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Slovo zastupitele

Návštìva ministra životního prostøedí

Vážení spoluobèané,
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem a 1. polovinou toho aktuálního, bohužel ne vždy to bylo období bezstarostné a radostné.
Covid nás zasáhl všechny, a už s dopadem na naše vlastní
zdraví, zdraví našich blízkých a pøátel, mnohdy s fatálními následky, tak na život našich dìtí a jejich školní docházku, naši pracovní vytíženost i nìkdy v podobì ztráty zamìstnání.
Jedno nám ale toto období urèitì dalo. Mìli jsme možnost poznat další stránku našich osobností, pevnost naší vùle, rozsah
našich sil, rozpomenout se na vìci, které døíve nebyly z tìch
nejdùležitìjších, jako dojít si bez omezení na pivo do místní
hospody nebo pozvat „novou“ holku do kina. Uvìdomili jsme si,
jak dùležití jsou naši pøátelé a rodina a jak všichni potøebujeme
cítit podporu našeho okolí. Všechna omezení, bez ohledu na
úèinnost, nás uèila i urèité disciplínì a ohleduplnosti na druhé,
kteøí se tøeba více než my báli nákazy.
Užijme si letošní léto s vìdomím, že právì budování pøátelských,
rodinných, partnerských i pracovních vztahù je velmi dùležité
pro naši budoucnost. Zas až tak nesejde na tom, zda si koupíme
nové auto nebo pojedeme do zahranièní na dovolenou (ne že by
to nebylo fajn :-), ale sejde na tom s kým a jak intenzivnì prožijeme každý den svého aktivního života.
Ráda bych touto cestou popøála všem spoluobèanùm, jejich
rodinám a pøátelùm pøedevším pevné zdraví, prožití krásného
léta plného pohody a bezstarostnosti. Ta nemoc bohužel nezmizí, bude tady s námi ještì mnoho mìsícù, ale èlovìk je tvor
velmi pøizpùsobivý a je schopen i v tìch nejtìžších chvílích
zažívat radost a spokojenost. Lenka Hronková

V úterý 8. èervna naší obec již podruhé navštívil ministr životního
prostøedí Richard Brabec. Pro nestranného pozorovatele se mùže
zdát, že se opakovala náhoda. Ale tak to nefunguje. Naše obec patøí
mezi velmi èasté žadatele o dotaèní pøíspìvky v rámci Státního fondu
životního prostøedí a jsme hodnì úspìšní. Máme vypracované dobré
jméno. Projekty zateplení školy, výsadby zelenì, bylinkové zahrady,
DÈOV a další jsou velmi dobøe hodnoceny a dlouhodobì pøedkládá
obec kvalitní žádosti a Státní fond životního prostøedí je nejvìtším
poskytovatelem dotací pro naší obec (následuje ministerstvo financí,
pak zemìdìlství a ministerstvo pro místní rozvoj).
Více na str. 3

Pøejme lípám, a rostou do krásy
V sobotu 29. kvìtna 2021 odpoledne uspoøádal místní spolek
„Náš Újezd“ slavnostní akci „Sázení lip u kaplièky“.
Pozváni byli obèané a pøátelé osady Újezd, dále vedení obce
a samozøejmì odborník - dendrolog ing. Petr Dostál, pod jehož
dohledem byly zasazeny dvì nové lípy. Zároveò byla do zemì
uložena schránka pro budoucí generace, která kromì jiného
obsahuje dubnový Zpravodaj obce, aby si naši potomci mohli
pøeèíst, jak žili jejich pøedkové Léta Pánì 2021... Více na str. 9

Noc kostelù v Albrechticích n. Vlt.
V pátek 28. kvìtna otevøely kostely a modlitebny køesanských církví
napøíè celou zemí své brány bìhem tradièní akce Noc kostelù.
Letošní, tøináctý roèník Noci kostelù byl prvním, kdy se k této události
pøipojil i kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Celkem
bylo pøihlášeno 1230 kostelù a modliteben v ÈR.
Více na str. 12
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www albrechticenadvltavou cz

Informace pro obèany

Ze zasedání zastupitelstva obce

2. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konané dne 22. dubna 2021
Zasedání øídila: místostarostka Hana Krippnerová. Pøítomno: 19 obèanù, z toho 12 èlenù zastupitelstva
Na programu bylo:
– Kontrola plnìní usnesení ZO a zpráva o èinnosti RO
– Zpráva o hospodaøení v lesích Obce Albrechtice n. Vlt. r. 2020
– Zmìna územního plánu. Do 5. zmìny ÚP je zaøazena žádost
obce o zmìnu územního plánu, která se týká umístìní centrální
èistírny odpadních vod
– Dotace z Jihoèeského kraje
Byla podána žádost o dotaci na akci „Splašková a dešová
kanalizace v Albrechticích nad Vltavou“. Vzhledem k tomu, že
se akce nebude letos realizovat, doporuèuje RO zrušení žádosti.
– Dopravní øešení vybudování retardéru na místní komunikaci
v Albrechticích nad Vltavou v èásti „Na Hrbu“
– Uzavírání smluv na D-ÈOV. K podpisu jsou pøipraveny Smlouvy
o pøíspìvku vlastníka objektu na vybudování D-ÈOV
– Doplnìní Plánu akcí na rok 2021
V rámci projektù na realizaci vodovodních sítí v místních èástech
Chøešovice, Jehnìdno a Údraž je potøeba provést administraci
pøípojek pro jednotlivá pøípojná místa
– Zvýšení nájemného v domech èp. 156 a 200 v Albrechticích,
pí. Švehlová vysvìtlila zvýšení nájemného v bytech. Poèítala se
pouze èástka, kterou obec vynaložila na rekonstrukci bytù
z vlastních zdrojù. Èástku 10 mil. Kè obdržela obec jako dotaci.
Ing. Procházka - je to pravomoc Rady obce.

– Pøipomínky k nákupu a uskladnìní øeziva v Albrechticích
a Chøešovicích. Ing. Vlk navrhuje, aby byly informace
pøedkládány na následujících jednáních Zastupitelstva obce
– Objednávka na oplocenky. Spolky nebyly osloveny na pomoc
pøi stavbì oplocenek z dùvodu epidemie COVID 19
– pí. Krippnerová mìla za úkol z minulého ZO zahájit jednání
s JUDr. Prùšou ohlednì Smlouvy s dodavatelem ÈOV. Nenašla
pochybení ve smlouvì ze strany firmy ENVI-PUR
– Zastupitelé obešli všechny ÈOV a zjistili závady, bylo øešeno
s p. Fárou z dodavatelské firmy
– Vyvážení kalù bude zajišovat obec
– V. Klimeš – Jak to vypadá s podáním žádostí o dotaci na DPS
Údraž?
Bc. Hronková – v tuto chvíli je prioritou obce vybudování
vodovodu. Z tohoto dùvodu nemùže obce realizovat DPS.
Sleduje dotace na projektovou dokumentaci, èeká se na vypsání
dotaèního titulu.
– Diskuse, rùzné:
– pí. Švehlová – pøipravila návrh na zvýšení koeficientu danì
z nemovitostí, bude pøedložen na nìkterém z dalších ZO
– Bc. Hronková – Finanèní výbor dostal za úkol pøipravit navýšení
kupní ceny prodávaného pozemku za m2. Bude se øešit pozdìji
s ohledem na zvýšení koeficientu danì z nemovitostí
Podrobné informace z jednání Zastupitelstva obce
n a l e z n e t e n a : w w w. a l b r e c h t i c e n a d v l t a v o u . c z

Osvìtlení

Okénko starosty
Když jsme pøed dvìma lety otevírali druhý stupeò základní školy,
to bylo slávy. A nerodilo se to snadno. Pøedcházela tomu investice do rekonstrukce druhého stupnì, pomìrnì složité zajištìní
pedagogù, nákup a zajištìní provozu školního autobusu a další
potøebné záležitosti. Samozøejmì, že dùležitou otázkou byla
i ekonomika školy a finanèní podíl obce. Nárùstem celkového
poètu žákù v mateøské škole a na druhém stupni jsme vytváøeli
pozici, aby celková ekonomika školy byla z pohledu obce vyrovnaná a výdaj pro školu se rovnal pøíjmu na žáky v rámci rozpoètového urèení daní. Hlavním faktorem však byla poptávka rodièù
po druhém stupni. A to jak rodièù žákù páté tøídy, tak i tìch, kteøí
dávali dìti do první tøídy a chtìli znát perspektivu školy. Ve všech
smìrech bylo ze strany obce vyhovìno a splnìno.
Jak si mám ale vysvìtlit loòskou situaci v první tøídì a letošní
v šesté. Poèet žákù je minimální a opìt docházelo a dochází
k odlivu žákù. Rodièe využili mateøské školy, kde nemuseli témìø
nic pøispívat a do školy zapsali dìti jinam a do první tøídy nastoupily tøi dìti. Obdobná situace je v letošní šesté tøídì, kam
s nejvìtší pravdìpodobností nastoupí z naší školy dvì dìti.
Perspektivou tak zùstává poèet dìtí v mateøské škole, kde v záøí
nastoupí 43 dìtí a zvažujeme, že v pøípadì dalšího zájmu otevøeme tøetí oddìlení. Do první tøídy by mìlo nastoupit 10 nebo
11 dìtí a v dalších letech by situace mìla být obdobná.
Ale závìrem jedna filozofická úvaha. Samozøejmì, že každý má
právo na svobodné rozhodování a to platí i v pøípadì umístìní
dìtí do školy. Ale kde zùstala hrdost na místo, kde prožívám
život, kde zùstal patriotismus, kde zùstal pocit zodpovìdnosti
a konec koncù, kde zùstala odpovìdnost za vyøèená slova?
Pøeji krásné letní dny.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Také jste si všimli, že v naší obci zaèalo mizet vedení elektrického
proudu a veøejného osvìtlení? Ve spolupráci se spoleèností EGD
(bývalý EON) zaèalo ukládání sítí do zemì a „ty tkanièky na sloupech“
jsou pryè. Jedná se o náves v Albrechticích a èást smìrem na Údraž,
také v Habøí a v Újezdì bylo zapoèato.
Postupnì s budováním vodohospodáøské infrastruktury (kanalizace
a vodovody) budeme pokraèovat tak, aby v následující tøech letech
bylo vedení elektrického proudu a veøejného osvìtlení ve všech
místních èástech umístìno do zemì a betonové sloupy a nástøešáky budou minulostí.
Pro zajímavost:
Výbojkové veøejné osvìtlení na albrechtické návsi bylo budováno
v roce 1969 a tehdy pøedstavovalo hodnotu 103 400,- Kès.

Ukládání vìtví a bioodpadu
Kontejnery na bioodpad v obci Albrechtice nad Vltavou jsou od
7. kvìtna do odvolání pøesunuty do prostoru naproti bývalému
kravínu (pod Efesem), k místu, kam se ukládají i vìtve. Obèané
tak mají možnost na jednom prostoru SAMI roztøídit bioodpad
a vìtve.
Do bioodpadu patøí: tráva, listí, ovoce, zelenina, slupky z brambor
Do bioodpadu nepatøí: vìtve, komunální odpad, zbytky jídel, kosti

Návštìva ministra životního prostøedí
Pokraèování èlánku z titulní strany.
Ve více jak hodinovém rozhovoru se pan ministr Richard Brabec
zajímal o poskytnutí dotací na projektové dokumentace na vodovody a èistírnu odpadních vod vèetnì kanalizace v Albrechticích
a následné vybudování vodovodù a kanalizace vèetnì centrální
èistírny odpadních vod. Tyto projekty jsou ve stádiu intenzivních
pøíprav a musíme splnit jednu z významných podmínek, kterou je
podání žádostI o realizaèní dotace v první následné výzvì. Tato
bude podle informace pana ministra vypsána na podzim letošního
roku. Pro naší obec se jedná o výši dotaèního pøíspìvku na úrovni
60 milionù korun.
Další prostøedky budeme vynakládat na nové veøejné osvìtlení.

Opravené dìtské høištì

Informace pro obèany
I zde se otevírá možnost požádat o finanèní podporu z prostøedkù
SFŽP v rámci novì otevøeného Modernizaèního fondu.
Následovala prohlídka realizace projektu domovních èistíren odpadních vod. Konkrétnì pan ministr v doprovodu nìkolika televizních štábù a ÈTK navštívil pana Josefa Øeøábka v Jehnìdnì.
Myslím si, že projekty vodohospodáøské infrastruktury jsou na
dobré cestì, ale budeme muset odvést ještì hodnì a hodnì práce,
abychom mohli øíci, že máme hotovo. Ale také se mùže stát, že
nebudeme úspìšní a projekty budeme opakovat a nechci se dostat
do situace, že je budeme muset odložit.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Podìkování

Školòásek a Pan øidiè

S koncem školního roku ukonèí dvouletou èinnost jako øidiè
školního autobusu p. Josef Sychrovský. "Pan øidiè", který svou
práci vykonával s dùsledností a zodpovìdností za bezpeèí dìtí,
si rozhodnì zaslouží obdiv a podìkování za trpìlivost nejen
na cestách.
Za obec Albrechtice nad Vltavou Hana Krippnerová

Dìtské høištì v Jehnìdnì se doèkalo opravy chátrajících schùdkù
na klouzaèce, nového krytu na pískovišti a výmìny èásti žebøin.
Za opravu herních prvkù patøí podìkování p. Petru Veverkovi.

Údražská hospoda
- nové venkovní prostory
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V uplynulých 2 letech se Obec Albrechtice nad Vltavou rozhodla
odkoupit a zrekonstruovat opuštìný dùm za hospodou v Údraži.
Za pøispìní dotaèních programù POV, financování obce a šikovných rukou øemeslníkù se podaøilo vytvoøit krásné a prostorné
místo vhodné pro poøádání venkovních akcí.
Inspirovali jsme se „trochu tam a trochu jinde“ a zvolili rekonstrukci ve stylu venkovského stavení s otevøeným pohledem
na trámy støešní konstrukce, døevìným obložením se širokými
prkny jemnì opálenými a kamínkovou podlahou.
Do zastøešeného prostoru se vejde více jak 100 návštìvníkù
k sezení, zbude prostor pro kapelu i taneèní parket. V prùbìhu
posledních pár týdnù se dokonèují venkovní úpravy dvora –
srovnání povrchù, odpadní trubky dešové vody, dokonèovací
stavební práce. I tady je hodnì místa pro posezení, grilování,
opékání na ohni i tanec.
10.7.2021 poøádá Obec Albrechtice za pøispìní spolkù a dobrovolníkù mimo jiné i „kolaudaci“ tìchto venkovních prostor.
Srdeènì Vás všechny zveme a doufáme, že v budoucnu se na
tomto místì budeme potkávat hlavnì s dobrou náladou. :- )
Lenka Hronkù

Obec Albrechtice nad Vltavou
a TJ Albrechtice nad Vltavou
za pøispìní finanèní dotace z Oranžového roku skupiny ÈEZ
poøádá letní akci u pøíležitosti „kolaudace“
nových venkovních prostor Údražské hospody.
Pøijïte všichni pøivítat léto a užít si volného dne
plného dobré nálady, dìtského smíchu, tance a zábavy.
Dìkujeme všem sponzorùm a pomocníkùm.
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Obecní knihovna v Albrechticích

Vzpomínka na padlé spoluobèany

Dovolte, abych Vás seznámila s novým knižním titulem, který
obohatil fond naší Obecní knihovny v Albrechticích nad Vltavou.
Jedná se o populárnì nauènou knihu, jejímž autorem je Václav
Vlk st. – Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami, podtitul: Èeši
a Slováci 1914 – 1920. Kniha obsahuje také váleèný deník
c. a k. vojáka.
Spisovatel nám knihu též s datací podepsal. Naše obec vìnuje nemalé finanèní prostøedky na obnovu pomníkù padlých
vojákù za 1. svìtové války, kteøí pocházeli z našeho nejbližšího
okolí. Nemìli bychom zapomínat na naši historii.
Bojovali za vlast….
Snad každá rodina na území Èeské a Slovenské republiky má
pradìdeèka èi prastrýce, jež se zúèastnil I. svìtové války, a
už na stranì Rakouska – Uherska nebo jako èeskoslovenský
legionáø. Èeští a slovenští vojáci válèili jako pìšáci, dìlostøelci,
horští myslivci i námoøníci. Tato kniha je pøipomínkou jejich
hrdinského boje.
A co mne v knize napøíklad zaujalo – hygiena na bojišti. Jedním
z velkých problémù byly vši šatní, které pøenášejí nejen skvrnitý tyfus, ale i další infekèní onemocnìní. A jak se jich zbavit
neobvyklou metodou, se dozvíte právì v této knize. O bitvì u Soèe, u nás známìjší boje na Piavì byla složena lidová písnièka, pøi které
Vám zamrazí v zádech. Zvláštností je i frontová pošta, tzv. Feldpostka, která byla zdarma, ovšem cenzurována. Jednalo se o pohlednice, na které vojáci mohli i kreslit a psát. Je toho opravdu hodnì, co se mùžete dozvìdìt, budete-li chtít. Staèí si jen najít chvilku a pøijít
si vypùjèit tuto knihu. Tìší se na Vás Dana Ryšlavá - knihovnice

Obecní knihovna v Albrechticích

Pøipomenutí tradice stavìní máje

V pøedveèer prvního kvìtnového dne se stavìjí májky neboli máje. Tento pradávný zvyk jarních
slavností rozšíøený po celé Evropì lze vystopovat již v kultuøe starých Keltù, kteøí v dobì mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem slavili svátek ohnì Beltine. V pøedveèer tohoto svátku se
všechny ohnì uhasily a bìhem noci se znovu zapalovaly. Význam rituálu mìl být pøevážnì oèistný.
Beltine se slavil také jako svátek plodnosti, kdy se uvolòovala pravidla a mravy. Zde je možné vystopovat nejoblíbenìjší májový zvyk, který lidé dodnes dodržují – prvomájový polibek pod rozkvetlou
tøešní. A pravý úèel stavìní máje? Strom byl odjakživa symbolem života a Keltové si stromù velice
vážili. Narození èlovìka spojovali s urèitým druhem stromu. Podle nich umístìní zeleného stromu
u pøíbytku bylo pøenesením lesního ducha a zajištìním jeho požehnání.
Letos, vzhledem k epidemiologické situaci, se máje na vsích stavìly bez pøítomnosti obyvatel, aby
nedocházelo ke sdružování. V rámci rodiny si každý mohl postavit svoji májku na volném pozemku
a pøipomenout si tuto tradici. Doufejme, že pøíští rok bude lepší a všichni se spoleènì setkáme.
V èlánku jsem èerpala z knihy od Josefa Krèka a Renáty Fuèíkové – Pøíbìhy dvanácti mìsícù,
kterou si mùžete zapùjèit v naší
knihovnì a naèerpat tak spoustu
zajímavostí.

Obecní knihovna v Jehnìdnì

Text a foto: Dana Ryšlavá
– knihovnice Obecní knihovny
v Albrechticích nad Vltavou

SDH Jehnìdno
Sbor dobrovolných hasièù v Jehnìdnì plánuje uspoøádání
následujících akcí:

04.07. od 15:00
05.07. od 08:00
11.09. od 12:30
25.09. od 11:00
05.12. od 16:00

-

Mezinárodní den dìtí
Turnaj v petanque
Turnaj v Èlovìèe, nezlob se!
Memoriál Jana Kukrála
120 let od založení sboru
- Mikulášská nadílka
Za SDH Jehnìdno Hanka Jaèková

Podìkování
Knihovny v malých obcích dnes už nejsou jen místem, kde si
ètenáøi mohou vypùjèit knihy nebo èasopisy. I tyto knihovny
se zvolna stávají komunitními centry obce.
Každou sobotu od 14:00 do 16:00 se na vás v Jehnìdnì
tìší knihovnice Lenka Ušatá, která svou práci pøevzala po
své mamince. Paní Rùžena Šefránková práci knihovnice
vykonávala se svìdomitostí a laskavostí od 1.1.2011 až do
letošního roku. Za všechnu její obìtavou práci posíláme díky
do nebe, bohužel.
Za obec Albrechtice nad Vltavou H. Krippnerová
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Inspirace nejen pro zahrádkáøe

Albrechtiètí zahrádkáøi

S láskou a úctou k bylinkám
nám povídala Jana Jungová

V rámci akce Víkend otevøených zahrad zorganizovali albrechtiètí
zahrádkáøi v sobotu 12. èervna 2021 exkurzi v pøírodní zahradì
Na Pøehájku ve Všemyslicích. Komentovanou prohlídku zahrady
s ukázkami hospodaøení v souladu s pøírodou nám zajistila p. Jana
Jungová.
Její zahrada získala v roce 2011 od o. s. Pøírodní zahrady plaketu
„Pøírodní zahrada za spolupráci s pøírodou“ a v roce 2020 plaketu
„Ukázková pøírodní zahrada“.
Tato rozlehlá venkovská zahrada je ve svažitém terénu, v malém
údolíèku. Sousedí s venkovským stavením, loukou a lesem. Její
rozloha je cca 5.000 m2. Po obvodu jsou keøe a menší stromy jeøáb, líska, støemcha, hloh, ptaèí zob, kaliny i plané rùže. Jejich
plody jsou vítanou potravou ptákù z blízkého lesa. A staré ovocné
stromy plodí výborné ovoce a v létì vytváøí pøíjemný stín.
V další èásti zahrady jsou rybízy, angrešty, josta, èerný jeøáb, maliny, ostružiny... na svazích rostou døíny, muchovníky a rakytník.
Je zde novì založený sad i malé jezírko, v nìmž žijí žáby a èolci.
Nechybí ani zeleninová a kvìtinová zahrada. Svah je upraven suchými kamennými zídkami, kde se daøí bylinkám i ještìrkám. Díky
kvìtinám a kvetoucím bylinám hojnì navštìvují zahradu motýli
a vèely.
Zámìrem zahrady je být užiteèná nejen pro lidi, ale také pro co
nejvíce dalších druhù živoèichù. V dnešní pøírodì keøe (trnky, bezy,
hlohy, šípky) a také meze zcela chybí. Pøitom jsou pro život mnoha živoèichù zcela nezbytné. Na mezích mívali své úkryty bažanti,
koroptve, køepelky, zajíci, v hromádkách kamení slepýši, ještìrky,
brouci, cvrèci, ježci, ve vìtvích mìli svá hnízda a úkryty i potravu
na zimu drozdi, hýli, uhýci, kosi, kvíèaly.
Na mezích rostly léèivé bylinky, divizny, øebøíèky, tøezalka...
Pøi budování zahrady byly zámìrnì ponechány pùvodní divoké
keøe, hlavnì šípky, které celou zimu slouží ptákùm jako úkryt pøed
rùznými predátory. V létì, v kvìtu krásnì voní, jsou užiteèné pro
vèelky a na podzim jsou obsypány šípky na zimní èaj.
I jezírko má svùj velký úkol - nebo voda je život, je požehnáním
pro vèelky, ptáky, žijí tam vážky, žabky, èolci. Zahrada obsahuje
i prvky louky. Nìkterá místa se sekají jen 1x roènì. Nechávají se
ostrùvky s vykvetlou trávou, kopretinami, kohoutky, zvonky… pro
vèely, motýly, kobylky, cvrèky...

Na závìr pod velkým oøešákem zahrála kapela Wicked Willows.

Velmi se osvìdèilo mulèování - zelenina a jahody slámou nebo
poseèenou trávou, trvalky listím z ovocných stromù. Pùdì nesvìdèí, pokud na ni pálí slunce a promývá ji voda. Když je nechránìná,
umírá v ní život. V pøírodì je pøirozenì zakrytá trávou, mechem,
listím. Mulè drží v pùdì vlhkost a není tøeba tolik zalévat.
Nedílnou souèástí zahrady je kompost. Dá se do nìho uložit bio
odpad z kuchynì, hnùj, tráva, listí, piliny. Hnojí-li se pouze tímto
kompostem, není potøeba umìlých hnojiv èi postøikù. A zahrada
pak dává úrodu ovoce a zeleninu v bio-kvalitì.
Pøednáška paní Jungové byla velmi zajímavá. A ti starší z nás si
zavzpomínali, jak pøed mnoha lety vypadal pohled na krajinu, na
soukromá políèka lemovaná mezièkami, na kterých rostly šípkové
a trnkové keøe. A pøi podzimním sbìru plodù z tìchto keøù jsme,
ještì jako dìti, èasto vyplašili hejno bažantù, nìkdy i koroptví nebo
nìjakého toho schovaného zajíce samotáøe.
Po ukonèení prohlídky si mohli zájemci zakoupit sazenice bylinek,
ale i domácí džemy a sirupy v bio kvalitì, bylinné masti a tinktury
na rùzné svoje neduhy, sušené bylinkové èajové smìsi.
Z komentované prohlídky paní Jany Jungové a z informací z webových
stránek vybral a sestavil za ÈZS Albrechtice n/Vlt.: Škoda František

Výsadba letnièek
Albrechtièt?zahr?dk?øi se v polovinì mìsíce kvìtna
sešli, aby pøiložili ruku k dílu a vysázeli letnièky.
Letnièkové variace jsou oblíbeným prvkem pro
oživení veøejných prostranství. Bílými muškáty bylo
osázeno 12 okenních truhlíkù a 5 velkých truhlíkù
záøí rùznými barvami. Kvìtinovou skladbu pro tento
rok vybrala p. Bára Opekarová, která se mimo jiné
stará s Ing. Petrem Dostálem o odbornìjší ošetøení
zelenì ve všech místních èástech.

Vlastností kvìtin
je schopnost pohybovat se
vždy smìrem ke slunci

Akce zahrádkáøù
12.6.
26.6.
11.-12.9.
9.10.
20.11.

Exkurze do ukázkové pøírodní zahrady
Pouová zábava
Podzimní výstava ÈZS v Albrechticích
Posvícenská zábava
Vánoèní dílny

Za albrechtické zahrádkáøe Hana Krippnerová
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Malé radosti

Jak jsme (ne)tradiènì pøivítali 10 nových obèánkù
Po více jak roce a pùl probìhlo v obøadní místnosti obecního úøadu v sobotu 24.4. netradièní Vítání
obèánkù. Vzhledem k protiepidemickým opatøením byl novým obèánkùm p. místostarostkou Hanou
Krippnerovou jednotlivì pøedán pouze dárek a rodièe se zapsali do pamìtní knihy. To vše bez úèasti
babièek, dìdeèkù a dojemného vystoupení dìtí základní školy. Po tak dlouhé dobì bylo pøivítáno
10 dìtí: Matìj Novák, Dominik Mikolášek, Rozálie Císaøovská, Alice Bláhová, Šimon Opekar, Eliška
Lidinská, Amálie Nekováøová, Dominik Pašek, Vítek Kochrda a Adéla Hronková. Nìkteré dìti si již
pøišly pro dárek po svých a pøi tradièním focení jim kolébka byla malá :-) Doufáme, že pøíští Vítání
obèánkù, které by se mìlo uskuteènit na podzim, již probìhne v normálním režimu. Rodièùm, kteøí
byli tentokrát ochuzeni o kulturní program, nezbývá nic jiného, než si vše zopakovat. Blanka Sládková

Horké léto
Z hlediska poèasí možná. Z hlediska pøedvolební politiky urèitì.
Z hlediska uhájení vlastního zdraví jsme, jak se zdá, teprve na
zaèátku cesty a pravdìpodobnì se ještì hodnì zapotíme.
Mikroelementy (bakterie, viry, spory plísní, ionty, mikroèástice ...)
byly, jsou a budou všude kolem nás. Nìkteré dokonce i v nás.
Uèíme se s nimi koexistovat tisíce let a stále jsme v procesu výuky.
Naše "vyspìlá" civilizace pøináší urèité bonusy, ale také ne zrovna
bezpeènì "hází vidle" do urèitých pravidel.
Kam pamì lidstva sahá, jsme poprvé souèástí celosvìtového
experimentu a musíme se v rámci možností pøipravit témìø na
“cokoli". Krátce, hrajeme si s ohnìm.
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Napsali jste nám
Jen èas ukáže, zda nás zahøeje nebo spálí. To, co ještì pøed kratièkou chvílí bylo falešnou zprávou se ukazuje být realitou. Komu
vìøit? Nikomu! Je tøeba se zajímat, èíst, studovat, ptát se.
Informací a zkušeností z celého svìta je už pomìrnì dost.
Karel Kryl na konci minulého století øekl:
“Politikùm se nevìøí, politici se kontrolují". Já dodávám: Kontrolují
a hlídají se všichni, kteøí nám chtìjí jakkoli zasahovat do našeho
života. Nikdy si totiž nemùžeme být jisti, jaká je jejich motivace
dìlat to èi ono. Užívejte léto tak, aby to prospívalo Vašemu tìlu
i Vaší Duši. Nahrává nám i pøíslib dobré úrody. Podzim a zima se
jistì zeptají, co jsme dìlali na jaøe a v létì. Milena Soudná

Z farní kroniky

- na pokraèování III - za faráøe Jana Iry

„A léta bìží vážení…“

1927 20.kvìtna 1927 byla naše farní osada navštívena Jeho Biskupskou Milostí Šimonem Bártou. Po 13 letech byla zde opìt udílena
svátost sv. biømování. Jeho Bisk. Milost pøijela v pátek dne 20.kvìtna v 8 hod. ráno v prùvodì veledùs. Monsig. Karla Boèka, kanovníka
a bisk. ceremonáøe Fr. Bendy, pana dìkana neznášovského a patrona zdejšího kostela p. Dr. Emila Schöblinga z Neznašova. U brány
pøed farou byla uvítána družièkou M. Matouškovou a podána panu biskupovi kytice. Jeho bisk. Milost ubírala se špalírem dìtí a øadami
osadníkù ku faøe, kde byla uvítána místním duchovním správcem a p. okresním starostou Josefem Králem.
Po kratièkém odpoèinku na faøe, ihned poèaly obøady v kostele, zkouška z náboženství, pøi níž Jeho Biskup. Milost vyslovila pochvalu
duchovnímu správci, a potom udílela sv. biømování. Biømovancù bylo 320. Mezi mší sv. dostavili se vesmìs jak všichni vùkol dùstojní
páni, tak pan dìkan chøešovický Vojtìch Pøib, p. kaplan Tomáš Lena z Chøešovic, p. kaplan Ant. Dráb z Týna/Vlt. a pan dìkan Alb.
Hála z Myšence. Obøady a udílení sv. biømování trvaly témìø do tøí hodin odpoledne, byli jich pøítomni všichni výše jmenovaní, kromì
nich pak ještì pan Jindøich Hoffrichter, lesní správce zde, p. uèitel Kubín, p. místní starosta Fr. Votruba a p. okresní starosta Josef Král,
kteøí všichni také byli pøítomni obìdu na faøe, pøi kterém Jeho Biskup. Milost s každým vlídnì promluvila, takže všichni úèastníci na
Jeho Biskup. Milost velice rádi vzpomínají. V pìt hodin pak Jeho Biskup. Milost se svým prùvodem se odebrala na zámek v Kolodìjích,
kde nocovala.
Dne 3.srpna 1927 složila u zdej. farního úøadu paní Kar. Husová 500 Kè a pøála si výslovnì, aby obnos tento byl uložen na spoøitelní
knížku a úrokù z nìho plynoucích bylo použito na celoroèní modlení a jednu tichou mši sv. za + Tomáše Husu, dvì dítky, celé pøátelstvo,
kterážto mše sv. má býti vždy 17.srpna, není-li možno ten den tedy nejblíže volný den. Po smrti pak vìnovatelky tohoto kapitálu má býti
celoroèní modlení a mše sv. za + Tomáše Husu, jeho manželku, dvì dítky, celé pøátelstvo. Výslovnì se podotýká, že dárkynì nepøála
si fundace, obnos 500 Kè byl uložen na knížku mìstské spoøitelny v Týnì/Vlt. (Vklad zvýšen r.1937 na 700 Kè).
1929 Dne 27/10 1929 konány byly volby do národního schromáždìní a do senátu.
V obci Albrechticích dostaly toho dne následující strany tyto hlasy:
Do národního schromáždìní: lidovci 28, republikáni 180, živnostníci 31, soc. dem. 224, nár. social. 38, nár. dem. 5, komunisté 13, liga 1
Do senátu:
„" 25, „" 163, „"198. „"30, „"198, „"34, „"5, „"12, „"5, „"1930 Ponìvadž pøi zdejším chrámu Pánì byla tak špatná nebesa, že to byla ostuda s nimi vyjíti, rozhodl se místní duchovní správce
poøíditi nová a sice sbírkou, která vynesla 734.10 Kè, z obnosu toho dáno na nová nebesa 527.10 Kè, 100 Kè hudebníkùm o Božím
Tìle a zùstatek 107 Kè uložen 4/9 1930 ve spoøitelnì v Týnì/Vlt.
Dne 30.bøezna 1930 uloženo bylo ve spoøitelnì v Týnì/Vlt. na vkladní knížku (è.: 6992) 500 Kè, úrokù z tìchto 500 Kè má býti použito
na celoroèní modlení a jednu tichou mši sv. za + Annu Husovou, Františka syna, celé pøátelstvo, kterážto mše sv. má býti sloužena vždy
v den úmrtí dárkynì, tj. 11.ledna, není-li možno toho dne tedy v nejbližší volný den. Podotýká se, že dárkynì fundace si nepøála.

Svatý Jan

... je Èechùm dán, potažmo celému svìtu

V letošním roce si pøipomínáme 300 let od blahoøeèení sv. Jana
Nepomuckého (31.5.1721), nejznámìjšího Èecha, jehož sochy
èi obrazy jsou doslova rozesety na všech obývaných svìtadílech.
Nyní bude vztyèen i na Antarktidì.
Vìtšinou stojí u vodních tokù, øek nebo potokù, nebo je vzýván
jako patron vod, mocný ochránce pøed tímto živlem, ve chvíli
kdy je jí moc a hrozí povodnì anebo málo a hrozí sucho.
Až rodinnì zní prosby na jeho adresu:
„Dál nesmíš!“ (když hladina vody nebezpeènì stoupá).
„Døív domù nepùjdeš, dokud nezaprší!“ (slunce pálí o stošest).
V Chøešovicích byla postavena výklenková kaple se sochou
tohoto svìtce (wistawen anno 1757) na mùstku pøes potok,
který vytéká z blízké požární nádrže (nyní je zatrubnìn).
Sv. Jan a symbolika 5 hvìzd.
Sv. Jana zaruèenì poznáte, jako jediný svìtec má kolem hlavy
5 hvìzd (Panna Marie jich má 12), ostatní mají svatozáø. Tuto
symboliku pøijal na základì svého osudu. Byl umuèen a jeho
mrtvé tìlo shozeno z Karlova mostu do Vltavy, když po nìkolika
dnech vyplavalo, záøila kolem nìho aura 5 hvìzd. 5 hvìzd také
znaèí 5 latinských písmen TACUI, což znamená „mlèel jsem“.
Odkazuje i na 5 ran Kristových èi na 5 smyslù podøízených vùli
a rozumu (nebyl vláèen svými smysly, pudy a emocemi).
Sv. Jan je odìn do knìžského šatu – èerné kleriky, bílé rochety
a mozety „kožíšku s tøásnìmi“. Byl kanovníkem vyšehradské
kapituly a má typickou pokrývku hlavy – biret. V ruce drží palmovou ratolest – odkaz na muèedníka a v druhé køíž s Ukøižovaným
– „Kdo chce jít za mnou, vezmi svùj køíž a následuj mì!“
Z jeho života víme, že se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku,
studoval na Karlovì Universitì a universitì v Padovì (Itálie).
Pùsobil jako notáø, faráø a jako svou pravou ruku si ho vyhlédl
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna pro službu generálního
vikáøe. Sv. Jan se stal se obìtí sporu mezi mocí svìtskou (král
Václav IV.) a církevní, mezi pojetím života bez zábran a života
podle pravidel. Obstál a jeho pøíklad stále záøí pro naši inspiraci.
Jsem potìšen, že v letošním jubilejním roce došlo zásluhou
obce k opravì nejen kulturní památky, ale také k pøipomenutí
duchovního odkazu pro naši pøítomnost a budoucnost. My Èeši
èasto zapomínáme na velikány z naší krve a chováme se k nim
macešsky a otèímsky, až do chvíle, kdy je už oslavuje celý svìt
a tak nám ujíždí vlak…
Proto na závìr uvedu modlitbu, kterou sepsal nám známý Karel Havlíèek Borovský:
„Svatý Jene z Nepomuku, drž nad nám svoji ruku, by Bùh nám dal, co dal tobì, by náš jazyk neshnil v hrobì.“

Pater Slávek Holý
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Z èinnosti spolku „Náš Újezd“

V Újezdì stojí opìt nová májka

Už více než rok nás trápí pandemie coronaviru a omezení pohybu osob naøízené vládou,
což se projevilo i na konání spoleèenských akcí. Po krátkém uvolnìní v létì loòského roku
je prakticky od podzimu uzávìra a zdálo se, že nebude ani májka. V Újezdì se ale chlapi
domluvili, kdo co udìlá, aby nedošlo k vìtšímu kontaktu osob a byla dodržena vládní
opatøení. Individuálnì, pøípadnì pøi omezeném poètu osob posekali trávu, pokáceli starou
májku a pøipravili kotvu. 30. dubna pak dojeli do lesa pro strom, který byl až na místì upraven (oloupán). Poté následovalo ozdobení a postavení májky (samozøejmì s pomocí
mechanizace). Tím bohužel akce skonèila a setkání u ohnì s opékáním špekáèkù musíme
opìt odložit na pozdìjší dobu, snad až budeme sázet lípy u kaplièky.
Josef Procházka

Rybáøští veteráni

24.7. Rybáøské závody / 12.9. Koncert Chairé / 16.10. Zájezd na Moravu

Ahojte pøátelé a kamarádi. Tak už koneènì budeme moci ,,roztoèit kola pìtiletky'', a pokusit se dýchat èistý vzduch, pít èistou vodu a mít
èisté myšlenky, bez obav ze zákeøného viru. Na pozoru bychom se však mìli mít poøád. Pro letošní léto a podzim jsme pro vás pøipravili
opravdu dost kulturnì, sportovnì, spoleèenských akcí. Mùžeme se opìt spolu potkávat, tak pojïme toho využít.
Jako první, v sobotu 24. èervence, tradièní rybáøské závody.
Tyto se dìjí každý rok, jako koncert souboru Chairé. K tomu však
posléze. Rybáøské závody na rybníce Vápeòském opìt zahájíme
ve 13. hodin. Jako vždy rybaøit se bude o hodnotné ceny, jak pro
dìti, tak dospìlé. Vemte rodièové, babèi a dìdové, své ratolesti
a pojïte si užít hezké odpoledne a veèír. Bude pro vás pøipraveno
skvìlé obèerstvení v podobì grilované krkovice, klobás, bramboráku s uzeným a samozøejmì sladké palaèinky. Na žížu studené
pívo, límo, pro pány nìco ostøejšího, pro dámy nìco jemnìjšího.
Nìjaká kultura taky bude, a jen pro starší 18-ti let, otrlé pánské
akvabely též. Tìšíme se.

A jdeme dále, v nedìli 12. záøí od 16.00 hod. koncert souboru
Chairé a chrámového sboru Codex Temporis z Pøíbramì.
Kde jinde, než v kostele sv. Jana Køtitele na poušti v Chøešovicích.
Duchovní èást tohoto koncertu by se mìla nést v kontextu latinského varování ,,memento mori" (pamatuj na smrt). V této èásti
koncertu, bychom chtìli vzpomenout na všechny zemøelé, postižené a nemocné tímto zákeøným virem. Posílit ty, kteøí o nìkoho
blízkého pøišli a prožili si smutné, strastiplné období. Spolupracovat
v této èásti koncertu by mìl náš duchovní otec a správce farnosti
Slávek Holý. Samozøejmì nepøijdeme ani o písnì, které známe.
No to se ví, že si také zazpíváme. A jediní my nebudeme zdražovat,
naopak, ještì zlevníme. V pøedprodeji 150,- Kè a na místì 180,- Kè.
A opìt z každého zakoupeného lupínku vìnujeme 20,- Kè spolku
Památky Chøešovicka a 1.000,- Kè na sochu sv. Petra do kostela
v Albrechticích.
Pøedprodej vstupenek zaèíná 1. srpna na obvyklých místech:
v infocentru v Albrechticích, v prodejnì potravin p. Kothánkové
v Chøešovicích a v kadeønictví p. Schánilcové.
Též je možná rezervace na tel. 775 253 145. Opìt se tìšíme.
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A jdeme dále. Na sobotu 16. øíjna se vydáme výletním
autokarem na zájezd na Moravu, do vinného sklípku,
v krásném prostøedí Kostelce u Kyjova.
Odjíždìlo by se v 9 hod z Albrechtic (další nástupní místa
bychom upøesnili podle zájemcù). Nìkde na dálnici bychom
zastavili na kávu a toalety a pokraèovali bychom dál na Brno.
Tam, kdo bude chtít, dojde na obìd nebo se jen tak vyvenèit
a od 14:00 nás èeká hodinová prohlídka hradu a dominanty
Brna, Špilberku. Jelikož je to zájezd do sklípku, tak pøevážnì
tato prohlídka zahrnuje podzemní èást hradu a její neslavnì
proslulé trestnice a žaláøe. Poté bychom pokraèovali dále
a když by èas byl, stavìli bychom se v Kyjovì. No a odsud
už je to kousek, co bys autobusem dohodil. Tam nás budou
èekat v 18 hodin s pøípitkem a pøivítáním. Následovat bude
degustace vín a hlavní veèeøe. Mùžeme tam pobýt do druhé
hodiny ranní, ale mùžeme jet také døíve.
Vše záleží na domluvì.
A nyní k cenì výletu. Je skuteènì neuvìøitelná. Za 1.000 Kè,
je v cenì doprava tam a pro vìtšinu i zpìt. Vstupné na prohlídku hradu Špilberku, degustace vína, hlavní veèeøe (kuøe
na grilu, obloha, peèivo), druhá studená veèeøe a také další
pochutiny a neomezená konzumace moravských vín.
To by asi šlo.
Rezervace tohoto zájezdu je na tel. è. Jindøišky Pizingerové
739 403 515 a Mòouka 775 253 145.
Po složení zálohy 500 Kè je závazná. Tìšíme se.
A aby toho nebylo dost a když vody bude dost, nevychytá se
rybník na rybáøských závodech, tak co zbývá než, podívat se
rybníku na dno, co tam zbylo. Ale na to je èasu dost.
Mìjte se pokud možno fajn a na nìkterých našich akcích ahoj.
Za Rybáøské veterány Mòouk

Kaplièka v Újezdì má dvì nové lípy

Z èinnosti spolku „Náš Újezd“

V minulosti se témìø všichni obèané osady hlásili k øímskokatolickému vyznání a Újezd od roku 1756 náleží do farnosti Neznašov,
která do té doby spadala pod farnost v Týnì nad Vltavou. V osadì
jsou v souèasnosti dvì sakrální stavby (køíž na rozcestí a kaplièka).
Køíž na rozcestí v Újezdì byl od nepamìti (je zanesen na katastrální mapì už v r. 1837) a sloužil jako první místo na okraji osady
pro náboženské ceremonie pøi poutních procesích a smuteèních
prùvodech. Pøi pohøbech se zde prùvod zastavil a faráø provedl
rozlouèení zemøelého s osadou.
Kaplièka stojí v èásti Kolna a podle letopoètu na ní umístìném
byla vystavìna v r. 1913 a je jedinou sakrální budovou v Újezdì.
Je možné, že v osadì byla již døíve, ale patrnì na jiném místì
(nejspíš u Dvoru Újezd, kde bylo v té dobì centrum hospodaøení)
malá zvonièka, protože na základì „ohòového patentu“ vydaného
Marii Terezií bylo naøízeno ohlašovat zvonìním požár. Kromì toho
mìly zvony tøikrát za den (ráno, v poledne a veèer) zvát k pøerušení práce k pokleknutí k modlitbì a tím i odmìøovat èas.
Na pøelomu 19. a 20. století se centrum osady pøesunulo do èásti
Kolna a Mezerka, kde vyrostlo mnoho nových domkù. Proto zde
byla postavena na obecním pastvišti nová kaplièka. Ta je opatøena
zvonem o prùmìru cca 40 cm. Je na nìm logo firmy “Octav Winter
Zvonaø, v Broumovì Èechy“ a letopoèet 1913. Je pozoruhodné, že
zvon pøežil i obì svìtové války a nebyl pøetaven na zbranì. Jak se
ho podaøilo uchránit jsem nezjistil, ale pøi pátrání po výrobci zvonu
jsem se dostal až k èlánku v magazínu „Broumovsko“ od Pavly
Jungmannové, kde uvádí, že vìtšina Winterových zvonù propadla
díky svému „mládí“ rekvizicím obou Svìtových válek, proto na
Broumovsku nenalezneme ani jeden zvon z jeho produkce. Z mnoha jeho zvonù dodávaných po celé støední Evropì zbylo jen nìkolik kusù“. To znamená, že náš zvon je z té doby jedním z mála,
který pøeèkal a je o to vzácnìjší.
O kaplièku se starala rodina Bartuškù z è. p. 42. Zejména Anna
Bartušková, která s nebývalou pøesností zvonívala klekání v 6:00,
ve 12:00 a v 18:00 hodin, v pøípadì úmrtí v osadì také dlouhý
umíráèek. Po její smrti pøevzal zvonìní její manžel Karel a dnes se

o kaplièku starají èlenové této rodiny, i když jsou v Újezdì jen jako
chalupáøi. Stavební úpravy kaplièky byly koncem minulého století
nedostateèné, proto se o vìtší rekonstrukci postaral v osmdesátých letech p. Mareš – chalupáø z è. p. 15, který nechal zhotovit
kovový letopoèet 1913 a nápis „SV. VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS“,
ten tam však pøedtím nebyl. Poslední významnou opravu zajistila
obec Albrechtice v r. 2015.
U kaplièky stály více než sto let dvì lípy, které bohužel postupnì
odumíraly a hrozil jejich pád, proto jsme je po dohodì s obcí odstranili a po odfrézování paøezù jsme vyhloubili jámy a dovezli
zeminu. Obec zajistila dvì mladé lípy a mulèovací kùru. Potom už
jsme jen èekali, až se uvolní opatøení vlády a budeme moci uspoøádat slavnostní akci „Sázení lip u kaplièky“. Nakonec byl dohodnut
termín na sobotu 29. kvìtna, na který jsme pozvali obèany a pøátele osady, vedení obce a samozøejmì odborníka – dendrologa
p. Dostála.
Odpoledne již pøed 15. hodinou se postupnì scházeli obèané ke
kaplièce. Mezitím jsme pøipravili schránku (tubus) do které byla
uložena lahev slivovice se zatavenou zátkou, informace o sázení
lip, publikace „ÚJEZD krátká procházka historií osady“ a poslední
vydání „Zpravodaje obce“- vše rovnìž dùkladnì zatavené ve folii.
Tato pevnì uzavøená schránka byla uložena do zemì. Poté za
odborného dohledu p. P. Dostála a p. B. Opekarové byly postupnì
zasazeny obì lípy. Nakonec jsme upravili okolní terén a popøáli
lípám, aby rostly a zkrášlovaly okolí kaplièky alespoò dalších sto
let. A až bude další generace sázet nové lípy, tak aby si pøipili
slivovicí a pøeèetli si, co se dìlo v Újezdì v roce 2021.
Na závìr zazvonil Fanda Bartuška a poté jsme pøešli ke klubovnì,
kde místní ženy pøipravily pod pergolou obèerstvení. Tam již nás
èekala pìknì ozdobená tabule, obložené mísy a doma napeèené
sladkosti. Pozdìji došlo i na grilování špekáèkù a tím jsme si tak
trochu nahradili opékání, které bývalo v jiných letech již pøi májce.
Jednalo se o první spoleèenskou akci v letošním roce a pøíjemným
pøekvapením byla vysoká úèast (více než 40 dospìlých i dìtí).
Text: Josef Procházka, foto: Vlasta Petružálková
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MŠ Albrechtice nad Vltavou
Koneènì jsme zase spolu, mùžeme si užívat spoleèné hry a zažít
spoustu legrace. V dubnu jsme se promìnili v malé kouzelníky
a èarodìjnice. Uspoøádali jsme èarodìjnický rej. Dìti mìly možnost
získat kouzelnické vysvìdèení. Pro zdárné ukonèení èarodìjnické
školy musely dìti absolvovat nauku létání na koštìti, poznávání
èarodìjnických bylin v zahradì, uvaøit kouzelný lektvar, vyrobit si
kouzelnickou hùlku a v neposlední øadì si pro sebe upéct svaèinu
v podobì buøta.
Nezapomnìli jsme také oslavit Den dìtí. Vydali jsme se na pohádkovou stezku, na které dìti èekalo celkem 17 úkolù. U nìkterých
otázek jsme se trochu zapotili, ale nakonec jsme na všechny
otázky našli odpovìï. Stezka konèila na Nové louce, kde na dìti

Zprávièky z naší školièky
èekalo další dobrodružství, najít ztracený poklad. Nalezený poklad
i dìti spravedlivì rozdìlily. Ze sladké odmìny, náramku a pamìtního listu mìly velikou radost. Zahráli jsme si také pohybové hry
s velkými školáky, kteøí pro nás stezku pøipravili a také nás na ní
doprovázeli. Protože jsme mìli v nohách dlouhou cestu, byli jsme
rádi, že pro nás pøijel školní autobus a odvezl nás rovnou na obìd.
Bìhem kvìtna probìhl zápis do mateøské školy.
V záøí pøivítáme 10 nových kamarádù, na které se moc tìšíme!
A co nás ještì ve školce do konce školního roku èeká? Tìšíme se
na výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou, na zmrzlinu v bufetu
U Miláèka, a také se rozlouèíme a popøejeme hodnì štìstí našim
pøedškolákùm, kteøí se v záøí chystají do školy. Kamila Wedlová

Co mi koronavirus dal a co vzal? - úvahy žákù 7. roèníku
V listopadu 2019 se v Èínì objevil vir, dnes známý jako koronavir, Coronavir mi vzal sociální kontakt a možnost se bavit. Nauèil mì
a do Èech se dostal o nìkolik týdnù pozdìji. A pak se to rozjelo: se lépe samostatnì uèit a mìl jsem více volného èasu. Celý svìt
roušky. „Moje rouška chrání tebe, tvoje mì“ a takové. Poté se se zastavil a uklidnil. Vadilo mi, že jsem si pøipadal, jako že jsem
stalo nìco hrozného. Zavøeli školy a zavedli online výuku, a to stále ve škole. A nemohl jsem se stýkat s rodinou nebo kamarády,
byla nuda. Tolik úkolù! Naštìstí pøišly prázdniny a s nimi rozvol- kteøí bydlí v jiném okrese. Mìl jsem ménì fyzických aktivit. Nauèil
òování a mohli jsme jezdit, kam chceme. Bylo to fajn, ale!! Pak jsem se lépe pracovat s èasem. Zaèal jsem chodit na noèní propøišla druhá vlna, ale horší! Znovu online výuka a tentokrát cházky. Teï mám v plánu se více stýkat s kamarády. A všeho si
povinná. Ministøi se mìnili jak apoštolové na orloji, ekonomie více vážím. Uvìdomil jsem si, že i malièkosti nejsou samozøejpadá a falešné zprávy, napø.: vakcína je neúèinná a Bill Gates mostí. Díky tomu, že fabriky nejely na 100 % a nejezdila tolik auta,
do ní dal èipy, aby vyhubil lidstvo a takové blbosti. Pokraèuje to tak se zlepšilo ovzduší. Zastavila se kultura, takže se zrušilo dost
nadále, jen se to zase zvolòuje a oèkuje se. Protože bylo vše koncertù nebo se poøád pøesouvaly. Zkrachovalo hodnì hospod,
zavøené, vìdci vymysleli spoustu nových vìcí a to je fajn. Ale barù a pivovarù. Svìtová ekonomika dostala velkou ránu.
pozitivních zpráv moc není, furt nìkdo umírá, existuje rádoby - Matouš Albrecht, 26. 5. 2021 válka mezi Ukrajinou a Ruskem a protesty po celém svìtì. Takže
koronavir vzal hodnì zážitky, školu a životy a dal z mého pohledu Koronavirus mi vzal možnost stýkat se s lidmi. Hlavnì s tøídním
tak maximálnì starosti a vìtší nedùvìru vládì a doktorùm. kolektivem. Mnì, jakožto introvertovi sice nevadilo sedìt sama
u mobilu s vypnutou kamerou, ale teï mám pocit, že mi spoleènost
- Daniel Síba, 26.5.2021 vadí více než døíve. Více mi toho ale koronavirus dal. Zaèala jsem
Korona mi dala asi 5kg nahoru a pak 5 kg dolù, dala mi delší se více vìnovat svým zájmùm. Napøíklad jsem více èetla. Teï ètu
spánek díky distanèní výuce. Korona mi vzala strýce a sport. Byla vlastnì pomalu celý den. Splnila jsem si jedno ze svých menších
jsem èasto s rodinou, donutila jsem se koukat na filmy a seriály. „pøání“. Ètení v angliètinì, do kterého jsem se pøed koronou neVzala mi kontakt se spolužáky a uèiteli. Byli jsme èasto online chtìla pustit, a teï mám v tomto jazyce vìtšinu pøíbìhù. Když už
na sociálních sítí. Covid mi dal hodnì úkolù. Vzal mi cestování jsme u jazykù, tak u nich ještì chvíli zùstaneme. V budoucnu bych
a navštìvování babièky. Vzal mi skoro vše, nemohla jsem si cho- chtìla cestovat, uèím se tedy nìkolik málo jazykù, které se mi líbí.
dit pro jídlo do hospody a nemohla jsem si koupit nic na sebe Napø. japonštinu, polštinu a finštinu. Díky koronaviru jsem mohla
a já miluji nakupování obleèení. Každý mìsíc byl nový ministr i déle spát. To byla také jedna z nejvìtších výhod. V noci jsem tedy
místo spaní pozorovala Mìsíc hvìzdáøským dalekohledem. Dokonzdravotnictví, pøipadalo mi to jako v Harry Potterovi.
ce jsem se znovu pustila do kreslení a úkoly do školy jsem mohla
Každý rok nový ministr èar a kouzel, je to docela k smíchu.
dìlat klidnì i pozdì v noci. Jednodušeji øeèeno. Koronavirus mi dal
PS: Chybíš mi, strejdo, dávej na nás pozor spoleènì se všemi.
hodnì volného èasu a spánku. Zároveò byl ale plný zmatku a neMám tì ráda. - Elen Hlaváèková, 26. 5. 2021 soustøedìnosti. - Nicol Posnerová 26. 5. 2021 Co mi koronavirus dal a co mi vzal? Vládní opatøení, zákaz pøechodu z okresu do okresu, respirátory a online výuka na pìt mìsícù.
Minulý rok jsem online výuku moc neøešila, ale tenhle rok ano. Pìt mìsícù doma, sice se zlepšilo trochu ovzduší, protože nelétala
letadla, nejezdilo se moc auty, když byly zavøené okresy, ale i tak se nièilo životní prostøedí. Jednorázové roušky všude. V lese, na
silnicích, na loukách. Vìtší produkování plastù a zdražení zboží v obchodech. Hodnì úmrtí našich blízkých a každé dva mìsíce nový
ministr zdravotnictví. Jsem velice pyšná na svého pradìdu, který pøežil první i druhou svìtovou válku, a dokonce i koronavirus bez
oèkování. Koronavirus mi zabil hodnì mozkových bunìk. Simona Kaštánková, 26. 5. 2021
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Krátké pøíbìhy ze svìta snù dìtí 2. a 3. roèníku

ZŠ Albrechtice n / Vlt.

ZLOBIVÁ OVCE - Zuzana Kozáková, 2. roèník Jednou jsem šla spát a rychle jsem usnula. Byly jsme s dìvèaty a bráškou na høišti a hrály jsme si. Najednou na nás vybìhla z vedlejší
ohrady ovce. Byla strašnì veliká. Bìžely jsme domù, ale nechaly jsme otevøená vrata. A ovce za námi! Utíkaly jsme. Ovce se blížila
a blížila. Ale najednou se tu objevil táta a støelil po ovci vzduchovkou. Moc se netrefil, ale ovci to stejnì štíplo. Zase bìžela a bìžela až
do svého výbìhu. Pak ji táta zavøel. A všecko bylo v naprostém poøádku. Už nikdy nezkusila utéct. Nakonec jsem se probudila celá
zpocená a byla jsem ráda, že jsem ve své posteli.
ZÁHADA S BUBNY - Jiøí Jáchym Melichar, 2. roèník Naši sousedé odjeli jednou na dovolenou do Ruska. Jé, já zapomnìl napsat, že ti sousedé mìli doma bubny. Jednou, když jsem šel
spát, tak ty bubny zaèaly hrát. Ale, jak mohly zaèít hrát, když byl dùm zamèený a bubny mìli ve sklepì? Ty bubny hrály celé tøi týdny,
co byli sousedé pryè. Tak nevím, zdálo se mi to? Je to pravda? Dodnes se ta záhada nevysvìtlila.
PÁTEK 13. - Adam Michal, 3. roèník Ahoj, já jsem Adam a chci vás seznámit se svým pøíbìhem. Stalo se to v pátek 13. v 5 hodin ráno. Už možná víte, že v pìt hodin ráno
se dìjí divné vìci. Tak už k tomu pøíbìhu. Probudil jsem se hodnì brzy a slyšel jsem nìjakou ránu. Pomyslel jsem si, že je to náš pes.
Zkoušel jsem znovu usnout, ale v tu ránu se ozvaly nìjaké kroky. Øíkal jsem si: „ Co to mùže být?“ Podívám se opatrnì dolù, ale tam
nic. Sejdu po schodech do prvního patra …A tam byly nìjaké bahnivé šlápoty. Nevypadaly jako lidské, ale jako od nìjakého obøího
zvíøete. Najednou jsem zaslechl hlasité zavrèení. Ale náš pes to nebyl. Bylo tak hlasité, jako od nìjakého velkého monstra. Hroznì
jsem se bál a nevìdìl, co dìlat. Najednou se zase nìco ozvalo. „Óóóóó, nééééé,“ zaøval jsem. Pak jsem si všiml, že je puštìná televize. „Tak ty za ty zvuky mùžeš, ty televize jedna. Už na tebe nikdy nebudu do noci koukat. A to je mùj pøíbìh, doufám, že se vám líbil.
KONEC! (Vlastnì, kde se vzaly ty šlápoty??)
NÁVŠTÌVA BAŽANTNICE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
Výherci podzimní soutìže ve sbìru žaludù a kaštanù, naši šesáci, vyrazili na
slíbený výlet do bažantnice. V pondìlí 10. kvìtna jsme odcestovali školním
autobusem za líhnoucími se bažantími kuøátky a kachnièkami. Bažantníci nás
zasvìtili do tajù líhnutí, zjistili jsme, kolikrát jedno vajíèko vezmou do ruky
a jaká je to zodpovìdná práce i po technické stránce a obsluze líhnì - dohled
nad správnou teplotou, vlhkostí, úhlem lísek apod. Smìli jsme nahlédnout od
voliér, ve kterých žijí vzácné druhy bažantù a krásný paví pár. Programem nás
provázel jezevèík Šmudla a nìkolik dalších psích kamarádù. Nedaleko bažantnice v lese jsme prozkoumali odchytové zaøízení na divoká prasata.
Odjíždìli jsme plni nových dojmù, byl to pro všechny nevšední zážitek.
Dìkujeme pánùm bažantníkùm za pøátelské pøijetí
a pøejeme, a se jim daøí! Zdeòka Pirglová, školní koordinátor EVVO
EXKURZE DO SPORTOVNÍHO AREÁLU NA HLUBOKÉ
Žáci sedmého roèníku se v rámci tìlesné výchovy v úterý 9. èervna 2021
vydali do sportovního areálu na Hlubokou. Po dùkladné instruktáži v lanovém
parku zdolali mnoho pøekážek a ti nejvytrvalejší dokonèili celý velký okruh
v cca 10 metrech nad zemí i za bièování deštìm. Navštívili též zasíovaný
lanový okruh, minigolf a obøí trampolíny. Øádnì vydovádìni s propocenými
triky se vrátili do školního autobusu a posléze domù.
Mgr. Zdeòka Pirglová, tøídní uèitelka
ÈTENÁØSKÝ KLUB V KNIHOVNÌ V PÍSKU
Naši ètenáøi, pøesnìji èlenové ètenáøského klubu, se na závìreèném setkání
ve støedu 10. èervna 2021 podívali do Mìstské knihovny v Písku, která vyniká
nejen knižním fondem, ale pøedevším zrekonstruovanou budovou a technickým vybavením všech prostor. Ètenáøské koutky knihovny jsme kvùli vládním
naøízením nemohli využít, ale klid na èetbu nám poskytl krásný dvùr s lavièkami. Odmìnou všem byla výborná zmrzlina a luxusní doprava školním autobusem. Mgr. Zdeòka Pirglová, vedoucí ètenáøského klubu
1. 6. 2021 DEN DÌTÍ
Aèkoliv se jako vìtšina škol po návratu žákù k prezenèní výuce potýkáme
s výchovnými problémy, komunikaèními problémy a respektováním se navzájem, tento den byl záøivou výjimkou. Den dìtí byl spojen s naukou o pøírodì,
s umìním rozhodovat se, být samostatný/á, odpovìdný k sobì i skupinì. A co
se dìlo? Žáci 2. stupnì ve spolupráci s uèiteli pøipravili pro ostatní spolužáky
a dìti z mateøské školy nauènou pøírodovìdnou stezku s plnìním úkolù. Dvì
rùzné trasy vedly lesem smìrem na Novou louku. Zde byl cíl a za splnìní úkolù
èekal na všechny ukrytý poklad. Poté starší žáci nanosili døevo a pøipravili oheò,
na kterém si každý mohl upéct špekáèek. Sladkou teèku na závìr si všichni
mohli dát v bufetu. Starší žáci si ještì zahráli pøehazovanou a cestou do školy
stihli i vše uklidit. Ten den se i poèasí umoudøilo a všechny dìti si svùj svátek
pìknì užily. - Vìra Tichá -
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Noc kostelù

Poprvé v Albrechticích nad Vltavou

Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou byl 28. kvìtna
otevøen v 18:00 hodin a návštìvníci si jej mohli prohlédnout. Ti
s vìtší dávkou odvahy a kondice se mohli vyšplhat do kostelní
vìže až ke zvonùm. Atmosféra veèera byla krásná díky hojné
úèasti návštìvníkù a pøíjemnému poslechu stoletých varhan, na
které jsme si mohli zkusit i zahrát. Této možnosti rády využily
hlavnì dìti. Také šlapat mìchy bylo dovoleno. Pùvodní staré
varhany bohužel pøišly bìhem svìtové války o píšaly. Stejnì jako
staré kostelní zvony z r. 1550, které mìly nádherný zvuk a krásnì
se melodicky doplòovaly. Tyto zvony byly z kostela sòaty bìhem
2. svìtové války a pøetaveny na dìla. Od té doby znìl z kostela na
jeho zadní malé vìži jen malý zvon zvaný umíráèek. Pozdìji pøišel
albrechtický kostel i o ten.

Opravený podstavec køíže

pokraèování z titulní strany

Souèasné zvony sv. Petr, vážící 115 kg a Pavel 55 kg, které odlila
známá zvonaøská firma Manoušek z Prahy - Zbraslav, jsou z roku
1997 a jejich slavnostní svìcení se uskuteènilo za velké úèasti
albrechtických obèanù 3. øíjna 1997. Hlas tìchto zvonù je ovládán
elektronicky poèítaèem, mùžeme je slyšet vždy ve 12 a v 18 hodin.
Vchod do kostela byl lemován zapálenými svícemi stejnì jako
hlavní oltáø, pøed kterým si lidé mohli prohlédnout výstavu historických fotografií a pøeèíst zajímavosti o našem jedineèném kostele
a kaplièkovém høbitovì.
Souèástí programu byla také komentovaná prohlídka kaplièkového
høbitova, prùvodcem návštìvníkù byl p. Petr Veverka.
Tímto dìkujeme všem, kteøí se pøišli podívat a také organizátorùm
a tìšíme se na další roèník ! Za Infocentrum Andrea Brotánková

Bylinkové dosázení
Každá zahrada potøebuje péèi. Té naší bylinkové se péèe dostalo
i letos. Když už se poèasí koneènì umoudøilo, mohlo se zaèít
s pletím. Parta nadšencù ve složení Petr Dostál, Bára Opekarová
a Hana Mikolášková mìla o zábavu s plevelem vystaráno, o tom
jistì nikdo nepochybuje. Pár dnù potom zamìstnanci z firmy
POMOC Týn nad Vltavou, z.s. dosadili do bylinkové zahrady
nové keøe a rostliny, místo tìch, které dlouhou zimu nepøeèkaly.
Nyní je zahrada opìt upravená a tìší se vaší návštìvnosti.

Prasklý podstavec pamìtního køíže Jana Brùžka padlého v 1. sv.
válce byl v Údražských Chalupách p. Bohumilem Ranným opraven.
Spoleènì s novou døevìnou vývìsní tabulí, která byla zhotovena
v Újezdì v truhlárnì p. Petra Veverky, tak tvoøí nejen informaèní,
ale i dùstojné místo pro obèany Údražských Chalup. Døíve se zde
babièky scházely jen tak posedìt, popvídat, jindy pomodlit...
Jen ten vrak za plotem místu krásy nepøidá.
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Opoždìné stavìní Máje a pálení èarodìjnic

SDH Chøešovice

Vzhledem k bezpeènostním opatøením probíhající pandemie se letos tradièní dubnové stavìní máje a pálení èarodìjnic nemohlo konat.
V Chøešovicích si však tuto tradici nechtìli nechat ujít a proto se stavìní máje i pálení èarodìjnic posunulo o nìkolik týdnù do doby, kdy
již to bezpeènostní opatøení dovolila. Májka se v letošním roce stavìla znovu u hasièské zbrojnice, jenom její umístnìní se pøesunulo
o nìkolik metrù na jiné místo a ukotvena byla zcela novým zpùsobem. V pøedchozích letech se totiž májka ukotvovala minimálnì do
více než metr hluboké jámy a byla s tím docela døina. Letos si ovšem místní hasièi vyrobili šikovné zaøízení, které jim právì usnadnilo
práci se vztyèením i bezpeèným ukotvením májky.
Mladá svobodná dìvèata tradiènì ozdobila májku barevnými stužkami a pozdìji se
pálily èarodìjnice. Zájem o tuto tradici v Chøešovicích pokaždé byl a i tentokrát
pøišlo mnoho návštìvníkù. Obèerstvení opìt nechybìlo a dìti mìly zdarma opeèený
špekáèek i pití. Tento pìkný obyèej poøádali zase chøešoviètí hasièi, kteøí ho udržují
nepøetržitì už spoustu let. Dìkujeme! Text a foto: R. Lacinová

Akce SDH Chøešovice v èervenci a srpnu
3.7. VÍTÁNÍ LÉTA A PRÁZDNIN / 31.7. ANNENSKÁ POUOVÁ ZÁBAVA / 28.8. LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
Oslava výroèí

300 let od blahoøeèení sv. Jana Nepomuckého

Blahoøeèní je druhým stupnìm kanonizaèního procesu, které pøedchází svatoøeèení. Což znamená, že se církev zaruèuje, že blahoøeèená osoba je na nebesích a mùže být uctívána. Není to však
výslovnì pøedepsáno jako je tomu u svìtcù. Je možné ji prosit
o pøímluvu èi ji mùže být již zasvìcen oltáø nebo dokonce kostel.
Sv. Jan Nepomucký byl v kvìtnu 1721 blahoøeèen a o 8 let pozdìji
svatoøeèen. Jeho památka se pøipomíná 16. kvìtna, a to nejen
v Evropì, ale i v dalších zemích svìta.
Malá slavnost k výroèí blahoøeèení tohoto svìtce se konala v nedìli
16.5.2021 nedaleko chøešovické fary u výklenkové kaplièky se
svìtcovou sochou. Svìtcovu kaplièku zdobily krásné tulipány ze
zahrádky paní Jaroslavy Marešové z Chøešovic. Tuto slavnost
poøádal pan faráø Vítìzslav Holý, který chøešovickou farnost spravuje. Pan faráø promluvil krátce o životì sv. Jana Nepomuckého,
o jeho èinech, ale i o dùvodech k jeho blahoøeèení a pozdìji také
svatoøeèení. Spoleènì se pak se zúèastnìnými osadníky pomodlil
a poté pan faráø soše sv. Jana Nepomuckého požehnal.
Pøítomné dìti pod vedením paní uèitelky Jitky Šefránkové z Kluk
ještì zazpívaly pìknou písnièku oslavující život a skutky zmiòovaného svìtce. Nìkolika slovy se ohlednì sakrálních památek vyjádøila též místostarostka obce paní Hana Krippnerová, která celou
opravu této sochy rovnìž zajišovala.
Chøešovická socha byla letos úspìšnì opravena právì díky dotacím, které získala obec Albrechtice nad Vltavou. Je tøeba zmínit,
že vedení obce v posledních letech se o zdejší památky zajímá
a pokud je to v jejich silách, nenechává je chátrat. Dìkujeme za
to a budeme vìøit, že tomu tak bude i nadále!
Opravu sochy provedl restaurátor MgA. Jan Korecký, vèetnì opravy
vnitøku kaple.
Kaplièku nechali zøejmì vystavìt v roce 1757 Adam František kníže
ze Schwarzenbergu a jeho žena Eleonora Amálie. Podle rodové
tradice se v r. 1721 kníže setkal prý náhodou se svou manželkou
v chrámu sv. Víta pøed hrobem Jana Nepomuckého, kde se usmíøili.
Do roka se pak narodil vytoužený dìdic Josef Adam Jan Nepomuk.
Od té doby byl sv. Jan Nepomucký jejich rodem uctíván jako jeho
zachránce a patron. O jeho svatoøeèení se pøièinil právì sám kníže
Adam František ze Schwarzenbergu.
Text R. Lacinová, foto V. Petružálková
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Chøešovické povìsti a báchorky

Chøešovice

známé i zapomenuté

V únorovém zpravodaji byly otištìny 4 místní povìsti, v dubnovém 5, i dnes budeme vyprávìt...

O velkém èerném psu s ohnivýma oèima
Od kaple sv. Anny ještì v nedávných èasech vedla polní cestièka k lesu nad øekou a dále pak do mlýna
v Dolním Lipovsku. Za dne to byla cesta úplnì bìžná nijak nevzbuzující pozornost a lidé po ní èasto chodívali. Ovšem s veèerem se na ní dalo zažít nìco dost strašidelného. Tomu, kdo se po klekání èi v noci
odvážil cestu projít, èekal nepøíjemný zážitek. Na cestì se pocestným zjevoval hrùzostrašnì vypadající
èerný pes, kterému z oèí šlehaly rudé plameny a jimi si prý osvìtloval cestu i ty, které potkal. Hodných
pocestných si prý nevšímal a nechal je projít. Ovšem tìm co mìli špatné svìdomí, dal vždy za vyuèenou.
Všichni, kteøí se tedy o velkém èerném psu doslechli, se radìji pak této cestièce zdaleka vyhnuli.

O bekadlech
Tato stvoøení navštìvovala prý chøešovské chalupy hlavnì naveèer, když
se drávalo peøí. Vìtšinou o sobì dávala vìdìt ve svìtnici, kde byla kamna
s pecí, ale jinak prý pro èlovìka viditelná nebyla. V urèitých chvílích, když to
nikdo neèekal se najednou od pece zaèaly ozývat hlasité zvuky: ,, bek, bek,
bek, bek..! " - odtud vlastnì i jejich pojmenování. Obyvatelé stavení v úleku
strnuli a èekali, co se bude dít dál. Ponejvíce se vylekaly vždy malé dìti,
které na to nebyly ještì zvyklé. Pak, ale z nièeho nic zase toto bekání utichlo
a všichni se znovu dali do draní a nijak se dál neznepokojovali. Vìtšina z nich
totiž vìdìla, že bekadla se pøestìhovala do sousední chalupy, polekat další
osadníky. A tak to prý chodívalo po veèerech v chøešovických staveních
stále dokola.

O muži s ohnivým zrakem
Tohoto podivného muže málokdo potkal a nikdo ani nevìdìl, proè se po okolí
vlastnì potuloval. Øíkalo se, že na nìj èlovìk mohl narazit pouze v temné
noci, kdy ani hvìzdy nesvítily. Toulal se pøevážnì od zalesnìných skalnatých
strání Kozína, až k bøehùm øeky Vltavy. Když už ho náhodou nìkdo potkal,
nikomu neuškodil, jen ho poøádnì aè nechtìnì vylekal. Nìkdy se však povídalo, že se tento záhadný muž dìsil sám více lidí než oni jeho.

O tajemných svìtélkách
Svìtélka se v noci zjevovala nejvíce v okolí Velkého rybníka a kolemjdoucím provádìla rùzné lotroviny
a nepøíjemnosti. Povídalo se, že jsou to dušièky nekøtìòátek, které nenašly klid. Zjevovaly se tedy lidem
po kterých chtìly, aby se za nì pomodlili a tak došly spasení. Jenomže jakmile se nìkdo zaèal modlit,
tak už se jich jen tak nezbavil. Sesypaly se pak na nìj všechny a navíc zbìsile volajíce:,, za mne také,
za mne také, za mne také...! “ Nìkdy, až z toho nebožák omdlel a ony jej div svou zbìsilostí neumoøily.
Text a foto: R. Lacinová
V okamžiku, kdy se znovu nebožák probral, byla svìtélka naštìstí pryè.

Zpupnost Køešovských poddaných

pøi stavbì silnice Písek - Tábor

V r. 1837 zapoèala stavba silnice vedoucí od královského mìsta Písku do husitského mìsta Tábora. Základní kámen ke stavbì pùvodního øetìzového mostu pøes Vltavu byl položen v r. 1846. Jelikož to byla stavba velká a nároèná, bylo zapotøebí mnoho lidské práce,
dovednosti i èasu. Proto také ke stavbì bylo povoláváno mnoho poddaných z okolí. Ne jinak tomu bylo i tehdy v Køešovicích. Všichni
sedláci se svými èeledíny i koòskými povozy dostali nakázáno, aby se na stavbì podíleli. Jenomže køešovští se ke stavbì nijak moc
nehrnuli, protože mìli dost své vlastní práce kolem hospodáøství a zvláš na polích. A tak se kvùli tomuto naøízení zaèali veøejnì vzpouzet a stavby se neúèastnit. Nicménì vrchnost je nakonec stejnì pøinutila. O této pravdivé historce vznikla dokonce i písnièka.

O stavbì silnice a køešovských poddaných
Text k písnièce o neposlušných køešovských poddaných - autora textu ani melodii neznáme.
Louèení, louèení, což jest to tìžká vìc,
Nejvyšší purkrabí, ten vyjel až sám z Prahy,
co sedláci nevìdìli, uvìøit tomu nechtìli,
to od slavné gubernie, aby on upokojil je,
vìdìl to pan správec.
by je ponížili.
Pan správec uèený, to jest pán vznešený,
Hned jsouc ho vítali, hned zas vynadali,
co se s vámi napracoval, k dobrému vás
jak jinému øemeslníku,
napomínal, byste poslouchali!
tak jsouc mu dìlali.
Nic platno nebylo, všecko darmo bylo,
Páni inženýøi ti mocní vladaøi, jak pøes lesy,
exekuci jste dostali a co jste se naplatili,
tak pøes pole,
bez toho být mohlo!
jen když rovná je linie, jim všecko stejné.
Brzy dohromady, to do tajné rady,
Najednou pøišlo zle, vojáci už jsou zde,
dva rychtáøe šikovný k Ferdinandu císaøovi
alá hybaj na silnici a sedláky na lavici,
do Vídnì poslali.
ach ouvej už je zle!
Peníze na cestu, jdìte rychle k mìstu,
Já krajem vandruju, moc krajin spatøuju,
pøedkládejte své obtížnosti,
to mnì vìøte z mého srdce,
že to není možné snésti, udìlat cestu.
že jsou všude ty silnice, já vás ujišuju!
Køešovští sedláci, což jste vy jonáci,
Amen, konec zpívám, všecky napomínám,
zanechte té marné rady,
neprotivte se více, dìlejte radìj silnice,
zanechte té marné vády, udìlejte silnici!
tak vás napomínám!
Cožpak vy nevíte, že nic nezøídíte?
Na obrázku je pùvodní øetìzový most pøes Vltavu
na Podolsku. Text a foto: R. Lacinová
Že se své dobré vrchnosti protiviti nesmíte?

Spolek Památky Chøešovicka

informuje a dìkuje...

Spolek památek financoval opravu køišálového lustru z kostela sv. Jana, proto byla z úètu vydána èástka 81.000,- Kè.
Dìkujeme opìt všem, kteøí spolek podporují svými dary i prací. Stav úètu k 7. èervnu 2021 je 196 647,- Kè.
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Noc kostelù u sv. Jana Køtitele

Chøešovice

Do této celostátní akce byl pøihlášen poprvé v historii také
kostel sv. Jana. Celou tuto akci mìl na starost Spolek památky
Chøešovicka ve spolupráci s místními dobrovolnými hasièi
a farností. Po úvodním vyzvánìní zvonu sv. Josefa se kostel
bleskurychle zaplnil návštìvníky. Duchovní správce farnosti
pøivítal návštìvníky a pøiblížil hostùm smysl poøádání této zajímavé akce. Místopøedsedkynì spolku památek pak ve struènosti seznámila pøítomné s èinností spolku a krátce pohovoøila
o historii kostela a jeho vybavení. Poté si hosté mohli prohlédnout celý kostel zblízka a projít každièké jeho zákoutí.
Na programu bylo také pìvecké vystoupení mladièkých èlenek
spolku památek Báry Zachové a Šárky Lacinové, které zazpívaly nìkolik krásných èeských lidových písnièek. Za svùj pìvecký výkon si vysloužily od návštìvníkù veliký potlesk. Dalším
krásným hudebním zážitkem bylo vystoupení též èlena spolku
památek Jiøího Jaroše. V jeho podání zaznìlo nìkolik krásných
skladeb pøi høe na kytaru a violoncello. Své vystoupení zakonèil
nádhernými tóny èeské hymny.
Po hudebním programu byly možné prohlídky døevìné zvonice
s prùvodkyní a celý kostel byl zpøístupnìn ještì asi dvì hodiny
po setmìní. Na doplnìní historie a událostí týkajících se kostela
byla pøipravená také malá výstava fotografií. Za osvìtlení svící
v temné noci mìl kostel kouzelnou atmosféru a èlovìk jakoby
cítil pøítomnost dávných èasù.
Bìhem celé akce bylo pro návštìvníky pøipravené obèerstvení
a posezení u táborového ohnì na prostranství nedaleko kostela
ve stínu témìø 400 let staré památné lípy.
Èlenky spolku již tradiènì napekly rùzné dobroty pro návštìvníky a výtìžek z prodeje èinil 4 443,- Kè. Také díky dobrovolným
finanèním pøíspìvkùm návštìvníkù se nám podaøilo získat ještì
pìkných 8 079,- Kè. Tyto získané peníze opìt pomohou potøebným opravám kostela sv. Jana.
Dìkujeme všem, kteøí se na akci podíleli a také všem, kteøí akci
navštívili a pøispìli jakoukoliv prací. Pro velký úspìch a zájem si
možná nìkdy v budoucnu celou akci rádi zopakujeme.
Velké díky všem! Text a foto R. Lacinová

Spolek Rybáøští veteráni Vás srdeènì zve

v nedìli 12. záøí 2021 od 16.00
v kostele sv. Jana Køtitele „Na poušti“ v Chøešovicích
Vokálnì
instrumentální soubor
dobových nástrojù

Chrámový sbor
z kostela sv. Jakuba
v Pøíbrami

Umìlecký vedoucí:
Josef Krèek

Sbormistr:
Lukáš Marek

Jen láska vìèná je a víra, kdo miluje ten neumírá…

Èeská a evropská duchovní hudba ~ Lidové písnì jižních Èech
Obec Albrechtice
nad Vltavou

Spolek
Rybáøští veteráni
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Hledaèi skrytých pokladù v Habøí a na Výrovì
Na kraj lesa, k cestì pod Chlumskou myslivnou,
vozili obyvatelé Habøí domovní odpad, tedy sklenice, støepy keramiky, dráty, ploty, železo. Pøestože
kousek nad skládkou prý bývala studánka. Proto
se parta nadšencù rozhodla místo uklidit, alespoò
to, co leželo na povrchu. Výsledkem asi hodinové
práce byl plný pøívìsný vozík odpadu. Ten byl pøetøídìn do kontejnerù u sbìrného dvora. Snad se
nám na kraji lesa podaøí najít pramen a upravit
vývìr, aby aspoò èást roku tu protékala voda.
Druhá výprava za skrytými poklady se uskuteènila
o týden pozdìji. Se stejným úspìchem byla uklizela se skládka se na kraji lesa na Výrovì.
Máte-li chu se i vy takových a podobných akcí
zúèastnit, pøihlaste se.
P.D.

Lesní paseky po tìžbì aneb jiný zpùsob obnovy lesa
Dospìlý smrkový les padnul za obì suchu a kùrovci a je zákonnou povinností lesního hospodáøe do dvou let lesní porost znovu
vysadit. Jenomže na pasekách zbyly po tìžbì vìtve, zlomené
kousky a vršky. Aby bylo možno sázet stromky, potom nìkolik let
doplòovat uhynulé sazenice, ochraòovat je proti nežádoucím
rostlinám neboli buøeni vyžínáním a proti okusu zvìøí nátìrem
repelen-tem, je potøeba mít plochu paseky èistou. Také pohyb po
pasece se srpem, kosou nebo kbelíkem nátìru musí být bezpeèný.
Døíve to bylo jednoduché. Døevem se topilo ve sporáku a kotli
a tak o zájemce o klest nebyla nouze.
Dnes se však z likvidace tìžebních zbytkù stala pro lesníka drahá
záležitost. Možností má nìkolik. Buïto pracovníci lesù èi najatí
brigádníci klest shodí na hromady a ty zapálí, nebo snesou klest
do hromad èi pruhù budoucích rozèleòovacích linek a nechají pøi
rozenému rozpadu. K likvidaci klestu lze ale také použít tìžké
techniky. Pøi použití harvestoru, tìžebního stroje, který strom skácí,
odvìtví, rozmìøí a rozøízne na hotové výrobky jsou vìtve a vršky
koncentrovány do hromad, které z paseky odveze vyvážecí souprava, pøepraví je k odvozní cestì a jsou prodány jako surovina
k výrobì lesní štìpky. Ta se ponejvíce používá jako palivo v elekt
rárnách a teplárnách. Tím ovšem je narušen pøirozený kolobìh
minerálních živin, které strom bìhem života naèerpal z pùdy, kam
se dostaly rozpadem horniny v podloží. Ty, spoleènì s látkami,
které vznikají pøi fotosyntéze, vytváøí hmotu stromu. Èást tedy odvezeme ve formì døeva, èást jako hmotu ke štìpkování. Ještì že
toto ochuzování lesního prostøedí probíhá v podstatì jen jednou
za sto let.

Je tu však i jiná cesta. Klest a dokonce paøezy jsou odstranìny
frézou, která zbytky a paøezy rozmìlní, èásteènì zapraví do pùdy
a pùdu pokryje vrstvou štìpek. Minerální a organické látky se
vracejí do kolobìhu živin, pùda je kryta pøed vysycháním a vìtšinou i proti prorùstání buøenì. Že tím utrpí živé organismy v pùdì
je nabíledni. Bohudík platí, že jakékoliv mrtvé místo v pøírodì je
v krátké dobì kolonizováno organizmy z okolí a vše se vrací do
starých kolejí.
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V lesní èásti Sázenky zvolil lesní hospodáø metodu, kdy klest
nechal shrnout pomocí traktoru s vidlicí na hromady bez nìjakého øádu a na uvolnìnou plochu osázel sazenice. Rostou tedy
v mozaice mezi hromadami klestu, který je ponechán k postupnému zetlení. Pro oèi, zvyklé na èistou plochu paseky, to není
nic pìkného. Z požárního hlediska to také není nejlepší, ale nebezpeèí rozšíøení nìjakého brouka na okolní les je však minimální. Ti, kteøí žijí na mrtvém døevì vìtšinou neškodí zdravému
stromu. Ještì jedna okolnost je dùležitá. Nabídli jsme bakteriím,
houbám, lišejníkùm, hmyzu, èervùm i obratlovcùm – tedy saprofágùm – možnost likvidovat odumøelé èásti rostlin. A to že je
dùležité?
A jak! Nebýt jich, nemohla by na Zemi vegetace vùbec existovat.
Hromadila by se mrtvá tìla rostlin, až by nemohly další vzklíèit
a rùst.
Až pùjdete lesem a uvidíte hromádky klestu a mezi nimi sazenice,
nesuïte, že má hajný v lese nepoøádek. On jen zvolil takový
zpùsob obnovy lesa, který je organizaènì i biologicky vhodný.
P.D.

V Albrechticích ~ Údraži ~ Jehnìdnì ~ Chøešovicích ~ Újezdì ~ na Hladné

... je krááásnì
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SDH Albrechtice n / Vlt.
Hasièi vztyèili bøízu
Bohužel i letošní pálení èarodìjnic bylo
poznamenáno koronavirovou pandemií
a s tím souvisejícími omezeními.
A tak se na albrechtické návsi v podveèer
Filipo – Jakubské noci sešlo pouze nìkolik
dìtièek v jejich nádherných èarodìjnických
pøevlecích.
Za pomoci rodièù ozdobily pøipravenou
bøízku, která byla podle staroèeských tradic velice oblíbeným stromem právì pøi
stavìní Májky.
Ale i tak si dìti tuto symbolickou akci náležitì užily. A tak se budeme tìšit na pøíští
rok, že vše pojede jako døív, tak jak to máte rádi od albrechtických hasièù.
Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice n.Vlt.
Foto: Vlasta Petružálková

Železná sobota s hasièi
Rok se s rokem sešel a albrechtiètí hasièi vyrazili
s roèní pauzou opìt do ulic Albrechtic nad Vltavou
a místních èástí Újezd a Hladná.
Svážel se starý železný šrot, vysloužilé elektrospotøebièe - zde patøíme ke špièce v republice a uklízela se obec. Bìhem sobotního svozového dne se
nám nìkolikrát zmìnilo poèasí, takže jsme zmokli
i jsme se naopak v odpoledních hodinách pìknì
ohøáli. Pøi prùjezdu mezi obcemi jsme nalezli pneumatiky na okraji lesa za Albrechticemi, nebo v trávì
na okraji louky pøed Újezdem vyhozenou lednici.
Pro nìkteré je asi problém odpad odvézt na sbìrné
místo, když už ho mají naložený v autì, nebo na
vozíku. Na zádech to do pøírody asi nenesli ?
V prùbìhu dne se železného šrotu i elektrospotøebièù podaøila svézt poøádná hromada.
Dìkujeme všem kteøí nám pøispìli kouskem svého
odpadu, kterým podpoøí èinnost hasièského sboru
v Albrechticích nad Vltavou.
Text: Petr Sidum - velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
Foto: Vlasta Petružálková

Nejstarší albrechtický hasiè oslavil jubileum

Na poèátku mìsíce kvìtna èekala albrechtické hasièe a hasièky pøíjemná povinnost a to gratulace našemu nejstaršímu
hasièi sboru, který oslavil významné životní jubileum 85. let.
Ano, tušíte správnì jedná se o našeho dlouholetého èlena bratra Wilibalda Riepla. Vždy hasièinì se vìnuje 58 let a dodnes aktivnì. V prùbìhu tìchto let pracoval jako místostarosta sboru i našeho hasièského okrsku. Za celoživotní práci
obdržel v loòském roce od Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska nejvyšší vyznamenání a to øád svatého Floriána.
A dovolím si øíct, že zde je v tìch pravých rukou. Ještì jednou mi dovolte Vám popøát pevné zdraví a spoustu hasièských
zážitkù.
Text a foto: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
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TJ Albrechtice nad Vltavou

Štít bude v srpnu!
Tak nám to jako loni zase uvolòují, oèkování jede na plný plyn
a kromì EURO 2020 hraného v roce 2021 už se hrají i nìkteré
amatérské nemistrovské soutìže a turnaje. Nás se týká bìhem
pøelomu kvìtna a èervna na píseckém okrese soutìž „COVID
muži sk.B“, kde máme nalosovány ètyøi zápasy postupnì proti TJ
Borovany, FK SDH Vráž, Boston Kluky a TJ Podolí II. Z dosud
odehraných tøech utkání máme zatím šest bodù a èeká nás poslední zápas 19. 6. v Šamonicích s Podolím. Pak pøijde po dlouhé
jarní nechtìné pauze ta pravidelná letní pauza. Vìøme, že nebude
delší než by si všichni pøáli a nový roèník soutìží se normálnì
rozjede a hlavnì také koneènì i dohraje.
První kolo nové sezóny je na programu v pùli srpna a už teï víme,
že ho budeme nuceni pøeložit kvùli Štítu Albrechtic.
Letos opìt nebylo reálné uspoøádat toto setkání v tradièním termínu na konci èervna, nebo nikdo nevìdìl, jak bude pokraèovat
boj s covidem. Výbor Štítu a hlavnì poøadatelská obec Bøezová
u Vítkova se tedy rozhodli posunout termín konání 48. roèníku
Štítu Albrechtic na 14. 8. 2021. Letos se kromì setkání zástupcù
obcí spojeným s tradièním fotbalovým turnajem poèítá i se støeleckou soutìží myslivcù a hasièskou soutìží. Odjezd autobusu
a další podrobnosti se úèastníci vèas dozví. Zatím s chutí sledujte
EURO 2020, poøádnì fandìte našim reprezentantùm, pøípadnì
i jiným svým oblíbencùm, ale hlavnì pìknému fotbalu bez politiky,
bez debat o tom kdo má, nemá, chce, nechce pokleknout….
Prostì si užijte tu krásnou hru, krásné góly a sportovní pøíbìhy!

TJ Sokol Albrechtice, rok 1963. Sportu zdar !

Za fotografii dìkujeme p. Rùženì Košatkové, která nám ji pøinesla
do redakce zpravodaje a pomohla urèit Kdo je kdo.
Zleva doprava: Vorlíèek (Hladná), Jan Bartuška (Albrechtice),
Soukup (Kouty), Hrdlièka (Hladná), Vachta (Albrechtice), Pohnán
(Údraž), Pavel Procházka (Újezd), trenér Žemlièka, Václav Klimeš
Informace pro rodièe malých nadìjí
(Újezd),
Zeman, Koutník (Údraž), Horník, Husa (Údraž).
Po dlouhé pauze už kluci obnovili fotbalový kroužek pro nejmenší
fotbalisty. Tréninky jsou každý ètvrtek. Zájemci hláste se na:
patrik.marcin@seznam.cz, tel. 720379554. milota.v@seznam.cz,
tel. 725835124.
Dobrý den paní místostarostko.
Permanentky podzim 2021
Zájemci o tradièní permanentky na domácí zápasy s vlastním jmé- V minulém èísle Zpravodaje obce mì potìšil snímek albrechtických
fotbalistù od Dušana Hronka z roku 1978.
nem èi pøezdívkou se mohou nahlásit na:
fotbal.albrechtice@seznam.cz, nebo na tel. 792588366. Ostatní Dovoluji si zaslat Vám z mého archivu k pøípadnému využití snímek
bude možno zakoupit na domácích utkáních za obvyklou cenu. z téhož období a to z památného zápasu albrechtických fotbalistù
s týmem AC Sparta Praha. Dvouciferný výsledek zápasu nebyl
TJ Albrechtice nad Vltavou všem pøeje krásné prázdniny!
rozhodující, šlo o to, že kluci z vesnice mìli tu výjimeènou možnost zahrát si s prvoligovým mužstvem na jeho domácím stadionu
v Praze na Letné!
T-MOBILE
Druhý snímek našich fotbalistù je ještì starší a to z neupøesnìného
období pøed rokem 1974. V. Stejskal
OLYMPIJSKÝ BÌH

Napsali jste nám

ZMÌNA TERMÍNU
8 / 9 / 2021
Dobrý den,
musím Vás informovat, že organizátor se z pochopitelných dùvodù rozhodl pøesunout termín letošního T-Mobile Olympijského
bìhu. K tomuto rozhodnutí došel po dlouhém vyhodnocování
aktuální situace. Aktuálnì není možné odhadnout jaké restrikce
a hygienická naøízení v ÈR budou v èervnu platit.
Novým termínem pro T-Mobile Olympijský bìh 2021
je støeda 8. záøí.
Lokální poøadatel: Havlová Renáta
Sbor dobrovolných hasièù
v Albrechticích nad Vltavou poøádá v sobotu

14. srpna 2021

Albrechtiètí fotbalisti
s týmem AC Sparta Praha

Valenta
Odvoz zpìt
ZAJIŠTÌN

VÝŠLAP K RYBNÍKU
VALENTA
Sraz v 15 hodin u hasièské
zbrojnice v Albrechticích.
U rybníka bude posezení u táboráku
s kytarou a opékání buøtíkù.
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Spoleèenská kronika
50
89
85
60
81
70

Pøerovská Ivona, Chøešovice
Øeøábková Zdeòka, Jehnìdno
Rieplová Marie, Albrechtice n. Vlt.
Lhotová Miluše, Albrechtice n. Vlt.
Ušatá Jaroslava, Jehnìdno
Kozelková Alena, Jehnìdno

Vedení obce pøeje všem oslavencùm hodnì štìstí, zdraví a lásky

83
65
75
65
65
70

Mareš Miloslav, Chøešovice
Pozdìna Miloš, Údraž
Hronek Bohumil, Údraž
Øeøábek Zdenìk, Jehnìdno
Prèík Libor, Albrechtice n. Vlt.
Havlátková Jindøiška, Chøešovice

65
55
65
65
87
97
50

Kostohryzová Marie, Albrechtice n. Vlt.
Hronková Jana, Chøešovice
Bednáøová Dagmar, Albrechtice n. Vlt.
Skøivánek Jiøí, Albrechtice n. Vlt.
Králová Kvìtuše, Albrechtice n. Vlt.
Hrdlièková Hermína, Hladná
Rothe Eva, Albrechtice n. Vlt.

Vojtìch Marek, Chøešovice
rodièe: Jitka a Václav Markovi
Adriana Pizingerová, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Ivana a Petr Pizingerovi

Viktorie Milotová, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Veronika a Václav Milotovi

Lilien Brotánková, Hladná
rodièe: Andrea a Jiøí Brotánkovi

Adam Král, Albrechtice n. Vlt.
rodièe: Martina Svobodová a Tomáš Král

23. 5. 2021 - Libuše Švehlová
Albrechtice nad Vltavou
Nic z toho dobrého a krásného,
cos uèinila se neztratí. Všechno zùstane.

Rodina je malý svìt tvoøený dùvìrou, láskou, sdílením a úctou k druhému.

~ Marie a Wilibald Rieplovi ~

Jak ten èas letí, své ano jste si øekli pøed 60 lety,
už tak dlouho jste spolu a zažili jste pády nahoru a dolù.
Avšak dodnes spolu rádi máte se,
stále nosíte toho druhého u srdce.
Ušli jste spolu poøádný kus cesty,
a byla bouøe a nebo hezky,
je to dlouhý èas a ten není dopøán každému z nás.
Vám patøí srdeèná gratulace a velké díky
od nás všech za to, co jste spoleènì dokázali,
vždy na nás mysleli a pomáhali.
A jako kdysi a Vám v srdci zvony znìjí
a spolu s námi Vám lásku, zdraví, štìstí pøejí.
A život pøináší Vám už jen to krásné,
a Vám slunce nevyhasne,
jsme na Vás hrdí, máme Vás rádi,
buïte nám nadále nejlepšími kamarády.

Drazí rodièe, prarodièe, praprarodièe,
dne 19. 8. 2021 si pøipomenete

Diamantové výroèí svatby

Gentlemani ještì žijí mezi námi...
Jednoho krásného májového dne vstoupil do redakce zpravodaje
pan Josef Svoboda (Albrechtice Habøí èp. 83) a prohlásil:
„Pøišel jsem obhájit èest své paní uèitelky! Jde o èlánek Vzpomínky
na zaniklý mlýn Strouha v Újezdì, který vyšel ve zpravodaji v dubnu.
Paní uèitelka, o které se v tomto èlánku píše, mì v albrechtické
škole uèila a do èervna roku 1949 se jmenovala Marie Schützová.
Po letních prázdninách roku 1949 nastoupila do školy už pod novým
jménem Marie Rùžièková, takže byla za mlynáøe Bedøicha Rùžièku
provdaná (nebyla jeho pøítelkyní èi milenkou).” :-)
Podle p. Svobody pocházela asi z mìsta a život na vsi pro ni nebyl
jednoduchý. Dìkujeme p. Svobodovi za milou návštìvu a doplnìní
tohoto starého pøíbìhu.
Za redakci zpravodaje Vlasta Petružálková

K významnému výroèí gratulují
dcery Maruška a Milenka s rodinami

Stav sbírky
na zhotovení kopie sochy sv. Petra
na oltáø v albrechtickém kostele
k 31.5. je 100.886,- Kè
(Celková cena 140.000,- Kè)
Z toho 50.000,- Kè bude poskytnuto jako záloha na
zapoèetí prací, zbytek bude doplacen po pøevzetí díla.
Instalace nové sochy bude, dá-li Pán Bùh,
pøi Svatomartinském posvícení kolem 11. 11. 2021
(datum 10. 11. 2019, kdy byl novì požehnán
panem biskupem náš opravený kostel).
S úctou a s vdìèností
Pater Slávek Holý, administátor

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. srpna 2021
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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