
místních odstìhovalo èi si postavilo domy jinde. Nemuselo tak dojít 
k takovému poklesu žactva a škola mohla být zachována pro další 
generace. Konec školy a výuky dìtí v Chøeš�ovicích nastal témìø 
po ètyøech stoletích v r. 1976. Bohužel! 

Navrhováno bylo i zøízení nové školy v bývalém špýcharu èp. 61, 
ale ten zase nevyhovoval školské inspekci, proto byl schválen 
návrh na stavbu zcela nové budovy èp. 16, místo bývalé panské 
baštárny. Základní kámen byl položen v r. 1900. Stavbu budovy 
mìl na starost stavitel Václav Paøík z Písku. Škola byla dostavìna 
v r. 1903 a slavnostnì vysvìcena tehdejším faráøem Vojtìchem 
Pfefrlem. Výstavba této nové školy stála 40 000,- Kè. Uvnitø byly tøi 
tøídy + reservní tøída, kabinet a byt øídícího uèitele. Byty ostatních 
uèitelù bývaly naproti nové škole v èp. 61 (bývalý špýchar). Nová 
škola sloužila pro výuku dìtem pouhých 73 let.  Hlavním dùvodem 
zrušení školy, byl úbytek dìtí.

Úplnì první vzdìlávání dítek zaèalo na Chøeš�ovicku u kostela 
sv. Jana v r. 1599, kde žil v zádušní (farské) chalupì (dnes na mís-
tì márnice) poustevník Václav Kotláø. Ten mìl za úkol od Kalenic-
kých pánù starat se o kostel a cvièit dìti ve ètení i psaní. Nìkdy 
v 17. stol. byla pro školu vyhrazena ještì svìtnièka na chøeš�ovic-
ké tvrzi. Jednotøídní škola byla zøízena v r. 1713 v budovì èp. 12 
(pùvodnì panská beèvárna), kde byl i byt pro kantora - uèitele. 
V r. 1739 kantor zemøel a výuku dìtí na nìjaký èas pøevzal panský 
kováø. V r. 1806 byla zøízena 2. tøída a uèiteli pøidìlen pomocník. 
Do této školy v r. 1838 docházelo 230 dìtí, (z Chø.- 47, z Kluk - 58, 
z Jehnìdna - 40, z Bøezí - 39, z Dob.- 15, z Temelína - 16, z Údraž. 
Chalup 10 a z Karvašin - 5 dìtí). V r. 1874 zøízena 3. tøída v èp. 12. 
V r. 1876 nastal odliv žákù do nové školy v Klukách, ale dìtí zde 
bylo stále hodnì. V r. 1891 zøízena již 4. tøída a zøízena byla v bý-
valém panském pivovaøe èp. 13, poèet žákù se zvýšil na 261. 
Školní místnosti byly také kvùli nedostateèné kapacitì tøíd zøízeny 
i v bývalé panské hospodì èp. 10 naproti  škole èp. 12. V r. 1920 
žádal zdejší øídící uèitel Augustin Soukup a pøedseda školní rady 
Josef Lid knížete Schwarzenberga o darování zámku na zøízení 
nové školy, ale neúspìšnì.

12

vpravo èp.12, naproti èp.10

nová škola, èp.16, kolem r. 1930

Škola v Chøeš�ovicích v èp. 12, rok 1875.
- kresba z „Památní knihy“ školy.

Základní škola v Chøeš�ovicích byla zrušena 
v roce 1975. Žáci zaèali dojíždìt do základní 
školy v Albrechticích.v roce 1975. Žáci zaèali 
dojíždìt do základní školy v Albrechticích.



Pøíbìhy psané štìtcem
Vladimír Svozil se narodil v roce 1966 v Praze. V souèasné dobì žije a tvoøí v Chøeš�ovicích.
Dìtství prožil na Malé Stranì. Vystudoval pozemní stavitelství. V životì byl zámeèníkem, prodavaèem, 
stavbyvedoucím, dovozcem kávy, realitním makléøem. Naplnìní ale našel v umìní. 
V letech 1987-88 absolvoval veèerní studium kresby v atelieru ak. malíøky Hruškové-Slavíkové. Od roku 
1989 se vìnuje samostatné výtvarné èinnosti. Jeho vyjadøovacím prostøedkem se stal štìtec a plátno.

Stìžejními tématy figurální tvorba, zátiší, abstrakce.
Je èlenem Unie výtvarných umìlcù ÈR. V roce 2011 se stal jedním ze zakládajících ù Prácheòské èlen
umìlecké besedy, která je volným sdružením umìlcù a pøátel umìní se vztahem k Písecku.
Po svatbì spolu s manželkou zamíøili do jižních Èech, zakotvili v Písku, kde otevøel obchod s výtvarnými 
potøebami, poøádal výtvarné dílny a kurzy výtvarných technik pro zaèínající umìlce. Na vlastní tvorbu mu 
zbývaly vìtšinou veèery a noci. 

Kateøina Svozilová, manželka Vladimíra Svozila je rovnìž výtvarnicí. Zamìøuje 
se na kresbu a ilustraci. Vìnuje se tvorbì obrázkù k výzdobì dìtských poko-
jíkù, vidìt je mùžeme na webu www.gekonky.cz, kde èást ilustrací je také od 
Magdaleny Takáèové (dcery) a od kamarádky Petry Jiravové (z Písku).

Kateøina Svozilová je také autorkou Antistresových omalovánek, vyšly jí dvì 
knihy v nakladatelství EDIKA a C-PRESS. V Antistresové omalovánce Pøíbìh 
konì najdeme kromì 12 obrázkù koní navíc i legendu o tom, proè vìtšina žen 
konì miluje. 
Novì se Kateøina Svozilová právì vydala na dráhu spisovatelky, je podepsána 
smlouva na její první knížku pro dìti s Albatros Media - nakladatelství Fragment. 
U této dìtské knížky je autorkou textu, ilustrovala ji Magdalena Takáèová.

Manželé Svozilovi mají za sebou 25 let výtvarných dílnièek pro dìti ve školkách 
a školách, tuto krásnou práci zastavil až covid.

Magdalena Takáèová, dcera manželù Svozilových je - jak jinak :-) profesionální 
výtvarnicí, autorkou a ilustrátorkou dìtských knížek. Do tajù práce s barvami, 
štìtci a tužkou ji zasvìtili rodièe. V souèasné dobì pracuje pro nakladatelství
u nás i na Slovensku, ve Velké Británii, Austrálii… Nejvìtší radost má, když si 
dìti spokojenì listují její knížkou - tøeba tou O neposedné opièce. A protože je
sama maminkou, dìtem rozumí. Svìdèí o tom i její další kn?žka Vl?sky - o Alici,
kter? se nechce èesat, ani støíhat, až si jednoho dne øekne: „A dost!“ a vezme 
nùžky do svých rukou ...

Samostatné výstavy: 

-   Písecká mìstská galerie Portyè
-   Hornické muzeum Pøíbram
-   Spoleèná výstava Prácheòské 
    umìlecké besedy

-   Národní památník Vojna (Pøíbram)
    galerie OPE
-   Galerie Kapuzinnnerstadl, 
    (Deggendorf, SRN)
-   Galerie Vltavín (Praha)

“Kupodivu netvoøím proto, abych prodal. Tvoøím, protože musím. Nìkdy se pak 
svou tvorbou trefím do vkusu jiného èlovíèka, a pokud tento ještì má i potøebné 
finance, tak se mùže stát, že si mé dílo koupí. A to pak je pochopitelnì i radost 
na mé stranì. Protože pak mohu snadnìji vìnovat èas a energii na malování 
dalšího obrazu. 
Malování je vyjádøením mých pocitù. Místo slov používám symboly. Obrazem se 
snažím vyjádøit pøíbìh. Tvoøil bych i kdyby to nepøineslo vùbec nic.
Maluji ponejvíce akrylovou barvou na plátno, vyhovuje mi možnost malbu tvoøit 
pomocí jednotlivých prùhledných vrstev. A právì pøi tom mi akryl pomáhá svým 
rychlým zasycháním. Nejvíc èasu mi zabere obraz vymyslet, to nìkdy trvá týdny. 
Malba je pak už jen otázkou hodin, maximálnì dnù. 
Novì rozšiøuji tvorbu na kovové skulptury ve stylu steam-punk."

Text: V.P.
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Oblíbenými technikami akryl, akvarel, perokresba, kresba uhlem, koláž, kombinovaná technika.

Z tvorby Vladimíra Svozila vybíráme obrazy (akryl na plátnì): 
Pištec, Dívka s deštníkem, Klaun, Vrak a Požár nevìry

Malíø Vladimír Svozil



V únorovém zpravodaji byly otištìny 4 místní povìsti, dnes budeme vyprávìt další... 

Vodnická povìst z Dolního Lipovska
V dávných dobách obýval Vltavské vody kolem Lipovska hodný hastrman, který se pøátelil 
s lipovským pøevozníkem. Sedávali spolu na bøehu Vltavy a rozprávìli o ledaèems. V zim-
ním období chodíval hastrman dokonce i do pøevozníkovy chalupy, aby se ohøál. Jednoho 
dne se hastrman rozhodl, že pøestìhovat k vltavským bøehùm u Èervené. Pøed odchodem 
vìnoval rodinì na rozlouèenou zvláštní dar - ošatku plnou kamení. Pøevozníkovi a jeho 
ženì pøišel tento dar bezcenný a tak kamení naházeli do Vltavy a ošatku spálili. Ale jejich 
dcerka si jeden kamínek schovala a nechala si ho na hraní. Jednou se jí kamínek pøi høe 
odštípl a uvnitø se objevil blýskající se drahokam. To bylo údivu! Rodina za ten krásný dra-
hokam dostala ve mìstì spoustu penìz. Pak se rychle snažili najít zbytek podivného daru, 
ale již bezúspìšnì. Žádné podobné kameny už nikdo nikde nikdy nevidìl.

O lipové aleji a vdavkách
Místní povìst vypráví, že chtìl-li se nìkterý jinoch oženit èi nìkteré dìvèe vdát, museli nej-
døíve požádat svého pána o svolení a navíc vysadit mladou lípu pøi cestì od chøeš�ovic-
kého zámku smìrem na Kluky. Jakmile se mladá lípa ujala a zazelenala, dostali mladí po-
volení k sòatku. Jedna strana pøi cestì byla urèena chlapcùm a ta protìjší dívkám. Pokud 
tento zvyk nepodstoupili, povolení k sòatku jim pán nedal. 

Povìst o Bílé paní
Bílá paní patøila do Rožmberského rodu, její život byl plný utrpení a její duše prý dodnes 
bloudí všude možnì po kraji a hledá klid. Kaleniètí páni byli ve službách Rožmberkù a pro-
to možná, jak se tradovalo v Chøeš�ovicích, navštìvovala Bílá paní i chøeš�ovické konèiny. 
Povídalo se, že Bílá paní se nejèastìji zjevovala na pìšinách vedoucích od Vltavy nebo 
také v lipové aleji. Jednou ji spatøili mladí chasníci, když se po práci vraceli alejí do vsi. 
Jeden z nich se odvážil na Bílou paní pohledìt a hlasitì ji pozdravil. V tu ránu na sobì ucí-
til neúnosnou tíži a smutek. Jakmile však vstoupil do vesnice smutek a tíže zmizely. Tato 
událost místní vesnièany ponìkud pobouøila a vydali se za Bílou paní vyzvìdìt, co si od 
nich žádá? Bílá paní se jim však v ten den již nezjevila a tak se vrátili bez odpovìdi do 
svých domovù. Po pøíchodu domù se ale všichni ze vsi zaèali neèekanì cítit š�astnì a spo-
kojenì. Od té doby nikdo Bílou paní ve zdejším kraji nespatøil.

O panském pivovaru
Panský pivovar stál od dávných dob na dohled od chøeš�ovického zámku a dìly se tam 
prapodivné vìci. Kdo naveèer èi v noci procházel kolem pivovaru, zaslechl vždy hrùzo-
strašné zvuky. Na nic neèekal a pádil odtud, co mu nohy staèily. Nikdo se nikdy neodvážil 
nahlédnout dovnitø, co se tam vlastnì dìje? Jednou hlasitì vycházely z pivovaru pøíšerné 
zvuky ještì za dne. Nejsilnìji se ozývaly z valeèky, což je místo, kde se nechával klíèit jeè-
men. Zvuk pøipomínal hømot spouštìjících se øetìzù a byl slyšet hluboko do vsi. Nejodváž-
nìjší chasníci ze vsi se odhodlali podívat na tu záhadu. Ozbrojeni vidlemi, cepy a sekyrami 
se vydali do pivovaru podívat. Jakmile vstoupili dovnitø, zvuky najednou ustaly. Prohledali 
celý pivovar od sklepù až po krov. Nic zvláštního sice nenašli, ale za to od té doby zavládlo 
v pivovaøe krásné ticho.

Povìst o starém høbitovì u sv. Jana
Starý høbitov býval od prvopoèátku stavby kostela pøímo kolem nìj a byl ohranièen kamen-
nou zdí. Se zvýšením poètu obyvatel se po èase høbitov zaplnil hroby a nebožtíky. U míst-
ních se zaèalo vyprávìt, že další nový nebožtík si musel místo na høbitovì vysloužit. A tak 
po smrti musel tak dlouho chodit ostatním nebožtíkùm do Vltavy pro vodu, dokud další 
zemøelý nebyl pochován. Pak teprve mohl službu pøedat jemu a sám mohl v klidu spoèinout 
ve svém hrobì.   Text a foto: R. Lacinová

Chøeš�ovické povìsti a báchorky zn á mé i za p o me n u téChøeš�ovice

Mlýn Dolní Lipovsko

Ovèín a lipová alej

Panský pivovar

Starý høbitov

Krátce z historie hasièù Chøeš�ovic pøed založením SDH
V r. 1894 byl zøízen v Chøeš�ovicích úplnì první hasièský sbor, tj. 16 let pøed založením SDH Chøeš�ovice. Sbor mìl 10 èlenù a musel 
se úèastnit hašení požárù jak v obci tak i v celém okolí. Hasièskou vozovou støíkaèku vìnoval hasièùm tehdejší majitel chøeš�ovického 
panství kníže ze Schwarzenberga. V té dobì byl název obce ještì Køeš�ovice, obec byla pøejmenována na Chøeš�ovice až v r. 1924.

Hasící øád vyhlášený roku 1894 - Køeš�ovice

1. Vpádu vypuknutí požáru v obci dá se znamení poplašné 
    kem a bylo-li by to v noci, má obecní ponocný troubením pop-
    lašným a zvonìním znamení dáti.

zvon-

2. Obecní starosta a v jeho nepøítomnosti, buïto radní èi nìkterý 
    èlen obecního výboru pøevezme velení, rozdìlí sešlým se obèa-
   nùm obecní hasièské náèiní jako jsou žebøíky, háky a požární 
    košíky.

3. Velitel spolku urèuje potøebné mužstvo k posluze požární 
    kaèky,  jíž velkostatek v Køeš�ovicích dáti má a urèuje také, kdo 
    potøebný potah ke støíkaèce této postaviti má.

støí-

4. Každý obèan má vpádu požáru, když jeho majetek není 
   prostøednì požárem ohrožen, povinnost se hašení vypuklého 
    požáru úèastniti a velení urèeného velitele se podrobiti a mimo 
    toho jest povinen pøíslušnou nádobu k hašení a k nošení vody 
    sebou pøinésti.

bez-

Text a foto: R. Lacinová

5. Po skonèení hašení má se ten, kdo pøi požáru velení mìl o øád-
   né vrácení a uložení na urèené místo k požáru vydaného ha-
    sièského náèiní postarati se.

Na obrázku je vozová 
støíkaèka z r. 1927.
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Dospìli jsme k velice vážné situaci s pandemií. Už pøes rok s ní bojuje celý svìt. 
Dotýká se jistì každého z nás. Nìkoho více, nìkoho ménì? Mnozí si také prošli 
velice tìžkými zkouškami a další je ještì mohou oèekávat. Velice tìžké to mají 
rovnìž zdravotníci. Aèkoliv, již svítá nadìje v oèkování, bøeznová situace byla 
kritická a zlepšení v nedohlednu. Spolek památky Chøeš�ovicka chtìl nìjakým 
zpùsobem vyjádøit zdravotníkùm podporu a podìkovat jim za jejich nelehkou 
a vyèerpávající práci. Proto nìkteré èlenky spolku památek napekly rùzné druhy 
slaného a sladkého peèiva. Zprostøedkovanì, pak bylo toto pohoštìní pøedáno 
jako podìkování jednotlivým oddìlením písecké nemocnice:  
Internì 3 (covid), Internì 2 (covid), JIP (covid), Chirurgii1 (covid), Neurologii 
a interní ambulanci. 
Uvìdomujeme si, jak to všichni zdravotníci 
mají nesnadné a musí to nìjakým zpùsobem 
zvládat. Moc si vážíme jejich práce a dìkujeme 
jim za ni. Dìkujeme i všem ostatním, kteøí po-
máhají tøeba jiným, ale potøebným zpùsobem. 
Dìkujeme také všem, kteøí respektují vážnost 
situace a dodržují opatøení. Zároveò prosíme 
všechny ostatní obèany, aby ještì vydrželi 
a nepøispívali ke zhoršování situace v nemoc-
nicích. Dìkuji také našim èlenkám, které se 
podílely na této podpoøe zdravotníkù. Bylo 
poznat, že i pøes respirátory a vážnost situace, 
jsme nìkolika zdravotníkùm èi zdravotnicím 
udìlali malièkou radost. 

Text: R. Lacinová  Foto: M. Kuželková

Vážení a milí zdravotníci nemocnice Písek, pøijmìte prosím od nás velké díky 
formou malého pohoštìní. Dobrou chu� a mnoho sil vám pøejí èlenové spolku 
Památky Chøeš�ovicka. (15.3.2021)

Pøejeme jim, aby mìli brzy více radostí, než-li 
pandemických starostí!

Vyjádøení podpory zdravotníkùm a podìkování za jejich práciPamátky Chøeš�ovicka

Zaøízení kostela je vìtšinou ze 3. ètvrtiny 18. stol. - hlavní oltáø sv. Jana Køtitele se sochami sv. Petra a Pavla, 
Lurdské a dva oltáøe v boèních  kaplích, tj, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Oltáø Panny Marie Lurdské vìnoval do kostela 
pan uèitel Alfons Vondra. Výmalba kostela se naposled uskuteènila za faráøe Vojtìcha Pfefrleho v r. 1899 z darù osadníkù.

oltáø Panny Marie 

Text: R. Lacinová
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Spolek Památky Chøeš�ovickaKostel sv. Jana Køtitele na poušti



Neobvyklý pohled 
na kostel sv. Petra a Pavla 

v Albrechticích z vrchu Èihadla (433 m) na 
Hladné. Šedesátá léta minulého stol., ještì 
pøed výstavbou areálu školy. Vpravo cesta 
ke statku na Koutech, navlevo od kostela 
nejstarší a nejvìtší dub u Králù. 

rok 1962 z kroniky obce:

Povinný prodej sádla
z domácích porážek
prasat 
Vyhláškou i 69/1962 sb. z. a n. ze dne 
18. 7. 1962, byl naøízen povinný odprodej 
sádla škvaøeného z domácích porážek.

Èlenové J.Z.D (záhumenkáøi) musí ode-
vzdat 5 kg škvaøeného sádla za stano-
venou cenu13.50 Kès / kg a soukromnì 
hospodaøící 7 kg.

Omezení nákupu másla 
a mléka
Následkem neplnìní plánovaných dodávek 
mléka, jak J.Z.D, tak záhumenkáøi i soukro-
mými hospodaøícími, nastal koncem roku 
nedostatek másla a mléka v prodejnách. 
Proto vydal M.N.V zdejší prodejnì Jednoty, 
seznam osob, kdo má nárok na koupi 
másla. Pro dìti 1/8 kg týdnì, pro dospìlé 
1/16 kg týdnì. Chovatelé záhumenkáøských 
krav nebyli do seznamu zapsáni.

Nedílnou souèástí fotografie je také èesko-
slovensk? traktor Zetor 50 Super, který 
tehdy dokázal spravit kdekterý kováø :-)
Zajímavý je rozhodnì zadní vstup do kabi-
ny. Traktor byl používán nejen v zemìdìls-
tví, ale po vybavení navijákem i pro práce 
v lese. Proti zranìní švihem pøetrženého 
lana byl vstup opatøen branou s kovovou 
sítí. Na traktor byl dodateènì pøipevnìn 
vnìjší silný ochranný rám, chránící øidièe 
pøi pøevržení. Traktor je zachycen pøi práci 
s bránami.

Poznáte, kdo je na snímcích?
Autor fotografie: Oto Nouza 
(Zemìdìlské noviny), 60. léta min. stol.

Noviny spoleèného výboru KSÈ a JZD VLTAVA se sídlem v Albrechticích
dne 24. srpna 1961

è.6

V soutìži traktoristù o nejvyšší pokos
obilovin vazákem se umístili traktoristé takto:

1.  Žemlièka Václav s vazaèem Králem
     z farmy Albrechtice posekali celkem 
     70,65 ha obilovin.

2.  Stejskal Josef s vazaèem Neèasem
     z farmy Údraž posekali celkem 70 ha obilovin.

V dùsledku toho, že uvedení traktoristé mají
výkon témìø stejný a Stejskal posekal ještì
19 ha obilovin øádkovaèem, bylo rozhodnuto,
že prémie za prvé a za druhé místo se
seètou a budou rozdìleny stejným dílem.

Oba traktoristé tedy obdrží prémie 
ve výši 200,- Kès a jejich vazaèéøi
obdrží po 75,- Kès.

Obì traktorové osádky podávaly
bìhem žòových prací vysoké pracovní 
výkony v prodloužených smìnách pøi nízké poruchovosti strojù.

N E J L E P Š Í M U T R A K T O R I S T O V I

Putovní vlajeèku MO-KSÈ obdržel za uplynulé období traktorista
z farmy Albrechtice soudruh  Ž e m l i è k a  V á c l a v.     
Jmenovaný svìdomitì provádìl údržbu svého traktoru “ZETOR SUPR 50”
a podával velmi dobré výkony pøi práci. Od vèerejšího dne zdobí jeho
traktor putovní vlajeèka, k èemuž mu ze srdce blahopøejeme. Kdo tuto
vlajeèku získá za další období, rozhodne lepší a svìdomitìjší práce.

Poklady z pùdy Konì pod kapotou

J.Z.D VLTAVA v Albrechticích 
(u Trampalkù) 

Ètvrtý zleva p. Michal (otec Vìry Škodové, èp. 22)
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Dne 21. bøezna 2021 oslavil své životní jubileum náš vášnivý 
zahrádkáøský èlen p. Petr Schánilec. Tímto bychom mu jménem 
spolku chtìli ještì jednou popøát hodnì štìstí, zdraví a spoustu 
zahrádkáøských úspìchù. S gratulací se pojí také podìkování 
za úspìšnou a kreativní èinnost v organizaci. 

Za albrechtické zahrádkáøe Hana Krippnerová 

Také slavné Rychlé šípy na obraze Marko Èermáka pøicházejí
popøát Mòoukovi - významnému èlenu osady Santa Fe - mnoho 
veselých trampských dobrodružství.

nejen Zahrádkáøi blahopøejí...

Noc kostelùSpolek Památky Chøeš�ovicka informuje... a dìkuje...

Albrechtiètí zahrádkáøi

Opravené sochy sv. Petra a Pavla se po dlouhých letech navrátily 
na své pùvodní místo na hlavním oltáøi kostela sv. Jana. Sklenìný 
lustr z kostela byl také nìjaký èas pryè, aby mohl být zrestaurován.
Nyní již znovu v plném lesku zaujímá své místo uprostøed kostela. 
Zveme všechny na prohlídku, jakmile to bude jen trochu možné. 
Plánovanou nejbližší kulturní akcí je Noc kostelù u sv. Jana, která 
by se mìla uskuteènit 28. 5. Záležet bude na pandemické situaci. 

Pro vzpomínku na staré èasy jsme vystavili na nástìnce 
pøed Chøeš�ovickým zámkem staré fotografie chøeš�ovické školy, 

bývalých žákù, uèitelù apod. Pøijïte se podívat, 
kdo budete mít zájem, tøeba se tam nìkteøí poznáte?

Opìt moc dìkujeme všem, kteøí podporují 
finanèními dary i všem, kteøí svùj volný èas vìnují potøebné práci. 

Bez Vás všech dobrých lidí by se toho mnoho nepodaøilo. 
VELKÉ DÍKY VŠEM! 

Na úètu spolku je k 6. dubnu 2021 èástka 255 612,- Kè.

zdejší památky

Ko s te l s v. Ja n a K ø t i t e l e n a p o u š t i
C h øe š �o v i ce  /  2 8 . k vì tn a 2 0 2 1

V kostele bude možné zhlédnout unikátní rozsvícený Boží
hrob, malou výstavu starých fotografií kostela i okolí, atmo-
sféru bude dokreslovat dobové osvìtlení v podobì svící. 

p r o g r a m :

18.00  zahájení noci kostelù zvonìním – 
18:05  úvod pøivítání návštìvníkù – 
18:10  komentovaná prohlídka kostela – hlavní loï, 
           presbytáø, sakristie, kruchta
19:00  hudební vystoupení – hra na vioncello – 
           amatérské pìvecké vystoupení      
20:00  komentované prohlídky zvonice (max. 5 osob)
20:30  samostatné prohlídky, na požádání s výkladem 
           o historii kostela
20:45  volnìjší  program – posezení u táborového ohnì 
           na prostranství pøed kostelem, malé obèerstvení
22:15  ukonèení

Prohlídky kostela 1.4. – 30.11. 
Spolek památky Chøeš�ovicka nabízí prohlídky celého 

kostela sv. Jana Køtitele za dobrovolný pøíspìvek 
na obnovu jeho vybavení. 

Prohlídky probíhají v odpoledních hodinách, 
v sobotu a v nedìli je prohlídka možná i dopoledne. 

Datum i èas je tøeba objednat alespoò den pøedem 
na tel. 731 814 484, pí. R. Lacinová 

Na Vaši návštìvu se tìší spolek Památky Chøeš�ovicka
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M i l í zahrádkáø i a pø ízn ivc i by l inek
dovolu jeme s i Vás pozvat 

v rámci Víkendu otevøených zahrad

na exkurzi do ukázkové pøírodní zahrady
Na Pøehájku ve Všemysl ic ích 

v sobotu 12.6.2021

Pøi zakládání zahrady se její tvùrci inspirovali 
prostými, venkovskými zahradami našich babièek, 

kde všechno mìlo svùj úèel a smysl. 
Taková babièèina zahrádka vždy potìšila oèi 

i mlsnou pusu a ještì zahøála u srdce. 
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250 let od hladomoru v Albrechticích v letech 1771-72Z historie obce

Pøelom roku 1771 – 72 znamenal pro zemì Koruny Èeské 
v habsburské monarchii jedno z nejtìžších období. Hladomor 
ve spojení s bøišním tyfem postihl velkou èást obyvatelstva, 
v èeských zemích se odhadují poèty na 250 000 zemøelých. 
Pøíèin vzniku, tak rozsáhlého hladomoru bylo mnoho. Mezi hlavní-
mi se uvádí: Deštivé a chladné roky, zejména v letech 1768 až 
1771. Potravinové rezervy (obilí na mouku, luštìniny, osivo a su-
chá píce), uložené v tzv. kontribuèních skladech byly na vìtšinì 
panství minimální nebo žádné. Tento stav zásob negativnì ovliv-
nila 7 letá válka, kdy císaøská vojska Marie Terezie byla také zá-
sobována z tìchto rezervních kontribuèních skladù. Ceny obilí, 
peèiva, masa vzrostly až pìtinásobnì. Zemský snìm za úèasti 
konsilia lékaøù katastrofální stav zaèal dùslednìji øešit až ke konci 
r. 1771. Rùzné komise zaèaly kontrolovat a postihovat spekulativní 
vývoz do sousedních státù. Byla stanovena maximální cena obilí, 
osiva a základních potravin. Dovoz rýže z Podunají v Uhrách 
a osiva ze Sedmihradska se zaèal øešit až v lednu r. 1772. Poèty 
zemøelých zaèaly klesat až v dubnu a kvìtnu. R. 1772 byl již kli-
maticky pøíznivý a úroda dobrá. Za prosinec r. 1772, a leden 1773, 
ani jeden zemøelý. Výrazný úbytek obyvatelstva a z toho vzniklá 
demografická nerovnováha se nejvíce projevila ve vìkové skupinì 
25 až 50 let. Pøedevším tato èást populace - živitelé rodin - trpìli 
nejvíce nedostatkem, podvýživou a zátìží pøi plnìní robotních po-
vinností na panství. Tento stav je popsán také v kronice obce, kde
jsou pøevzaty èlánky, které vycházely v Pošumavské národní jed-
notì. Autorem byl bratranec mého dìdy Jana Øíhy *1900, Josef 
Øíha +1966 - regionální historik Vltavotýnska a Bechyòska, uèitel 
na gymnáziu v Bechyni. Na základì vlastního bádání v matrikách 
zemøelých za období 1771 – 72, Vám ètenáøùm zpravodaje 
pøedkládám jmenný seznam zemøelých za toto období, dle tehdy
již zavedených èísel popisných jednotlivých usedlostí selských, 
domkáøù a øemeslných.

Na è.p. 1 - Tomáš, stáøí 3 mìsíce, dítì Vavøince Hlaváèka
Na è.p. 2 - Pavel Havel, stáøí 48 r., domkáø, Magdalena, vdova po 
P. Havlovi, stáøí 46 r., Anna, manželka Jakuba Žáka - pastýøe, stáøí 
42 rokù. Matìj Šikýø - syn zemøelého Ondøeje Šikýøe, stáøí 16 rokù, 
Žáková - matka Jakuba Žáka pastýøe, stáøí 69 rokù.
Na è.p. 3 - Vojtìch, syn Václava Kubíèka, podruha, stáøí 1,5 roku. 
Magdalena, manželka sedláka  Vavøince Vysokého, stáøí 64 rokù.
Na è.p. 3 - Hladná - Veronika stáøí 30 r., Kateøina stáøí 23 r., dcery 
Jana Pisingera, pastýøe. Jan Pisinger, stáøí 16 r., Martin stáøí 22 r., 
synové zemøelého pastýøe Jana Pisingra. Dorota, manželka èele-
dína Matìje Matouška. Magdalena,  vdova po zemøelém 
Janu Pisingrovi.

stáøí 72 r., 

Na è.p. 4 - Veronika, stáøí 56 rokù, vdova po zemøelém Václavu 
Kutiovi - sedlák. František, stáøí 1 rok, syn Jakuba Kutila. Jan, stáøí l
19 rokù, syn zemøelého Václava Kutila.
Na è.p. 4 - Hladná - narozené dítì Martina Vodrážky. Magdalena 
Zemanová, stáøí - 48 rokù.
Na è.p. 6 - Martin Landíèek 48 r., èeledín. Anna , stáøí 67 r., vdova 
po zemøelém Pavlu Vondrákovi. Matìj, stáøí 14 r., syn Františka 
Havránka, èeledína. Josef, stáøí 1 r., syn Františka Beránka, èele-
dína. Veronika, stáøí 7 rokù, dcera Karla Beèváøe. Marianna, stáøí 
56 rokù, vdova po zemøelém Matìji Mrázovi, èeledín.
Na è.p. 6 - Hladná - Františka, stáøí 2 dny, dcera Šimona Vodrášky. 
Karlík, stáøí 2 roky, syn Karla Beèváøe, èeledína.
Na è.p. 8 - Alžbìta, stáøí 50 r., manželka èeledína Matìje Kadlece. 
Alžbìta, stáøí 20 r., dcera Matìje Kadlece. Matìj Kadlec, stáøí 62 r., 
èeledín.
Na è.p. 9 - Vít, stáøí 15 r., syn Anny Beránkové, podruhynì u sed-
láka Matìje Chyby. Kateøina, stáøí 36 r., dcera zemøelého Václava 
Èihovského, služka u sedláka Matìje Chyby. Martin Frolín, stáøí 
15 rokù, syn Jakuba Frolína, èeledína u sedláka Chyby. Matìj 
Chyba, stáøí 54 rokù, sedlák.  Lidmila, stáøí 45 r., vdova po zemøe-
lém èeledínu Lukešovi.

Letos uplyne 250 let od doby kulminace hladomoru v èeských 
zemích habsburské monarchie. V souèasné dobì covidové, 
to není žádné optimistické ètení ke zlepšení nálady. Taková je 
ale historie, která je pøedevším pøehledem váleèných konfliktù, 
pøírodních katastrof a jevù vyboèujících z normálu.
Zpracoval a zapsal: Kováøík Milan, Albrechtice nad Vltavou è.p. 86

Jiný úhel pohledu

V minulosti propagoval Mudr. Plzák svoji myšlenku 
(rada pøevážnì mužùm :-)

ZATLOUKAT - ZATLOUKAT - ZATLOUKAT    
S momentálnì omezenými lidskými styky asi tahle rada 
pozbývá významu. 
Dnes by ji s urèitostí zmìnil na: 

OÈKOVAT - OÈKOVAT - OÈKOVAT
Pomozme (chudákùm) „zlým netopýrùm“ odletìt 
a dát všem lidem dobré vùle pokoj!  HM

Na è. p. 10 - Kateøina Lavilová, stáøí 48 rokù, vdova po zemøelém 
Vojtìchu Lavill, braxatoris. Marianna, stáøí 4 roky, dcera zemøelé-
ho Matìje Slavíèka, èeledína. Václav, stáøí 14 rokù, syn Václava 
Kostohryze z Jehnìdna, èeledína. Josef, stáøí 18 r., syn sedláka 
Ondøeje Slavíèka.   
Na è. p. 11 - Anna, stáøí 35 rokù, manželka èeledína Jana Mouchy 
u sedláka Trampalky. Václav Trampalka, èeledín, stáøí 83 rokù. 
Kateøina, stáøí 1,5 roku, dcera sedláka Jana Mouchy, Veronika, 
stáøí 6 rokù, dcera Jana Mouchy.
Na è.p. 12 - František, stáøí 13 rokù, syn zemøelého Tomáše Øíhy, 
sedláka. Uršula, stáøí 39 rokù, manželka Víta Bartušky.
Na è.p. 13 - Jakub Šabatka, stáøí 60 r., sedlák.
Na è. p. 14 - Anna, stáøí 12 rokù, dcera sedláka Jana Švehly. 
František, stáøí 15 r., syn Františka Beránka, podruha u sedláka 
Švehly, øeèený (aliter) Koš�ál. Jan Švehla vulgo Koš�ál, stáøí 43 r., 
sedlák.
Na è.p. 15 - Magdalena Kandová, stáøí 26 r., služebná u sedláka  
Františka Øíhy. Matìj, stáøí 2,5 roku, syn sedláka Františka Øíhy. 
Kateøina, stáøí 92 r., vdova po zemøelém Tomanu Kunovi, zedník.
Na è.p. 16 - Lidmila, stáøí 63 r., vdova po zemøelém Pavlu Vondrá-
kovi, èeledín.
Na è.p. 19 - Karel Zoul, stáøí 49 r., èeledín.  Eva, stáøí 11 r., dcera 
Karla Zoula. Marianna, stáøí 9 mìsícù, dcera Kateøiny Schánìlù. 
Alžbìta, stáøí 15 r., dcera zemøelého Karla Zoula.
Na è.p. 20 - Zuzana, stáøí 38 rokù, manželka Mikoláše Øíhy, hos-
podského. Matìj, stáøí 8 mìsícù, syn Mikoláše Øíhy. Rosina, stáøí 
76 r., manželka zemøelého Václava Mouchy, domkáøe. 
Na è.p. 22 - Matìj Mráz, stáøí 67 r., èeledín. Marianna, stáøí 45 r., 
manželka sedláka Augustina Beèváøe.
Na è.p. 24 - Vojtìch, stáøí 2 roky, syn pastýøe Jana Žáka. Kateøina, 
stáøí 28 r., dcera èeledína Vojtìcha Petøíka. Martin, stáøí 10 r., syn 
Jakuba Žáka. Petøíèek, narozený syn Františka Sylvi.
Na è.p. 25 - Matìj 5,5 r., syn Jakuba Žáka. Ludmila, stáøí 3 rokù,
dcera Jakuba Žáka, pastýøe. Vavøinec, stáøí 18 rokù, syn sedláka 
Jana Èihovského. Jan (Joanes), stáøí 13., syn zemøelého Barto-
lomìje Šikýøe. 
Na è.p. 26 - Rosálie, stáøí 48 r., manželka Josefa Žáka, èeledína 
u sedláka Sládka. Alžbìta, stáøí 7 rokù, dcera zemøelého Matìje 
Chyby, sedláka. Anastázie, stáøí 40 rokù, manželka zemøelého 
sedláka Jana Švehly (vulgo Koš�ál).
Na è. p. 27 - Václav Sládek, stáøí 36 rokù, sedlák. Mikoláš Sládek,
stáøí 51 rokù, sedlák.  
Na è.p. 28 - Martin Chyba, stáøí 36 r., èeledín. Václav, stáøí 29 rokù, 
syn zemøelého Václava Schánilce, podruha u sedláka Pisingra.
Na è.p. 29 - Veronika, stáøí 42 rokù, manželka èeledína Tomáše 
Švihlíka.
Na è.p. 30 - Anna, stáøí 12 rokù, dcera zemøelého Matìje Horala.
Veronika, stáøí 8 rokù, dcera pastýøe Mikoláše Øíhy. Tomáš, stáøí 
14 r., syn Mikoláše Øíhy. Kateøina, stáøí 65 rokù, vdova zemøelého 
Jiøíka Mouchy. Eva, stáøí 36 r., manželka pastýøe Mikoláše Øíhy. 
Mikoláš Øíha, stáøí 39 r., pastýø. 
Na è.p. 33 - Kateøina, stáøí 93 r., vdova po zemøelém Josefu Vys-
koèilovi (tegularis). Alžbìta, stáøí 52 r., manželka Jana Fialy.
Nový Dvùr - è.p. neuvedeno - Maneliva Tyman, stáøí 36 rokù, man-
želka správce dvora ? 
Matìj Mikolášek, stáøí 40 rokù, è.p. neuvedeno.
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Podzim ještì neskonèil TJ Albrechtice nad Vltavou

v Albrechticích ve støedu 23. 6. 2021T-mobile olympijský bìh

Za TJ Albrechtice nad Vltavou 
Dušan Hronek

Tentokrát retro foto z r. 1978, kde se najdou nìkteøí pamìtníci 
fotbalu, když se ještì hrál :-)

Vìtšina soutìží na profesionální úrovni s urèitým omezením, za 
zpøísnìných podmínek a bez divákù, nebo s minimální diváckou 
podporou se pøed nedávnem rozjela jak u nás, tak prakticky po 
celém svìtì. 
Jen amatérský sport má stále stopku a nikdo z nás nadšencù za-
tím s urèitostí neví, jak to bude dál. Kdy a jestli vùbec se doèkáme 
restartu našich soutìží. Fotbalový podzim byl u nás pozastaven 
v øíjnu loòského roku a nám z nìho momentálnì chybí dohrát ještì 
pìt utkání. S dohráním celého soutìžního roèníku 20/21 už jsme 
se na jaøe po nìkolikátém prodloužení nouzového stavu rozlouèili. 
Šlo by totiž o celkem osmnáct zápasù Áèka a tøináct zápasù Béèka 
a to se do konce èervna opravdu stihnout nedá. Nebyl by ani èas 
na dostateènou pøípravu, když se do teï nesmìlo trénovat. 
Vkládat kola do pracovního týdne je také nereálné, to si mohou 
dovolit profíci, ale ne nadšení amatéøi, kteøí mají na své koníèky 
èas pøevážnì až po práci. Ze strany klubù a fotbalové asociace je 
chu� alespoò podzim dohrát, protože podle soutìžního øádu lze 
považovat celý roèník za regulérní, pokud je z nìho odehráno 
alespoò padesát procent zápasù. V pøípadì, že se podzim nedo-
hraje, bude roèník pøedèasnì ukonèen a nikdo nebude z OP po-
stupovat ani sestupovat. Pokud by se dohrály pouze vyšší soutìže 
a okres ne, tak by z I. B tøídy spadl jeden tým do okresu a mìli 
bychom tu pak lichý poèet úèastníkù pro další roèník. 
Toto téma bylo také jedním z bodù diskuse na valné hromadì OFS 
Písek konané 14.4.2021 v KD Písek. Mnozí už výsledky voleb 
nového vedení OFS Písek znají, tak pro ostatní krátké info. Valné 
hromady se zúèastnili delegáti všech dvaatøiceti klubù píseckého 
okresu a nìkolik hostù. Post pøedsedy celkem jasnì obhájil Michal 
Øezáè pomìrem hlasù 24:8 pøed vyzyvatelem Romanem Šimkem, 
kandidátem Fevoluce „fotbalová (r)evoluce“. Do výkonného výboru 
byli následnì zvoleni: Roman Šimek, Petr Janda, Petr Houdek, 
Josef Košatka, Michal Peklo a velká osobnost èeského fotbalu 
a historicky nejlepší støelec èeské reprezentace Jan Koller. Jan 
Koller je také jednou z tváøí Fevoluce, která vznikla krátce po zat-
èení místopøedsedy FAÈR Romana Berbra. Jedním z jejích cílù je 
oèistit fotbal po všech tìch korupèních aférách a získat zpìt dùvì-
ru fanouškù tohoto krásného sportu. Doufejme, že nové vedení 
okresního fotbalu bude pracovat kvalitnì, že nové tváøe pøinesou 
nové nápady a jejich èinnost bude ku prospìchu klubù. 

Po volbách do všech OFS 
se bude volit nové vedení FAÈR. Vše tedy zaèíná na okresech, tak 
snad jsme zvolili správný tým, který za nás bude kopat výš, a celý 
èeský fotbal už od spodu zmìníme k lepšímu.

budou následovat krajské volby a pak 

Co se týká Štítu Albrechtic, tak to je zatím také ve hvìzdách. 
Poøadatelem je pro letošní roèník na druhý pokus obec Bøezová, 
tedy Lesní Albrechtice. Snad se brzo dozvíme, jestli a kdy se Štít 
bude konat. Pokud pojedeme, tak se to dozvíte! 

O pøípadném restartu soutìží budeme informovat. 

Dobrá zpráva pro permanentkáøe je, že 
podzimní permice zùstávají na dohrávku 

v platnosti! FOTBALU ZDAR!!! 

Opìt jsme se zapojili do poøádání akce T-mobile olympijský bìh. 
Akce by se mìla uskuteènit ve støedu 23. èervna 2021 
se spoleèným startem v 18 hodin. Všichni, kteøí se chtìjí do akce 
zapojit, se mohou pøihlásit na: www.olympijskybeh.cz  
Ukonèení registrace je do 14.6.2021 (v pøípadì naplnìní i døíve). 
Registrace je možná pouze on-line. 
V letošním roce jsme se rozhodli pro zkrácení trasy a místo 8 km 
vás bude èekat "pouhých" 4,6 km, vìøíme, že si novou trasu
jihoèeskou krajinou užijete. Trasa povede z Údraže do Albrechtic 
nad Vltavou. 
Registrace i cíl bude v Albrechticích (v místì sportovního areálu) 
i letos vás na start dopravíme. 

Èást ze startovného jde na podporu charitativní èinnosti Èeské 
olympijské nadace, jež umožòuje sportovat dìtem ze sociálnì 
znevýhodnìných rodin. V minulém roce 2020 se vybrala rekordní 
èástka 489 030 Kè. 

Všechny bìhy se konají jako oslava celosvìtového Olympijského 
dne. Do Èeska pøinesl myšlenku Olympijských bìhù pøed 33 lety 
legendární bìžec Emil Zátopek. Havlová Renáta

Místo prezence a cíl: sportovní areál TJ Albrechtice nad Vltavou

Místo startu: 
Údraž - u rybníka (závodníci budou na start pøevezeni)

Start: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Èeského rozhlasu)

Vyhlášení vítìzù: po dobìhnutí posledního úèastníka cca 19 hod.

Kontakt na lokálního poøadatele: 
Renáta Havlová, + 420 604 334 601, rhavlova@seznam.cz  
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85  Riepl Wilibald

70  Radášová Jaroslava, Chøeš�ovice

65  Kováøík Jaroslav, Albrechtice n. Vlt.

81  Kováøík Jaroslav, Jehnìdno

50  Lid Jaroslav, Chøeš�ovice

89  Dìdiè Stanislav, Hladná

70  Pilíková Marie, Chøeš�ovice

65  Jaroš Pøemysl, Újezd

70  Rušínová Jarmila, Albrechtice n. Vlt.

, Albrechtice n. Vlt.

65  Andìlová Milada, 

82  Bican Josef, Chøeš�ovice

84  Kozák Josef, Jehnìdno

82  Venušová Vlasta, Újezd

60  Neèasová Alena, Albrechtice n. Vlt.

86  Peterková Rùžena, Albrechtice n. Vlt.

60  Venuš František, Újezd

81  Žemlièková Marie, Chøeš�ovice

89  Žák Josef, Chøeš�ovice

Albrechtice n. Vlt.

Spoleèenská kronika 

Pøejeme jí hodnì zdraví, lásku, štìstí 
a mnoho dalších let. 

Protože s ní je tento svìt 
mnohem krásnìjší.

Dìkujeme Ti za vše, 
máme Tì moc rádi!

S láskou a úctou Milèa s Pepèou, 
vnouèata a pravnouèátka.

90. rùží pro Zdenièku

Stav sbírky na zhotovení kopie døevìné sochy 
sv. Petra do albrechtického kostela 

k 11. 4. 2021 je 97.378 Kè 
(Cílová èástka 140.000 Kè)

10.3. 2021  – Jan Žák, Údraž

7.4. 2021  – Milan Rušín, Albrechtice n. Vlt.

„Já pùjdu tam, kam všechna pokolení odešla 
a lesy budou dále snít a vody døímat 

v lesku bílých hvìzd.”

Mysl ivc i Jehnìdno

Hon na koroptve, cca rok 1953

1. 
2. 
3. 

Øeøábek František
Kozelka Josef
Øeøábek Josef (bratr Františka)

4. Fridl Josef

5. Slabý Jirka (Hajný)
6. Šafránek Josef
7. Hošek Karel (dìda Alfa)
8. Šašek Josef (obecní hajný)

Za pomoc s tím, kdo je kdo, dìkuje redakce zpravodaje p. Kozelkovi

Máme cca 5 mìsícù èasu. Ptáte se na co?

... tak všechno nejlepší, zdraví a klid ... 

z Albrechtic nad Vltavou
oslavila 24. února 2021 

své obdivuhodné 90. jubileum.

Paní Zdenièka Škodová 

Již Seneca pravil, 
„Srdce, které miluje, nestárne“,  

tak Zdenièka je toho dùkazem. 
Dìkujeme jí za její lásku, obìtavost, 
optimismus. Klaníme se pøed jejím 

neutuchajícím elánem a obdivujeme ji,
jak umí žít svùj život

 i pøes nesnáze, které ji pøipravil. 
S úsmìvem, dobrou náladou a vøelostí.

Dìkujeme mnohokrát za Vaši ochotu pøispìt.
S úctou a s vdìèností P. Vítìzslav Holý

administrator excurrendo Øímskokatolické farnosti 
Albrechtice nad Vltavou

Jednoduše Dát se dohromady po všech stránkách. 

Poslední mìsíce pøedstavovaly jistou formu zátìže pro všechny 
z nás. Je tøeba využít èas a pøírodní podmínky pro regeneraci 
a nastavení co nejlepší kondice. Zaèít po jaru bychom mìli úkli-
dem svého Já. Èím horší pro nás bylo minulé období nebo èím 
více lékù bereme, tím by mìl být úklid opatrnìjší. Každá „ne-mo-
houcnost“ je známkou rozladìní organismu. Ignorace vede vždy 
jen ke zhoršení. Naše tìlíèka, psyché nevyjímaje, je vhodné seøí-
dit, dovyživit a obnovit to, co lze. Úspìchem jsou i dílèí krùèky. 
I malé zlepšení mùže být tím rozhodujícím zrnkem na vahách me-
zi životem a smrtí. A pokud si nasadíme kovidové brýle, mohou 
nám ze zøetele utéct jiné dùležité vìci.
Jistì znáte heslo našich pøedkù: Je lépe být pøipraven než zaskoèen. 
Pøíroda nám zaène nabízet mnohé dary. Využijme to, ale nepøežeòme. 
I použití potravních doplòkù je dobré konzultovat s odborníkem.
Co se hodí pro sousedku, nemusí být dobré pro mì. 
A poznání jde stále kupøedu a to i v medicínì. Je ještì dost odborníkù 
z klinické praxe, kteøí nezapomnìli Hippokratovu pøísahu.
A co na závìr? Pomocnou ruku je tøeba hledat pøedevším na konci 
svého ramene. Terapeuti a lékaøi jsou tu proto, aby nás vedli. Ale 
dìlat mnohé, aby nám bylo lépe, už musíme sami.
Pamatujte: v pøírodì je vždy nìco za nìco. Je tøeba mít zámìr, plán, 
úsilí, trpìlivost, dùslednost a … pøíroda nás odmìní.
Krásné jaro všem.  Milena Soudná
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