„Radost je stejnì nakažlivá jako strach”
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobèané,
v této nelehké dobì, kdy nás zasáhla druhá vlna koronavirové
pandemie, nesmíme pøestat vìøit na lepší zítøky!
Bìhem letních dní jsme všichni tak trochu už pozapomnìli na
nároèné pandemické jaro a v létì jsme chtìli stihnout co nejvíce
odložených akcí.
Bìhem letní sezóny se díky zdejším spolkùm, sborùm SDH èi
obce Albrechtice n/Vltavou podaøilo uspoøádat mnoho pìkných
akcí. Na nich se lidé mohli opìt potkávat a bavit se beze strachu.
Nyní je bohužel pandemie zpátky a nám nezbývá než ji znovu
pokud možno co nejlépe zvládnout.
Vìøím, že spoleènými silami, jak tomu bylo na jaøe, ji urèitì
zvládneme! Pøeji všem pevné zdraví!
František Stropnický

Folková Dálava
– malý festival s velkým srdcem
v Albrechticích nad Vltavou
V sobotu 29. srpna se v Albrechticích konal na louce u základní
školy festival Folková Dálava. Na festivalu se pøedstavily zajímavé
kapely a písnièkáøi z jižních Èech i jiných koutù...
Více na str. 6

Prodaná nevìsta v Chøešovicích
– lidová veselice pod širým nebem
Velký kulturní zážit ek se naskytl všem, kteøí v sobotu 19. záøí 2020
navštívili pøedstaven í opery Prodaná nevìsta Bedøicha Smetany.
Organizátoøi z Jihoèeského divadla si jako dìjištì vybrali okolí kostela
sv. Jana, které je zaujalo malebnými zákoutími a pùsobivou stavbou
kostela. V prùbìhu pøedstavení se na venkovním jevišti vystøídalo na
150 úèinkujících a v hledišti bylo kolem 380 divákù.
Klasický a známý dìj této opery o lásce, zklamání, ale šastném konci,
netøeba nijak zvláš pøedstavovat. Za zmínku však jistì stojí sólisté
Jihoèeského divadla. V podání Maøenky a Jeníèka pøedvedli všem
úžasný pìvecký výkon Jana Šrejma Kaèírková a Amir Khan, dále
Kecal - David Nykl, Vašek - Aleš Voráèek, v roli Esmeraldy - Zuzana
Benešové a mnoho dalších výteèných pìvcù. Výborné výkony pøedvedly také doprovodné pìvecké sbory, sbory dìtské èi baletní soubor
Jihoèeského divadla.
Samozøejmì nelze opomenout skvìlý výkon velkého symfonického
orchestru pod vedením Maria de Rose.
Více na str. 11

Zajištìní dodávek vody
pro naše obèany je prioritou
I pøes nastupující ekonomickou krizi musíme pokraèovat v pøípravì rozhodujících investic, kterými jsou výstavby vodovodù
a èistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v Albrechticích
nad Vltavou. Pøi tìchto investicích je potøeba postupovat systematicky a cíle dosáhnout s minimálními finanèními ztrátami.
Èlánek si mùžete pøeèíst na str.3

Bufet Miláèek

Informace pro obèany
V polovinì letní sezóny došlo k ukonèení provozu bufetu Miláèek
ze strany nájemce. Po výbìrovém øízení a potøebných úpravách
objektu mohl nový provozovatel znovu bufet Miláèek otevøít.
Pøejeme paní Petøe Kaštánkové a jejímu týmu plno spokojených
zákazníkù a hodnì energie.
Po vyhlášení nových opatøení vlády ohlednì pandemie, kdy došlo
k uzavøení všech restaurací v ÈR, zaèal bufet Mil?èek od 14. ø?jna
obsluhovat zákazníky pøes výdejové okénko.
Otevøeno má pondìlí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin.
Nabízí 1 hotové jídlo + stálou nabídku jídel, kterou najdete na:
www.albrechticenadvltavou.cz
v rubrice OBECNÍ ÚØAD / NOVINKY A AKCE
Servírování je do vlastních jídlonosièù nebo do boxu za pøíplatek.
S sebou si mùžete odnést i bagety, chlebíèky, zákusky èi kávu.
Jídlo si mùžete také objednávat na tel.: 777 601 346.

Slavnostní otevøení bytù

Pøejeme Vám pevné zdraví!
Datum

Název akce a poøadatel

7. listopad

Svatomartinské hody + posezení
poøadatel: Spolek Náš Újezd
Poslední leè
poøadatel: MS Jehnìdno
Èlovìèe nezlob se!
poøadatel: SDH Jehnìdno
Vánoèní dílny
poøadatel: ÈZS Albrechtice
Advent s hasièi
poøadatel: SDH Albrechtice
Rozsvícení vánoèního stromu
poøadatel: Obec Albrechtice
Zahájení adventu
poøadatel: Spolek Náš Újezd
Drakiáda
poøadatel: SDH Chøešovice
Tradièní Mikulášská nadílka
poøadatel: Albrechtický Brebta
Mikulášská nadílka
poøadatel: SDH Chøešovice
Mikulášská nadílka
poøadatel: SDH Jehnìdno
Poslední leè
poøadatel: SDH Údraž
Valná hromada
poøadatel: SDH Chøešovice
Adventní koncert v kostele sv. Jana
poøadatel: Obec Albrechtice
Turnaj ve stolním tenise +Turnaj Poker
poøadatel: SDH Údraž
Silvestrovský bìh na Kamýk
poøadatel: Pavel Kolda
Silvestr a vítání nového roku
poøadatel: Spolek Náš Újezd
Rybáøský candrbál
poøadatel: Rybáøští veteráni
Hasièsko - myslivecký ples
poøadatel: MS Jehnìdno + SDH Chøešovice

14. listopad
21. listopad
22. listopad
28. listopad
29. listopad
29. listopad
listopad
5. prosinec
5. prosinec
5. prosinec
V úterý 15. záøí 2020 probìhlo v Údraži slavnostní otevøení osmi
rekonstruovaných bytù v bývalé škole, èp. 64.
Za Státní fond podpory investic (SFPI) se aktu zúèastnila øeditelka
fondu Ing. Hana Pejpalová spoleènì s Ing. Martinem Kloudou,
øeditelem sekce podpory. SFPI poskytuje úvìry a dotace na bydlení a podporuje udržitelný rozvoj obcí, mìst a regionù.
Za stavební firmu UNIKO Písek, s.r.o. se slavnostního otevøení
zúèastnil Ing. Marek Masopust a Ing. Kašpar. Za obec Albrechtice
nad Vltavou starosta obce Ing. Miroslav Ušatý a místostarostka
Hana Krippnerová.
Pásku symbolicky pøestøihla Ing. Hana Pejpalová za úèasti starosty
obce, paní Marie Kostohryzové a paní Marie Korecké. Následovala prohlídka bytù, prostoru domu a jeho okolí. K dispozici byla prezentace fotografií, zachycujících promìnu bývalé školy od zahájení
stavby. Nyní se stal projekt realitou - pøejeme novým obyvatelùm,
a se jim dobøe bydlí.
Hana Krippnerová - místostarostka

prosinec
12. prosinec
19. prosinec
26. prosinec
31. prosinec
31. prosinec
23. leden 2021
30. ledna

Podìkování
S odchodem do pøedèasného dùchodu bychom rádi podìkovali
panu Stanislavu Humpálovi za veškerou práci, kterou pro obec
vykonal. Každý konec je také zaèátkem nìèeho nového a proto
vìøíme, že si následující léta pan Stanislav Humpál hezky užije.
Tímto mu dìkujeme za spolupráci a pøejeme mu hodnì zdraví,
elánu a životní pohody.
Hana Krippnerová - místostarostka
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Kalendáø akcí

Aktuálnì jsou kulturní, spoleèenské a sportovní akce zrušené.
Jak to s nimi v listopadu a v prosinci bude, je opravdu ve hvìzdách.
Pokud vláda ÈR nouzová opatøení ohlednì pandemie uvolní, tak
vás budeme informovat o konání tìchto akcí na plakátech, místním
rozhlasem a na www.albrechticenadvltavou.cz
Za informaèní centrum Andrea Brotánková

Obecní úøad v Albrechticích n. Vlt.
Úøední hodiny - obecní úøad
Nouzový stav a mimoøádná opatøení vyhlášená Vládou ÈR
z dùvodu zhoršení epidemické situace platí od 14.10.2020.
Úøady mají omezené úøední hodiny na dva dny v týdnu na
maximálnì pìt hodin dennì. S úøadem je možno komunikovat písemnì, elektronicky nebo telefonicky.

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

7:00 – 12:00
zavøeno
zavøeno
zavøeno
7:00 – 12:00

Telefonické spojení: 382 288 103, 382 288 193
E-mail: ou@albrechticenadvltavou.cz
Adresa: Obecní úøad, Albrechtice nad Vltavou èp. 79, 398 16

Informace pro obèany
Upozornìní poplatníkùm danì
z nemovitostí
Katastrální úøad v Písku provedl obnovu katastrální mapy do digitalizované podoby, a to intravilánu katastrálního území Albrechtice
nad Vltavou, do kterého patøí Albrechtice n. Vlt., Hladná a Újezd.
Upozoròujeme obèany, že v mìsíci lednu 2021 budou muset podat
nové daòové pøiznání k dani z nemovitostí u Finanèního úøadu
v Písku. A to podle zákona è. 338/1992 Sb. Daò z nemovitých vìcí,
v platném znìní.
Kód katastrálního území 600229
Cena zemìdìlského pozemku pøiøazená pro katastrální území
Albrechtice nad Vltavou – 3,30 Kè/m2.
Budova pro rodinnou rekreaci a budova plnící doplòkovou funkci
k budovì pro rodinnou rekreaci se v naší obci násobí
koeficientem 1,5.
Sazby pro správný výpoèet danì z nemovitostí najdete v Pouèení
k daòovému pøiznání nebo je Vám sdìlí na Finanèním úøadu.

Zajištìní dodávek vody pro obèany je prioritou.

Pokraèování èlánek z titulní strany

Pøi tìchto investicích je potøeba postupovat systematicky a cíle
dosáhnout s minimálními finanèními ztrátami:

pøíspìvek mùžeme dostat od Jihoèeského kraje, od spoleènosti
JVS (stejnì jako bezúroènou pùjèku se splatností na deset let).

1. Celkové množství potøebných finanèních prostøedkù je 80
milionù korun. Ty musíme mít zajištìny od bankovních domù. Mohu
konstatovat, že finanèní prostøedky máme v plné výši zajištìny.

3. Pøípravné práce.
V souèasné dobì bìží stavební øízení na vodovodní pøivadìè do
Chøešovic, probíhá stavební øízení na sítì Albrechtice – Úvoz,
probíhá stavební øízení na kanalizaci v Habøí, probíhá zhotovení
projektové dokumentace na vodovody Chøešovice, Jehnìdno
a Údraž, probíhá výbìrové øízení na zhotovitele PD na vodovod
v Újezdì a jsme pøed vypsáním soutìže na zhotovení PD èistírny
v Albrechticích. Do tìchto pøípravných akcí ještì zasahuje realizace projektu domovních èistíren odpadních vod.
Intenzivnì probíhají jednání s poskytovateli dotací (SFŽP, Mze,
JèK, JVS).

Náklady jednotlivých etap:
I. Vodovodní pøivadìè Albrechtice – Chøešovice
II. Rozvody vody v Chøešovicích, Jehnìdnì,
Údraži a Újezdì
III. ÈOV a splašková kanalizace v Albrechticích
IV. Projektové dokumentace

25 mil. Kè
27 mil. Kè
25 mil. Kè
3 mil. Kè

2. Zajištìní maximální míry dotaèních prostøedkù.
Zde je dùležitá podmínka. Podmínkou pøidìlení dotace na vodovod
je vyøešení likvidace odpadních vod v místì, kde má být vodovod
postaven. To znamená, že každý obèan má vyøešenou likvidaci
zákonným zpùsobem. I pøes potíže s budováním domovních èistíren bude vìtšina obèanù mít odpovídající likvidaci zajištìnou.
Ti ostatní se o likvidaci musí postarat sami. Od všech budeme požadovat, jak likvidují podle zákona odpadní vody. Pokud tomu tak
nebude, tak nám nikdo nedá ani korunu dotací a nevím, z èeho
splatíme úvìry. Z toho plyne, že obèané, kteøí nejsou zapojeni do
projektu DÈOV nebo si sami nepoøídili odpovídající èištìní, by tuto
záležitost mìli urychlenì øešit.
Dotace ze SFŽP na výše uvedené stavby by mohla dosáhnout až
65% celkových investic, tj. více než 50 mil. dotace. Další dotaèní
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4. Èasový scénáø.
Investice do vodohospodáøské infrastruktury pøedpokládáme
postupnì v následujících letech:
2021
sítì Albrechtice – Úvoz
2021 – 2022
vodovodní pøivadìè + rozvody vody v Habøí
2022
vodovody Chøešovice, Jehnìdno, Údraž, Újezd
2023 - 2024
ÈOV + kanalizace Albrechtice

Na závìr chci øíci, že vše bude záležet na souhøe všech zúèastnìných. Už bylo hodnì práce udìláno, ale ještì vìtší sousto nás
èeká. Proto ještì jednou na závìr apeluji na ty obèany z menších
místních èástí, kteøí nemají vyøešenu likvidaci odpadních vod, aby
tak co nejdøíve uèinili a pøípadnou liknavostí neznehodnotili práci
nás všech.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Druhá vlna covidová ….

Bude to znít možná zvláštnì, ale pro nás v obchodì, jakoby
teprve se zaèátkem záøí skonèila vlna první. Od bøezna, kdy se
znenadání pøivalila, do prvních školních dnù nákupní horeèka
pøíliš nepolevila.
Pravdou je, že k pravidelným zákazníkùm a chalupáøùm, kteøí
v nedobrovolném volnu radìji pøesídlili z mìst do pøírody, pøibyla v letošním roce i spousta cizích lidí. Nìkteøí se zøejmì øídili
doporuèením trávit dovolenou bez moøe a zbyteèného cestování
za hranice, jiní pøiznávali, že se bojí chodit do velkých nákupních
center ve mìstech a tak si radìji zajedou do menších krámkù.
Že s podzimem pøijde pravdìpodobnì vlna druhá jsme poèítali
a tak jsme se pro jistotu snažili vèas pøedzásobit vším, co bìhem
jara mizelo z pultù a regálù nejvíce.
Troufám si tedy øíct, že tentokrát jsme pøipraveni.
Mouky, tìstovin, konzerv, roušek i desinfekce je dostatek. Zatím
je však neèekaný klid. Lidé možná ještì zpracovávají své zásoby,
možná se pøi první vlnì pøesvìdèili, že není nutné tolik panikaøit.
Navíc nedochází ke zmatkùm, kdo a v kterém èase smí nebo nesmí nakupovat. A tak, bez ohledu na vztahy, pøejme jeden druhému
hlavnì zdraví a a je nynìjší situace co nejdøíve pøíznivìjší nebo úplnì za námi!
- Holky z Jednoty -
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Albrechtické cyklování - 3. roèník

Z hor, lesù a strání...
V sobotu dopoledne 12.9. se v Albrechticích nad Vltavou uskuteènil
již tøetí roèník akce s názvem „Albrechtické cyklování”. Na startu
se sešlo necelých 60 úèastníkù, poèasí jsme mìli na výbornou.
Pøipraveny byly dvì trasy rùzných obtížností, na delší trase byla
možnost obèerstvení s prohlídkou kostela sv. Jana v Chøešovicích.
Cíl byl tento rok na hasièské zbrojnici v Albrechticích nad Vltavou,
kde na úèastníky èekalo nejen toèené ochlazení, ale také výborné
klobásy a spousta skvostù.
Tímto bych ráda podìkovala SDH Albrechtice a SDH Chøešovice
za pøípravu zázemí a obèerstvení a Spolku památek Chøešovicka
za zajímavou komentovanou prohlídku kostela.
Zájemce kostelem provádìla paní Radka Lacinová a nìkteøí mìli to
štìstí, že si mohli zkusit zazvonit na kostelní zvon èi dokonce zahrát
na varhany, šlapání mìchù se ujal pan Havlátko.
Vše mìlo u zúèastnìných velký úspìch!
Nejvzdálenìjším úèastníkem byla Nelly Klaudis z Londýna.
Andrea Brotánková - infocentrum Albrechtice nad Vltavou
Foto: Vladimír Dìrda, Vlasta Petružálková

Vánoèní dílny
v nedìli

22. listopadu
od 14:00
v prostorách
bufetu Miláèek
Zmìna programu vyhrazena
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Pokud jste v létì nelenili, mùžete si
o Vánocích pochutnat na zajímavém
kompotu paní M. Rieplové:

Zavaøené višnì
3 kg višní (bez pecek)
1 kg cukru i více
1/4 l rumu
Nechat 24 hodin stát, potom zavaøit.
Dobrou chu.

Prodej vánoèních kaprù
od 21. do 23.12.
9:00 - 16:00
v Albrechticích n/Vlt.
u dìtského høištì u pomníku padlým
Zamluvte si kapra v obchodì
v Albrechticích n/Vlt.
nebo na tel. 704 472 183

Co naše babicky vaøily a my už nevaøíme
Dobrý den, posílám nìkolik receptù. Co naše babièky vaøily a my
už nevaøíme. Pokud by se nehodily, tak to vùbec nevadí :-) J.P.

-Žábajest obojživelník, t.j. zvíøe žijící na suchu i ve vodì. U nás jsou
velmi hojné. Z nich požívají se stehýnka, jež jsou pikantní lahùdkou. Nejlepší èas je k tomu podzim, kdy jsou nejchutnìjší a nejtuènìjší. Nikoli jaro, jak u nás jest obvyklo, kdy se žáby páøí;
tehdy jsou nejhubenìjší a nejnechutnìjší, ano, témìø nepoživatelné. Žába k tomu cíli se zabije ranou do hlavy, odøízne se zadek
a stáhne. Pøedek nejlépe zakopati, nebo vhoditi do hnojištì.
Upravují se všelijak:

Žabí polévka.
Pro 6 osob je zapotøebí 50 párek stehýnek, jež, nasolená a popepøená, uvaøí se ve 3 litrech vody se zeleninou na mìkko,
naèež se polévka i s masem protøe sítem, zahustí dvìma lžícemi hrachové mouky, vaøí s kouskem másla, i jemnì usekaným
kerblíkem a podá se s osmaženou houskou.

Žabí stehýnka.
se na hodinu nasolí, pak znova vyperou, osuší a upraví se:
D u š e n á:
Nejprve v rozpáleném másle kratièko se smaží, pak se silnou
polévkou, usekamými šalotkami, solí, pepøem a muškátem na
mìkko udusí.
S m a ž e n á: Po nasolení a vyprání znovu se nasolí a napepøí
i zacedí citronovou šávou; ponechají se tak hodinu ležeti, naèež, osušená, obalují se vejcem a strouhanou houskou, muškátem, okoøenìnou, nebo kváskem, i smaží se na másle. Podávají
se s nìkterou jemnou zeleninou, nebo jako pøíloha k míšeninám.
Smažená žabí stehýnka bývají nejèastìjší a také nejchutnìjší.

Memoriál Jana Kukrála v Jehnìdnì
Po roèní pøestávce opìt hasièi z Jehnìdna uspoøádali hasièskou
soutìž v požárním útoku Memoriál Jana Kukrála, který jim málem
pøekazila koronavirová opatøení. Naštìstí se tak nestalo a v nedìli
20. záøí v 11 hodin dopoledne se pøi nástupu sešlo i s domácími
týmy celkem 29 družstev v kategorii ženy, muži a veteráni. Krásné
ceny pøilákaly týmy z Písecka, Strakonicka a Prachaticka.
Soutìž byla zahájena útokem mužù z Jehnìdna, kteøí nastavili vysokou laku a jejich koneèný èas všichni diváci a soutìžící ocenili
velkým potleskem. Poté se na dráze, jejíž start zaèínal jako vždy
na asfaltové silnici, vystøídala další družstva mužù, žen a veteránù
v poøádí, v nìmž se pøi pøíjezdu nahlásila. Nìkterá z nich se svými
výkony byla spokojena, nìkterá ne. Jelikož je však jehnìdská dráha trochu neobvyklá svým startem z kopeèka, ne každému týmu
se podaøil útok podle jeho pøedstav... ale na konci soutìže na nìj
tøeba èekalo i pøekvapení v podobì vítìzství ve své kategorii jako
napøíklad na domácí tým žen :)
Pro vítìze v kategorii muži a ženy byly pøipravené televize a pro
veterány sud piva, ale ani jeden tým neodjel z Jehnìdna bez malého ocenìní. Z loòského roèníku obhajovali ve tøech kategoriích
první místa týmy z Vacovic (muži), z Jehnìdna (ženy) a z Èernìtic
(veteráni). Bylo vidìt, že se v letošním roce díky jarní koronavirové pøestávce více trénovalo a èasy na prvních místech byly lepší
než v loòském roce a nìkterým týmùm se i podaøilo znovu obhájit
prvenství.

Lovecká sezona
-Tetøívek-

jest divoký pták, velikosti naší slepice, na hlavì a na krku modøe
lesklý, ostatnì èernohnìdý. Krajní péra v ocase má lýrovitì
zakøivená. Miluje lesy øídké, nejèastìji bøezové. Maso jeho je
chutné, daleko jemnìjší než u tetøeva. Tetøívci upravují se buï
jako tetøevi, nebo bažanti. Starší ptáci musí se 8 - 10 dní marinovati, kdežto mladé kusy a slepice odleží se dobøe v peøí, jsouli zavìšeni na vzdušném, chladném místì.

Tetøívek udušený.
Starší tetøívci se lépe dusí, nežli pekou. Když jsou oškubaní
a oèištìní, dají se do hlubší nádoby, polejí se 1 litrem slabého
octa, nebo lépe dobrého piva. Pøidá se k nim nìkolik zrn pepøe
a j. koøení, jalovce, trochu dymiánu, se dvìma šalotkami a marinují se 8 - 10 dní za denního obracení. Dusí se pak na mìkko
na másle, pøi èemž se èást marinády pozvolna pøidá.

Tetøívek nadívaný.
Èistì upravený tetøívek rozøízne se po délce høbetu, a prsní kosti, žebra s páteøí, a na nich upevnìným masem, se vyndají, tak,
aby hlava s krkem, køídla a stehna v kùži zùstala. Všechno maso z vyòatých kostí se sloupne a jemnì useká s 25 dkg slaniny,
4 sardelemi, 2 šalotkami a trochou citronové kùry, sekanina se
pøisolí, okoøení míchaným koøením a dovnitø tetøívka se vpraví
a zašije. Tetøívek se obváže slaninou a peèe se na másle, pøi
èemž se vypeèenou šávou polévá.
Peèenì dá se na mísu s osmaženými øízky žemlovými
a podá se k ní omáèka tato:
4 lžíce rosolu rybízového rozpustí se za pilného míchání na mírném ohni a okoøení se šávou 1 citronu a špetkou soli.
Pøíštì nás èekají veverky a vydry.

... konal se již po dvanácté
A jaké byly celkové výsledky v letošním roce:
MUŽI: 1. Litochovice - 16,41; 2. Jehnìdno -16,95; 3. Pøedslavice 19,36; 4. Mirovice - 19,53; 5. KTM - 19,74; 6. Štìchovice - 20,01;
7. Pøešovice - 20,05; 8. Žitná - 20,98; 9. Sudomìø - 21,45;
10. Èernìtice - 33,15; 11. Vacovice - 34,30; 12. Nové Kestøany neplatný pokus; 12. Krè - neplatný pokus
ŽENY: 1. Jehnìdno - 21,22; 2. Nové Kestøany - 21,24;
3. Milenovice - 22,63; 4. Štìchovice - 23,78; 5. Žitná - 27,75;
6. Tálín - 27,78; 7. Novosedly - 28,39; 8. Rovná - 38,82; 9. Písecká
Smoleè - 43,67
VETERÁNI: 1. Èernìtice - 20,48; 2. Døešín - 21,76; 3. Štìchovice 21,81; 4. Osek - 26,02; 5. Pøešovice - 26,04; 6. Jehnìdno - 34,28;
7. Žitná - neplatný pokus
Za SDH Jehnìdno Hana Jaèková

Okénko starosty
Vážení spoluobèané,
zasáhla nás druhá vlna pandemie covidu. Ale nevím, co si
mám myslet. Z jedné všichni slyšíme, jak je viróza nebezpeèná,
kolik je dennì lidí s pozitivním nálezem, kolik je jich v tìžkém
stavu nebo dokonce kolik jich zemøelo. Z druhé strany statistika
øíká (a bìžnému obèanu je zatajována), že poèet nemocných
je procenticky nízký, vìtšina obyvatel má slabé nebo vùbec
žádné pøíznaky a pouze u nìkterých se jedná o tìžší pøíznaky
a nìkteøí jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péèe.
Nevím, ke které stranì se pøidat. A tak si myslím, že bychom
se mìli chovat co nejvíce pøirozenì, se zdravým selským rozumem, chránit nejnáchylnìjší skupinu, tj. seniory a pomalu se
nauèit žít s pocitem, že musíme pøekonat jako lidstvo další
nemoc.
Horší ale bude ekonomická krize. Už nyní hodnì zasáhla pøíjmovou stránku rozpoètu obce a asi to bude ještì horší. Jestli
dojde ke zrušení superhrubé mzdy, tak naše obec pøijde vedle
ztrát ze sníženého výnosu daní o více jak jeden milion korun.
Pøesto si myslím, že musíme pøipravit rozpoèet na pøíští rok
jako investièní a nepolevovat v pøípravì akcí. Asi tou nejvìtší
chybou by bylo zùstat stát na místì a nikam nesmìøovat.
Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Folková Dálava

– malý festival s velkým srdcem

pokraèování èlánku z titulní strany

Zahráli Zdenìk Vøešál ze skupiny Neøež, Jan a Jindøiška Brožovi ze
skupiny Devítka nebo písnièkáøka Žofie Kabelková. Brnìnská vokální
formace Mošny mìla v repertoáru i Malou noèní hudbu. Velký úspìch
slavila skupina Shivers se smìsí irské, skotské a bretoòské muziky.
Vystoupili i dva finalisté festivalu Porta: Bonsai è.3 a písnièkáø Mirek
Baldrych, který zahrál v kostele sv. Petra a Pavla. Mohli jsme slyšet
S?korky, Congrass, Fylozofy Jam, Folks i Bau & Kalábùf nìžný beat.
Program festivalu nabídl i øadu aktivit pro dìti. Areál na louce na kraji
Albrechtic ožil tvùrèími dílnami i rybáøskou poradnou, nechybìly projížïky na konících, støelba z luku ... Pøedstavení plné písnièek pøivezl
do Albrechtic Marek Vojtìch s divadlem Harmonika, který pohádkou
o princeznì Písnièce pobavil nejen dìti.
Jen poèasí Dálavì nepøálo, pršelo jen se lilo. Poøadatelé naštìstí pøichystali pro diváky stan o rozmìrech 10x8 metrù, kam se mohli pøed
deštìm schovat. Zastøešené byly i dílny pro dìti.
I pøes nepøízeò poèasí se festival povedl a diváci byli spokojeni.
Festival poøádali èlenové èeskobudìjovické folkové skupiny Bonsai è.3.
a obec Albrechtice nad Vltavou. Akce byla souèástí Oranžového roku,
tímto dìkujeme JET skupinì ÈEZ.
Hana Krippnerová

Krok stranou od COVIDu
Myslím, že všichni si už potøebujeme odpoèinout od nového typu
koronaviru. Zámìrnì píši nového typu, protože skupina koronavirù
není v naší spoleènosti urèitì nová. Ani lékaøi a odborná veøejnost
se na mnoha aspektech Covidu 19 nedokáží shodnout.
A co si máme myslet, když i souèasný ministr Prymula pøi epidemii
praseèí chøipky v roce 2009 zcela racionálnì argumentoval proti
nošení roušek a dnes je prosazuje? Bohužel, se nemùžeme orientovat ani podle zkušeností jiných zemí, nebo podmínky jsou jen
obtížnì srovnatelné a statistiky? Znáte to, vìøím jen té statistice,
kterou si sám zfalšuji :-)
Tak èi onak máme tu PODZIM. A kromì úrody a barevné pøírody
i škálu respiraèních onemocnìní. O rýmì víme všichni své.
Pøipomínám, že i rýmu mohou zpùsobit urèité druhy koronavirù.
Nepodceòujme úlohu hygieny a imunity.
Doslova mì šokovala zatím pouze zmínka, že by bylo dobré po
prodìlání Covidu 19 s odstupem provìøit stav plic. Vždy zásada
kvalitní rekonvalescence a kontroly uzdravení je stará jako medicína sama! Cílem by mìlo být, je-li to možné, pacienta uzdravit. To
samozøejmì vyžaduje i následnou kontrolu. Proè se dnes èasto jen
tzv. zaleèuje… pak a si pacient pomùže sám? Standard se stává
nadstandardem. A poèítám, že mùžeme èekat ještì zhoršení.
Chtìla bych pøipomenout, že zde mají nezastupitelné místo postupy oznaèované jako „alternativní". Každopádnì, chcete-li dobøe
dýchat, postarejte se nejen o dýchací cesty ale i o støeva. Stravou,
prebiotiky i probiotiky apod. Právì TEÏ je správný èas. MS
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19. prosince 2020 / od 14:00
kostel sv. Jana, Chøešovice
Program:
Zmìna
programu
vyhrazena

Písecký komorní orchestr
Pìvecký sbor Sonitus
Cena vstupenek na místì 120,- Kè
v pøedprodeji 100,- Kè

Rozsvícení vánoèního stromu
v sobotu 29. listopadu od 18:00
na albrechtické návsi
VYSTOUPENÍ ŽÁKÙ ZŠ Albrechtice
BENEFIÈNÍ VÁNOÈNÍ KONCERT
v podání Miroslava Baldrycha
VÁNOÈNÍ TRH SRPŠ
Zmìna programu
vyhrazena

Na poslední chvíli dopluli jsme k cíli …
První záøijový víkend jsme pod záštitou albrechtického Vltavínku
uspoøádali doslova experimentální akci pro všechny osoby, které
dosáhly 18-ti let, což byla jediná urèená hranice a podmínka pro
úèast. Rozhodli jsme se pro mnohokrát vyzkoušenou vodáckou
výpravu na raftech a hned zpoèátku nás pøekvapil i potìšil neèekaný zájem. Po pøihláškách se doslova zaprášilo a chvíli jsme se
i obávali, že se nevejdeme do autobusu. Ale, jak už to tak bývá,
nìkteøí své prvotní nadšení nakonec v klidu domova pøehodnotili,
jiným se na stejné datum nabídla jiná akce èi povinnost a tak se
naše výprava nakonec ustálila na poètu 28 „rafákù". Zato ovšem
nabitých dobrou náladou a odhodláním pokoøit vltavské peøeje
a jezy hrdì a bez újmy.
Naši vísku jsme opustili v páteèních odpoledních hodinách a krátce
po sedmé už jsme se pyšnili vlastnoruènì postavenými a zabydlenými stany. Nutno ještì podìkovat øidièi autobusu spoleènosti
Stibus, který bravurnì a s úsmìvem zvládl poslední krkolomný
úsek cesty vedoucí do našeho kempu Branná, za což sklidil zasloužený potlesk. Po veèeøi se lehce svlažilo nejedno vyprahlé
hrdlo, zapìlo se s kytarou vlastní i od vedlejších stolù a pak už se
spìchalo na kutì, abychom nepodcenili dostateèný odpoèinek
pøed sobotní plavbou. A že se nakonec vydaøila!
Sluneèné poèasí, proud tak akorát, aby se nemuselo poøád jen
pádlovat, ale obèas se jen tak zlehka nechat unášet na vlnách,
øeka nezvykle poloprázdná, takže žádné fronty a zácpy pøed jezy
ani ve stáncích s obèerstvením podél bøehù.
Jediný zádrhel, a pár zmatených vodákù, èekal u rozbagrovaného
jezu u Papoušèí skály, kde bylo nutné vystoupit a pøenést plavidla,

Albrechtický Vltavínek
ale následná plavba malebným Èeským Krumlovem odvedla naše
myšlenky doèista jiným smìrem ...
Veèer jsme v dobré náladì opìt zlehka svlažili hrdla, zapìli s partou muzikantù, kteøí by lehce strèili do kapsy i kdejakou profi kapelu a schovaným v suchu pod støechou nám nevadil ani prudký liják,
který se pøihnal hned z kraje veèera a vydržel až do rána.
Ti z nás, kteøí nemìli vchod stanu k lesu èelem a k øece zády, se
sice probouzeli na navlhlých matracích, ale nepøíjemné probuzení
nesli stateènì a bez reptání.
Poèasí se nakonec trochu umoudøilo a tak jsme se mohli v klidu
sbalit, opustit kemp a pokraèovat k další plánované zastávce. Tou
byl hrad Rožmberk, kde nás èekala prohlídka hlavního okruhu
s komentáøem trochu nesmìlého, sotva vystudovaného, prùvodce,
což ovšem jeho výkon nijak nesnížilo. Naopak.
Poslední návštìvou pøed návratem domù byl nádhernì zrenovovaný statek U Matìje v Èernicích, kde jsme se nadlábli domácím
vývarem a hlavnì svíèkovou s karlovarským knedlíkem. A znovu
se tleskalo. Tentokrát vynikajícím kuchaøkám a nakonec také paní
majitelce, která nás ochotnì po celém statku provedla.
A potlesk by se hodil i na závìr, spolu s velkým podìkováním
všem, kteøí se tohoto výletu zúèastnili, protože parta se sešla víc
než skvìlá a všichni spoleènì vytvoøili neskuteènì pohodovou
atmosféru. Zároveò dìkuji i obci Albrechtice, která svým obèanùm
na tuto akci finanènì pøispìla. A obrovské podìkování patøí ještì
jednomu štìdrému sponzorovi, který nechce být jmenován, i když
by si to zasloužil!
Text: Tereza Zachová, foto: Rafáci
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Podzim v mateøské školce
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s naplnìnou kapacitou školky
39 dìtí. Letos nás budou naší cestou poznání provádìt skøítkové
Tymiánek a Levandulka - naši tøídní maskoti, kteøí nás všechno, co
potøebujeme nauèí. Pravidelnì každý týden chodíme do lesa pozorovat pøírodu, jak se mìní a co v ní mùžeme najít.
21. 9. 2020 ve školce zaèala pøíprava starších pøedškolních dìtí
do školy. Poøídili jsme jim pracovní sešit, kde plní rùzné úkoly.
10. 9. 2020 se konala tøídní schùzka a rodièe dozvìdìli veškeré
informace o školce.
17. 9. 2020 za námi pøijel „kocourek Modrooèko” a nauèili jsme
se i podle Modrooèka tancovat. Dìti byly nadšené a vyprávìly si
o tom celé odpoledne.
Náš život ve školce je velice pestrý. Po ranním kruhu pracujeme,
uèíme se a hrajeme si v Centrech aktivit. Každý školáèek si bìhem
týdne zvolí postupnì aktivity, které jsou mu v daný den pøíjemné.
A tak zkoumáme, stavíme, malujeme, tvoøíme, vyrábíme, pracuje
-me, peèeme, èteme, slavíme narozeniny, zpíváme...
Následuje vycházka. Milujeme les, bylinkovou zahrádku a naší

Základní škola

„školkovou zahradu”. Chodíme ven za každého poèasí, chceme
být zdraví a otužilí. Jenom když moc a moc prší, hrajeme si v tìlocviènì rùzné hry.
Po „o" (èti po obìdì) odpoèíváme. Posloucháme pohádku od paní
uèitelky a nìkdy i spinkáme.
Naši pøedškoláci se pøipravují na 1. tøídu. Navštìvují „pøedškolièku”
a zdokonalují se v trénování jemné motoriky pomocí grafomotorických cvièení a dalších aktivit. Pøed Vánocemi se chystáme podívat
ke školákùm na vyuèování.
Tak, a po „spa” (èti po spaní) si hrajeme, povídáme, a když je
pìknì, jdeme na zahrádku na èerstvý vzduch. Èasto také rejdíme
na dvorku na kolobìžkách a jiných vozidlech. Pro vìtšinu z nás
potom pøijdou tety a s panem øidièem nás bezpeènì dopraví do
maminèiny èi tatínkovy náruèe školním autobusem.
V souèasné dobì si velmi pøejeme, aby byli všichni zdraví a my
jsme se mohli tìšit na divadýlka, výlety, výstavy a vše, co nás baví.
A také, abyste se i vy mohli na nás pøijít do školky podívat, jak
jsme šikovní.
Dìti a paní uèitelky z MŠ

Když se nad docházkou opìt stahují mraky...

Když se nad docházkou do školy opìt stahují mraky... látky probírané v minulém školním roce. Jen jsme se trochu posuPostøehy ze školy ve zkratce: plánujeme a rušíme,
nuli a už to vypadalo, že z nìkterých pøedmìtù budeme moci jí tzv.
dál, je tu znovu uzavøení škol a domácí výuka. Vzdìlání je jeden
plánujeme a rušíme….
z nejdùležitìjších pilíøù spoleènosti, mysleme spoleènì na budoucDo školy jsme letos v záøí nastupovali s tajným pøáním, aby se už
nost našich dìtí i nás.
zkušenost z minulého roku a zavøení škol nikdy neopakovala, zároveò také s velkými obavami o vzdìlání dìtí. Nešastné rozhod- Dovolím si tímto apelovat na rodièe, žáky a všechny, kterým záleží
nutí ministerstva o nepovinné výuce v dobì mimoøádné situace na vzdìlání svých dìtí: „Prosím VYDRŽTE”, buïte s námi na jedv loòském školním roce nám pøidìlalo nejednu vrásku, nebo ne né lodi a podporujte dìti v uèení”. V souèasné dobì se distanèní
všichni žáci jsou uvìdomìlí v tomto vìku a vzdìlání nepovažují za výuka odehrává za pomocí poèítaèové techniky. Škola má možnost
dùležité. Navíc víme, že dìtem chybí procvièování uèiva, sociální nìkolik poèítaèù pùjèit. Pokud potøebujete, nebojte se na øeditelství
kontakty a také interakce s uèiteli. Naše plány postupnì berou za školy obrátit a budeme hledat spoleèné øešení (tel. 602 254 165).
své a co jsme si naplánovali pøed zaèátkem školního roku, zase Jen jedno není možné, øíci já nemám to èi ono, tak se nemùžu uèit.
Tento argument již v této dobì neobstojí.
pomalu den za dnem rušíme.
Opìt tu máme domácí vzdìlávání, distanèní výuku, ze které nejsme nadšeni ani my ani rodièe, pro které je tato starost v kontextu
se starostí o rodinu a zamìstnání velmi zatìžující.
Od poèátku záøí jsme se museli vrátit k opakování a procvièování
Mimoškolní zájmová èinnost:
Kroužek myslivecký, zumba
keramický (škola získala vypalovací pec), fotbal
poèítaèový kroužek pro malý zájem se neuskuteèní
Klub podporující ètenáøskou gramotnost – ètenáøský klub
Klub podporující konverzaci v cizím jazyce
– klub anglického jazyka
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Pøeji Vám i Vašim dìtem a blízkým, a vše ve zdraví pøekonáte
a uvidíme se opìt na nìkteré ze spoleèných akcí ve škole.
Za pedagogický i nepedagogický kolektiv základní a mateøské
školy, Vìra Tichá, øeditelka školy
Hodiny douèování pro dorovnání rozdílù vzniklých
zejména po uzavøení školy v minulém roce:
Douèování 7. roèník
Douèování 6. roèník
Douèování 4. a 5. roèník
Douèování 1. a 2. roèník
Douèování 3. roèník

Zaèátek školního roku 2020/2021
V ?ter? 1. z?øí naše škola opìt ožila dìtskými hlasy. První školní
den je slavnostní zejména pro naše prvòáèky a jejich rodièe. Také
žáci 6. tøídy zažívají dùležitý školní rok, nebo právì ukonèili cestu
1. stupnì základního vzdìlávání.
Na obecním úøadu dìti a rodièe pøivítal starosta obce ing. Miroslav
Ušatý. Po úvodním slovu následovalo slavnostní pasování školákù
a hostina s rytíøskou tématikou. Z pìti pøedškolákù byli pasováni tøi
prvòáèci a 12 šesákù.
Zastoupení dìtí na základní škole:
1. stupeò
2 tøídy - spojené roèníky 25 žákù
2. stupeò
6. roèník - 12 žákù, 7. roèník - 17 žákù

Podìkování

Základní škola
Celkem je na základní škole 54 žákù. Spolupráce s Neznašovem
se nám osvìdèila.
Mateøská škola má 39 dìtí (pøevis poptávky - 5 dìtí).
Prvòáèkùm pøeji, a se jim v naší škole líbí, a si brzy najdou nové
kamarády a ve své paní tøídní uèitelce dobrou rádkyni a oporu.
Rodièùm pøeji hodnì trpìlivosti a pochopení hlavnì v okamžicích,
kdy se dìtem nebude daøit vše hned napoprvé. Úspìšný školní rok
pøeji také všem našim žákùm, uèitelùm i zamìstnancùm.
Hana Krippnerová
místostarostka obce Albrechtice nad Vltavou, 1. záøí 2020

Napsali jste nám

Zúèastnila jsem se 1. záøí slavnostního pøivítání prvòáèkù a nových žákù šesté tøídy naší školy, které se uskuteènilo
v obøadní síni obecního úøadu v Albrechticích nad Vltavou.
Mé podìkování patøí místostarostce pí. Hanì Krippnerové, která vše pøipravila a zajistila. Hlavnì je mé podìkování za to,
že dokáže nìco tak hezkého vymyslet, zorganizovat a pøipravit. S pøípravou výzdoby jí nìkdo zøejmì pomáhal, nevím kdo,
ale tomu také patøí velký dík. Letošní slavnostní pøivítání se neslo v duchu pasování chlapcù na rytíøe a dìvèat na dvorní
dámy. Každé z dìtí dostalo pamìtní listinu a darovací dekret, dìvèata ještì rùži a závojíèek. Pasování provádìl starosta
obce Ing. Miroslav Ušatý v dobovém obleèení - chlapce pasoval meèem a dívky rudou rùží, stali se tak rytíøem èi dámou
Øádu školního.
Malá zasedaèka byla vyzdobena jako hodovní síò a velká zasedaèka se jako mávnutím kouzelného proutku zmìnila na
rytíøský sál. Po skonèení dostalo každé z dìtí kousek dortu, který byl (než byl snìzený) v podobì hradu.
Byl moc dobrý, jen se po nìm zaprášilo.
Ještì jednou dìkuji za krásný zážitek místostarostce Hanì Krippnerové, starostovi Miroslavu Ušatému, pracovnici obce
Blance Sládkové a fotografce Vlastì Petružálkové. Babièka Milada Švehlová
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Chøešovické louèení s prázdninami

SDH Chøešovice

Jelikož poèasí v sobotu 29. srpna nepøálo venkovním aktivitám, obvyklé louèení s prázdninami se muselo pøesunout z chøešovického
høištì do prostor místního KD. Pro dìtskou spoleènost bylo opìt pøipraveno nìkolik soutìží, za které byly odmìnìny drobnou sladkostí.
Obèerstvení pro dìti bylo zdarma. Po skonèení soutìží mìly dìti nachystán skákací hrad, kde dovádìly ještì dlouho do veèerních hodin.
Všem pøítomným byl naveèer servírován zdarma také kanèí øízek a èerstvý chléb. Tak snad dìti alespoò na chvíli zapomnìly, že volno
konèí a èekají je znovu školní povinnosti. Pøejeme všem dìtem, ale i rodièùm, a tento školní rok probíhá co nejvíce bìžným zpùsobem
a všichni jsou hlavnì zdraví! Text a foto: R.L.

Chøešovické posvícení

... den, kdy byl kostel sv. Jana posvìcen
Nedìle 13. záøí byla v Chøešovicích výroèním svátkem posvìcení kostela sv. Jana
Køtitele. Tradice tohoto svátku sahá hluboko
do historie. Tento svátek je podobný pouovému svátku, kdy se oslavuje samotný patron, po kterém je kostel pojmenován, ale
v pøípadì posvícení se slaví den, kdy byl
kostel posvìcen èi vysvìcen. V Chøešovicích pøipadá posvícení vìtšinou na druhou
záøijovou nedìli. K svátku neodmyslitelnì
patøí sváteèní bohoslužba, která se letos bohužel neobešla bez roušek.
Samozøejmì o posvícení nesmí chybìt slavnostní menu, jako je napøíklad: hovìzí vývar
s játrovými knedlíèky, peèená kachna èi husa
a houskový knedlík se zelím. Po poledni se
pak ke kávì podávají posvícenské koláèe
rùzných velikostí i pøíchutí a na posvícení by
nemìly chybìt tradièní zdobené hnìtynky.
Pak v kruhu svých pøíbuzných èi pøátel si
všichni užívají sváteèní den až do veèera.
Text a foto: R.L.

Nový køížek

na zahradì chøešovické fary

Za redakci zpravodaje jsme poprosili pana faráøe Vítìzslava Holého o pár slov k novému køížku na farské zahradì v Chøešovicích, proè byl postaven, kdy, kým ...
Na chøešovické návsi stojí zámek (bývalá tvrz), fara, nedaleko kaplièka svatého Jana
Nepomuckého, pomník padlých vojákù a pamìtní desky váleèných veteránù - rodákù.
To co tam chybìlo ve veøejném prostoru, je symbol køíže s ukøižovaným Kristem symbol Lásky, vydanosti do krajnosti a zároveò symbol klíèe, kterým mùže každý z lidí
odemknout nebe - plnost života.
Tento køíž je vlastnì poskládán z dìdictví našich pøedkù:
Kamenný sokl stál osiøelý, zapomenutý, k nepotøebì na pùli cesty ke svatému Jánu,
litinový køíž s Ukøižovaným a cedulkou byl uskladnìn na pùdì jedné fary. Takto složený byl renovován z finanèních prostøedkù farnosti Chøešovice, s nemalým úsilím tìch,
kteøí se zasloužili o jeho pøevoz a vztyèení, Pán Bùh odmìò všem.
Ve ètvrtek 24. 9. 2020 v 8.45 byl slavnostnì požehnán za úèasti místních farníkù duchovním správcem farnosti. Nápis na cedulce chce upozornit, že Kristova obì na
køíži by nikoho nemìla nechat chladným a lhostejným, že by bez povšimnutí okolo
nìj prošel, aniž by se nezastavil, neprojevil úctu a nevyjádøil vdìènost:
„ Díky Kriste, že to bylo i za mì! “ P. Vítìzslav Holý
Nápis na cedulce køíže hlásá:
„ Lide mùj, co jsem ti uèinil, v èem jsem tì unavil, odpovìz mi ! “
Bible, Micheáš 6,3
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Prodaná nevìsta v Chøešovicích – lidová veselice pod širým nebem
Pokraèování èlánku z titulní strany.
Celý tento velice poèetný soubor úèinkujících mìl po celou dobu
v režii sympatický Tomáš Ondøej Veselý.
I když si málokdo ze zúèastnìných dovedl pøedstavit, jak vše probìhne a dopadne? Svìte div se, vše dopadlo na výbornou a pøedstavení bylo nádherné a dojemné. Zvláš, když na závìr šastného
konce zaznìl silný a dùstojný zvon svatého Josefa z døevìné vìže
kostela. Nìkterým starousedlíkùm se sevøelo srdíèko a slzy se jim
draly do oèí.
Jediné rozèarování z této úžasné akce bylo nìkolik kritikù, kterým
se nezamlouvalo, že veškeré zázemí pro poèetný ansámbl této
opery bylo postavené v prostorách høbitova. Spoluorganizátoøi byli
naøèeni ze znesvìcování høbitova. Je tøeba upøesnit, že toto zázemí bylo sice postavené v prostorách nového høbitova, ale ne na
vysvìcené pùdì. Vysvìcená pùda byla pouze na pùvodním starém
høbitovì, který býval kolem kostela. Je možné, že tyto nezvyklosti
vzbudily u nìkterých obèanù pobouøení.

Jenomže na tolik lidí bylo tøeba velkých prostor a jinde už to nebylo možné. Však nebojte se, žádné znesvìcení se nekonalo. Všichni
úèinkující se chovali slušnì a pokornì k dùstojnému místu høbitova, na kterém se po dobu dvou dnù pohybovali. Naopak pøinesli do
naší krajiny jiné, ale krásné potìšení, na které budou jednou všichni
rádi vzpomínat.
Dobrou vìcí byl také výdìlek 8.180,- Kè za obèerstvení,
které pøipravili nìkteøí èlenové spolku památek Chøešovicka,
aby zase nìjakou korunkou pomohli kostelu sv. Jana.

Pøíprava tak veliké akce nebyla vùbec snadná a zabrala hodnì
èasu. Proto dìkujeme všem, kteøí s pøípravou a pak následným
sklizením všeho pomohli.
Na uskuteènìní této úžasné opery u sv. Jana se podíleli Jihoèeské
divadlo se všemi úèinkujícími, obec Albrechtice nad Vltavou, sbor
SDH Chøešovice a Spolek památky Chøešovicka.
Text: Radka Lacinová, foto: Radka Lacinová, Vlasta Petružálková

... a ještì „Prodanka” v podání Mòouka
Jaké dojmy zanechala „Prodanka” na rybáøského veterána Petra
Mòouka Schánilce? O tom jsme si èetli v Píseckých postøezích:
... pøed kostelem sv. Jana Køtitele v Chøešovicích, se uskuteènilo
velkolepé kulturní pøedstavení, nemajíce v našem okrese obdoby.
Po více jak roèních organizaèních pøípravách se mohla tato událost stát skuteèností. Díky nápadu pana starosty Albrechtic nad
Vltavou Ing. Miroslava Ušatého, pana øeditele opery Jihoèeského
divadla Lukáše Prùdka a pana režiséra Tomáše Ondøeje Pilaøe se
vše podaøilo.
Pod širým nebem, nádhernì ranì podzimnì ladìném, zahráli, zatanèili a hlavnì zazpívali herci, taneèníci, pìvci a pìvkynì Jihoèeského divadla. Za doprovodu orchestru téhož divadla, pod taktovkou
dirigenta pana Maria De Rose, operu Prodaná nevìsta od Bedøicha
Smetany. Toto prostranství bylo vlastnì neomezené nebo všichni
úèinkující se pohybovali pøed krásnou dominantou kostela a jeho
souèástí. Vcházeli èi vtancovávali ze všech stran.
A že jich opravdu bylo. Minimálnì sto úèinkujících, hrajících a tanèících a okolo tøiceti hudebníkù orchestru. Jeden nevìdìl, co døíve
sledovat a na kterou stranu hlavu stoèit. Tak prostorové to bylo.
Nechtìl bych nìkoho opomenout, ale mimo hercù a orchestru, by
to nebylo tak úchvatné bez baletního souboru a sboru Jihoèeského
divadla, spoluúèinkujících DPS Jitøenka, pìveckého sboru Aleluja
z Týna nad Vltavou a spousty dalších dobrovolníkù a komparzistù.
Vím, že odhadem mým, pìt set divákù bylo nadšeno a spokojeno.
To se ukázalo pøi dìkovaèce, nejménì pìtiminutové.
Opravdu úchvatné pøedstavení, které se jen tak nìkde nevidí.
Jsem tak rád, že již nemusím za tak hezkým kulturním pøedstavením do Krumlova, Prahy èi na Kárlštejn. Toto by nám závidìli, ale
i pøáli a my jsme na to právem hrdi.
Když vidím, jak se kostel sv. Jana Køtitele na poušti, s jeho okolní
duchovní aurou, která má poèátky v období keltském, probouzí
z letitého spánku, jsem spokojen. Ne jako Fenix z popela, ale zásluhou místních obèanù, vedení obce v Albrechticích nad Vltavou,
místní farnosti a dobrovolných spolkù, povstává tento kostel a jeho
okolí. Je dobré, na dobré nezapomenout. Velkou zásluhu na tomto
obrozujícím díle má soubor „Chairé” z Pøíbrami, který, si dovolím
øíci, vdechl tomuto místu nový, èistý vzduch. Nyní se zde krom
koncertu Chairé, konají adventní koncerty, prohlídky veøejnosti
a dospìlo to až k tomuto nádhernému pøedstavení.
Je možné jít ještì dál?
Vìøím, že toto pøedstavení, k radosti všech úèinkujících a v hlavnì
nás z druhé strany, nebylo poslední. Dìkuji za všechny, dávejte
na sebe pozor, buïte ohleduplní k ostatním a sami se mìjte rádi.
A bude dobøe. Mòouk
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Spolek památky Chøešovicka
Brigáda spolku v kostele sv. Jana
Všichni, kteøí se zúèastnili této brigády v pátek 21.8. se opravdu
poøádnì zapotili. Nejenom, že je èekala tìžká práce, ale také
úmorné horko, které jim práci velice ztìžovalo.
Vyklízel se totiž letitý nepoøádek pod støechou kostela a døevìnou vìží. Nashromáždìny tam byly døevìná prkna, latì a hlavnì
prašná su èi kamení. Velké nánosy suti jsou hlavnì pod zvonicí
a za jedno odpoledne se vše vynosit nedalo.
Nìkdy v budoucnu se tato brigáda bude muset ještì zopakovat
a to minimálnì dvakrát. Pøístup na zvonici není také pøíliš vhodný
a brigádníci tak museli vytvoøit takzvaný štrùdl, aby si mohli pøedávat tìžké kbelíky se sutí. Pøes veškeré trable, jako bylo horko,
prach i únava pracanti dlouho vydrželi a velké èásti vìži od suti
ulevili. Podle èasových možností se brigády zúèastnilo 9 dospìlých a 5 dìtí.
Všem patøí veliké uznání za jejich ochotu k tìžké práci
a obìtování volného èasu. Dìkujeme a budeme vìøit,
že takových ochotných bude pøíštì mnohem více!
Text a foto: R. Lacinová

SDH Chøešovice
V roce 1894 byl v Chøešovicích založen první hasièský sbor. Letos
je tomu tedy 126 let od jeho založení. V té dobì patøily Chøešovice
do správy hlubocké vìtve Schwarzenbergù a kníže ze Schwarzenbergu vìnoval hasièùm první støíkaèku. Vycvièených hasièù bylo
tehdy 10 a velel jim rychtáø, radní èi èlen obecního výboru. Pùvodní
hasièská zbrojnice bývala u obecní pastoušky èp. 26 (rozcestí smìr
Kozín a sv. Jan). V roce 1904 byla postavena ve vsi kaple Panny
Marie, která mìla za úkol, mimo jiné, zvonìním svolat hasièe k ohni.
Samotné SDH Chøešovice bylo založeno teprve 2. èervence 1910
a byla poøízena nová støíkaèka za 3000,- Kè. Èlenù bylo tehdy 23.
Hasièi se v roce 1924 spoleènì s uèitelským a ochotnickým spolkem
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110 let pùsobení SDH Chøešovice
zasloužili o poøízení pomníku k uctìní padlých vojákù v 1. svìtové
válce. Odhalení pomníku se tehdy zúèastnilo kolem 3000 lidí. Hasièi se od svého založení úèastní potøebných zásahù, hasièských
soutìží a jsou hlavními organizátory kulturních akcí v obci. V souèasnosti kulturních akcí a celkovì aktivit SDH ještì o nìco pøibylo
a stále pøibývá. Èlenskou základnu v souèasné dobì tvoøí 74 èlenù,
z toho tìch aktivních je maximálnì 10.
Popøejme tedy SDH, aby tìch aktivnìjších èlenù bylo více a sbor
mohl tak sloužit obèanùm
minimálnì dalších 100 let!
Text a foto: R. Lacinová

Rybáøští veteráni

... písnì, které vracejí èas
V nedìli 30. srpna poøádal spolek Rybáøských veteránù z Albrechtic
nad Vltavou tradièní koncert souboru Chairé z Pøíbrami. Už poètvrté
se konal v kostele sv. Jana Køtitele v Chøešovicích, kde to na nás
dýchá pocitem klidu, duševní oèisty a sounáležitosti s historií.
Soubor Chairé ( øecký pozdrav „ Buï zdráv ” ) pod vedením pana
Josefa Krèka hraje hudbu duchovní, lidovou, hudbu napøíè všemi
smìry, od doby rané gotiky až po minulé století. Hrají na prastaré
nástroje - lyry, harfy, volské rohy, klarinety, rùzné píšaly...
Tentokrát byly na programu také písnì doby J. A. Komenského,
kter? zemøel pøed 330 lety v Amsterodamu (1670). Zaznìla i krásná
èeskobratrská píseò „Soudce všeho svìta, Bože“ z Kancionálu sestaveného Janem Amosem Komenským, která byla úvodní znìlkou
televizního seriálu F. L. Vìk.
Ohlédneme-li se zpìt, mìl soubor Chairé v Chøešovic?ch, ale také
dø?ve v Albrechtic?ch, úžasné hosty, kteøí provázeli koncert prùvodním slovem. Jednak pan Alfred Strejèek (po tøikráte, ale bohužel
ze zdravotních dùvodù to již nelze). Držíme mu palce a vìøíme, že
se s ním ještì setkáme.
Poté to byla Carmen Mayerová, nádherná a vzácná žena.
Již druhým rokem se souborem Chairé pøijíždí také patnáctièlenný
chrámový sbor Codex Temporis kostela sv. Jakuba v Pøíbrami, který
pod vedením sbormistra Lukáše Marka se souborem Chairé krásnì
souzní. A i ve svém samostatném vystoupení je tento sbor hezkou
variací umocòující celý koncert.
Na závìr koncertu se hrají a zpívají již tradiènì staré písnì lidové,
pøevážnì z jižních Èech. A to už pravidelní úèastníci pìjí všichni
sborem. A když pan Josef Krèek navede všechny (už tak namìkko),
aby si spoleènì dali Masarykovu „Ach synku, synku...” celý kostel
je jeden sbor. Opìt moc hezký koncert, DÌKUJEME!

Spolek památky Chøešovicka
Kvùli zhoršené epidemiologické situaci se zrušila èlenská schùze
spolku, která mìla probìhnout 10.10. Další aktivity spolku se pøizpùsobí epidemiologickým opatøením. Dobrou zprávou je, že do
kostela bylo koncem záøí nainstalováno elektronické bezpeènostní
zaøízení a celý kostel je koneènì chránìn. Díky tomu se do kostela
zaèíná vracet jeho pùvodní zachované vybavení, které bylo doposud uschované jinde. Dìkujeme za spolupráci panu faráøovi Vítìzslavu Holému. Brzy se vrátí do kostela také zrestaurované sochy

Za spolek Rybáøských veteránù bych chtìl podìkovat našemu
duchovnímu otci, administrátoru naší farnosti Vítìzslavu Holému
za úvodní slovo. Dále pak všem, kteøí nám s poøádáním koncertu
pomáhají - to jest spolku na záchranu památek Chøešovicka,
hasièùm z Chøešovic, obecnímu úøadu v Albrechticích n. Vltavou
a panu starostovi Miroslavu Ušatému a JET skupina ÈEZ.
Tìšíme se za rok nashledanou
a naslyšenou.
Za rybáøské veterány Mòouk
Foto: Vladimír Dìrda

informuje a dìkuje...
sv. Petra a Pavla z hlavního oltáøe. Bezpeènostní zaøízení do kostela instaloval a daroval pan Ladislav Øežábek z Jehnìdna. Jménem
spolku mu moc dìkujeme! Dìkujeme moc také všem ostatním, kteøí
stále pomáháte vašimi finanèními dary.
Z úètu jsme vydali v záøí na doplacení restaurování soch sv. Petra
a Pavla èástku 14 000,- Kè. Celková cena opravy bez pøedešlé
konzervace soch èinila 129 000,- Kè.
Stav úètu památek k 11. 10. 2020 je 235 579,- Kè.
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Parkurové kolbištì
Témìø pøesnì po roce se v areálu p. Kováèové ve Dvoøe Újezd na
parkurovém kolbišti konaly 24. záøí „výkonnostní zkoušky klisen“.
Tentokráte pøivezli chovatelé parkurových koní celkem 23 klisen
(z toho bylo 8 „domácích“), aby podstoupily po dovršení vìku tøí let
nároèný test výkonnosti a mohly být zapsány do plemenné knihy.
První èást zkoušek probíhala v hale, kde bylo hodnocení skoku ve
volnosti (skoková schopnost, styl a technika skoku), druhá èást
pak odpoledne na parkurovém kolbišti pod sedlem. Tam byla hodnocena mechanika pohybu pøi drezurní úloze a skok pod sedlem.
Souèasnì komise hodnotila pracovní ochotu, charakter a pøipravenost konì. Z dílèího hodnocení pak byla vypoètena celková
výsledná známka a závìrem bylo konstatováno, že všechny klisny
splnily stanovená kritéria a byly zapsány v nejvyšším oddíle PK.
Velice dobøe si vedlo i všech osm klisen z chovu paní Kováèové,
zejména klisna Cat Balou s Girl, která byla hodnocena nejlépe.
Celý prùbìh a také pøíprava koní kladla vysoké nároky na všechny
jezdce a chovatele.
O to více je potøeba ocenit práci paní Kováèové a všech z celého

SDH Chøešovice

Zkoušky výkonnosti klisen v Újezdì
jejího týmu pod vedením Zdeòka Hrušky, kteøí nejen vzornì pøipravili všechny své konì na zkoušky, ale i pìknì upravili a vyzdobili
celý areál (halu, parkurové kolbištì, stáje a okolí). V tomto roce to
mìli „kluci“ ještì mnohem složitìjší, protože zkoušek se zatím zúèastnilo nejvíce klisen a nejúspìšnìjší jezdec Jiøí Tmìj si pøed
nedávnem zlomil ruku a nemohl jezdit. Proto vìtšinu koní sedlal
„student“ David Vacek, kterého navíc druhý den èekala stánice na
vysoké škole. Rovnìž péèe o cizí konì, chovatele a jezdce, jakož
i jejich obèerstvení, zhotovení katalogù a zpracování výsledkù ze
strany poøadatelù bylo bezchybné.
Jako každý rok zde bylo bohaté obèerstvení nejen pro chovatele
a jezdce, ale pro všechny návštìvníky. Z celého prùbìhu akce si
úèastníci, kterých se sešlo témìø 100, odnesli krásné zážitky.
Jen škoda, že pøekrásné poèasí, které nás témìø celý den provázelo, pøekazila ke konci zkoušek bouøe s prudkým lijákem.
PS. David následující den závìreènou zkoušku na JUZF úspìšnì
složil a k získání titulu Ing. mu srdeènì blahopøejeme.
Text: J. Procházka, foto: L. Máchová a V. Petružálková

Rybáøské závody v Chøešovicích

V sobotu po poledni 3.10. se vášniví rybáøi, ale i laici sešli u požární nádrže Kuchyòka a snažili se o jakýkoliv rybáøský úlovek. Ryby
sice moc brát nechtìly, ale pár se jich na udièku chytlo. Nejvíc brali líni, ale také karasové a nìkolik kaprù. Nejvìtší úlovek z vody vytáhla mladièká laická rybáøka Barèa Zachová, která tak svým úlovkem strèila do kapsy i zkušené rybáøe. Byl to 50 cm kapr o váze 3 kg.
Jako návnadu použila obyèejný chléb. Ostatní rybáøi, kterým se moc nedaøilo ve vodì, zkoušeli po nìjaké dobì zøejmì lovit alespoò
veverky v korunách stromù.? Ani tam se jim však nedaøilo.? Naštìstí bylo u rybníèka malé obèerstvení, tak svùj neúspìch mohli spláchnout dobrým pivkem. Všechny vylovené rybky byly vráceny zpìt do rybníèka, takže žádná z nich neutrpìla nìjaké újmy.
Závody poøádali opìt chøešoviètí hasièi. Text a foto: R.L.
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Rady, jak bodlinaté zelenáèe pìstovat

ZO ÈZS Albrechtice

V srpnovém zpravodaji obce vyšel èlánek Ohlédnutí za nevšedním
zážitkem o návštìvì albrechtických zahrádkáøù v Tálínì u pìstitele
a lovce kaktusù PhDr. Rudolfa Slaby. Mnoho z nás si tehdy od pana
Slaby pro radost kaktus odneslo.
Dnes pøinášíme 2. èást èlánku - rady, jak kaktusy pìstovat.

Kaktusy potøebují pøímé sluneèní svìtlo. Milují parapety jižních,
západních a východních oken, co nejblíže sklu, v létì milují pobyt
vnì okna, tam kde jim nehrozí pøemokøení bìhem dešù.
Kaktusy zaléváme naveèer, 1 až 2x za mìsíc, ale dùkladnì.
Substrát provlhèíme a vodu z podmisky vylijeme. Voda by mìla být
odstátá a nejlépe mìkká. Bìhem nejvìtších veder uprostøed léta
kaktusy pøestanou rùst a nepøijímají zálivku. Proto je zaléváme jen
nepatrnì, aèkoli slunce pere do jejich hlavièek. Nadbytek vody by
mohl zpùsobit zahnívání koøenù.
Pøesazujeme brzy na jaøe nebo v létì. Kaktus vyjmeme, zbavíme
starého substrátu, koøeny necháme nìkolik dní zaschnout, aby
v nové zeminì nehnily. Pak rostlinu zasadíme. Nádoba by mìla být
jen o málo vìtší než pùvodní. První zálivku provedeme za 14 dní
od pøesazování.
Na konci øíjna zaèneme kaktusy zimovat. Mìly by prožít pøirozené
klesání teplot. Pokud je pìstujeme venku o postupný pokles teplot
se postará pøíroda sama. Kaktusy zimují pøi 8 až 12 oC zcela bez
zálivky. Mohou být na svìtle i ve tmì. Horký byt jim nesvìdèí.
V bøeznu kaktusy pøineseme do tepla a necháme je probouzet.
Jakmile se objeví zelený vrchol a nové trny, zalijeme kaktus teplou
vodou (asi 40 až 45 o C).
Kaktusy lze rozmnožovat výsevem nebo odnoží. Výsev provádíme
v bøeznu a dubnu do substrátu 2 díly jemného písku a 1 díl zeminy.
Kaktusy èasto tvoøí odnože èi vìtvì. Mají-li na odnožích koøeny,
Kaktusy rostou pouze na americkém kontinentu, hlavnì v Mexiku
odnože je možno oddìlit a zasadit do suchého substrátu.
a Jižní Americe - na suchých loukách a na rozpálených skaliskách.
Oddìlujeme-li odnože øezem, necháme ránu poøádnì zaschnout,
Nejvíce svìtla vyžadují kaktusy, které mají bílé otrnìní.
nejlépe 2 týdny. Pak sázíme do suchého substrátu. Umístíme do
Holé kaktusy snesou více vody a na slunce nejsou tolik nároèné. teplého prostøedí s nepøímým sluneèním záøením a èasto rosíme.
Nejvíce vyhovuje kaktusùm minerální dr, ostrý písek èi škvára
Pøeji všem novým kaktusáøùm hodnì radosti
smíchaná s kvalitní zahradní zeminou. Pomìr 1 : 1.
pøi pìstování tìchto zajímavých bodlinatých zelenáèù.
Živiny doplníme kvalitním hnojivem s obsahem fosforu èi draslíku.
Z vyprávìní PhDr. R. Slaby a z odborné literatury vybral a sestavil
Pokud pøesazujeme každý rok, hnojivo nepoužíváme. Jinak staèí
pro Zpravodaj obce Albrechtice n/Vlt.: Ing. Škoda František
Foto: Vladimír Dìrda
hnojivá zálivka 3x do roka bìhem vegetaèního období.

Sluneènice
Podzimní výstava zahrádkáøù se sice letos nekonala, ale
sluneènicím se každým dnem
hlavu za sluncem otáèet daøilo. Jak je vidno na snímcích.
U Rieplù dosáhly úctyhodné
výšky 420 cm (svìtový rekord
je 9 m). Pan Škoda František
tu svou vyfotil 12.08.2020, ale
kolik mìøila, mùžeme odhadnout jen stìží.
Zvítìzil p. Vít Husa, který jako
jediný, se neobával se svou
sluneènicí fotoaparátu.
Víte, že léèitelé i lékaøi doporuèují sluneènicová semínka
pøi plicních chorobách, kašli
a nachlazení ?

Napsali jste nám
V létì se zaèalo blýskat na „lepší èasy”, rozjely se bájeèné akce
a jestli jsem na nìkteré nebyla, je to jen díky mé zlomené noze.
Život je krátký a mùže být ještì kratší! Tím spíš patøí mé obrovské
podìkování a respekt všem, kdo akce vymysleli, zorganizovali
a pomohli uskuteènit, v první øadì panu starostovi a paní místostarostce. Dìlají pro nás mnohem víc, než mají v popisu práce.
29. srpna se konaly hned tøi akce. Byla jsem na „Folkové dálavì”,
skvìlé a na novém hezkém místì. Akorát poèasí nám nepøálo. Za
teplého sluneèného dne, nevím, co by bylo lepší!
Další akcí bylo „Cyklování”, tradiènì vítané, zakoøenìné a skvìlé.
Mohlo by být víc sportovních akcí, kde nepøevažují muži. Èím to je,
že muži si vždycky najdou èas na svoje koníèky (a že jich mají).
„Halóóó, volám po zmìnì!”
Akce „Prodaná nevìsta” ... úchvatný, nezapomenutelný zážitek,
pøi vzpomínce breèím (jako teï).

Jiný úhel pohledu
V záøí jsem se zúèastnila se svou dcerou akce „Vltava na raftech”.
Je to mùj osobní boj se stáøím, které bych ráda oddálila. Terezko
a Jirko, DÌKUJI, prosím, nepøestávejte vymýšlet a organizovat.
Vzpomínky pomùžou v dobì, kdy zase budeme zavøený doma,
ale budeme vìdìt, že se mùžeme tìšit na další.
(Osobní dodatek) Dcera se vìènì loudala a na zámku se na ni
èekalo. Poprosila jsem Jirku, aby jí vynadal. Následoval zdvižený
ukazováèek se slovy: „Ty, Ty, Ty!” (je jí pøes 40).
S úsmìvem teï zvedám ukazováèek já na vás: „Ty, Ty, Ty, proè
nechodíte na ostatní skvìlé akce a nezapomenete na svá nedorozumìní? Akce nejsou smysl našeho života, je to jen zpestøení,
a proto je budeme konat, ano? :-)
A na závìr se opravdu „zablesklo”! V dobì kdy hospody a podniky
všeho druhu zavírají, Kaštánkovi otvírají. VIVAT.
S neutrálním pozdravem HM (7.øíjna 2020)
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Hladná

O trafice a o tom, jak se na Hladné vyrábìly došky

Na historické fotografii je jedna z posledních doškových støech na Hladné èp. 7. V této chalupì žil dìda
pana Karla Vorlíèka - Josef Vorlíèek (nar. 11.3.1877),
který ještì umìl sám došky vyrábìt.
Jak se vyrábìly støešní došky?
Vyrábìly se ze žitné slámy. Když se žito posíklo, udìlaly se snopky a ty se stavìly do mandelù. Po usušení se musely vymlátit cepama (ne na mlátièce), aby
se dlouhá stébla slámy neporušila. Snopek se rozdìlil na dvì poloviny a svázal povøíslem. Obì èásti se
zatoèily a okraj došku se sekerou èi speciální kosou
osekal na stejnou délku. Ke støešním latím se došky
pøivazovaly povøísly. Josef Vorlíèek dìlal došky nejen
na svou støechu, ale i na jiné. Poslední vyrábìl v roce
1952 pro památkáøe z Tøebonì - na seníky.
Støecha musela mít sklon asi 45°. Vydržela i 50 let.
Josef Vorlíèek byl také váleèným veteránem první
svìtové války. Bojoval v Itálii, v Polsku, na Ukrajinì,
byl zajat, ranìn... Nerad ale o válce mluvil, mìl na ni
nemilé vzpomínky. V roce 1920 mu jako váleènému
veteránu byla pøidìlena licence na trafiku, kterou pak
provozoval až do roku 1953.

O lípì a jasanu
Stromy, stejnì jako lidé, mají své osudy.
Vlevo na staré fotografii je lípa, která byla zasazena roku 1918
jako symbol svobody, na poèest novì vzniklé Èeskoslovenské
republiky. Bohužel se lípa dnešních dnù nedoèkala.
Vpravo na staré fotografii je mladý jasan, co mìl být oøechem.
Pan František Vorlíèek (otec Karla Vorlíèka) tento strom zasadil
na podzim spolu s košíkáøem Hrdlièkou z Kozy v domnìní, že
sázejí oøech. Když se pak na jaøe ukázalo, že je to jasan, chtìl
dìda Josef Vorlíèek strom vykopat. Naštìstí otec Karla Vorlíèka
prohlásil: “Jednou z nìho udìlám dìtem jasanky” (lyže).
A tak jasan ztepilý stojí u Vorlíèkù už 100 let. V létì je odmìòuje
krásným stínem a celoroènì pocitem ochrany a bezpeèí.
Obvod jeho kmene je 2,82 m. A výška stromu odhadem?
Dìdeèek pana Karla Vorlíèka z maminèiny strany - kapitán Jan
Dvorský byl ruským legionáøem, na Hladné se sice nenarodil,
ale koøeny zde zapustil a o tom zase nìkdy pøíštì...
Ze vzpomínek p. Karla Vorlíèka, zapsala V. Petružálková
Foto jasanu u èp.7, øíjen 2020

Údražské chalupy

Medailonek s košíkáøem

Víte to?
Èlovìk se èasto potkává s lidmi, o nichž mnoho neví. Až
poté se dozví, že dotyèný má doma tøeba unikátní sbírku
mincí, nebo že umí spravit hodinky, nad nimiž profesionál
zlomil hùl. Nebo že udržuje živé øemeslo, které již mizí
v zapomnìní.
Co napøíklad umìní plést proutìné košíky všech velikostí,
vyrobit døevìné hrábì, kosišata, nebo rùzné násady. Jako
pan Karel Velek z Údražských chalup èp. 33. Vyrábí koše
s obloukem na sbìr ovoce èi hub, dvouruèní na trávu èi seno, koše s pevným dnem, v nichž nosí ke kamnùm polínka
a nenatrousí cestou piliny. Také jeho lehké døevìné hrábì
jsou ukázkou dlouhodobé zkušenosti, jsou kvalitnì opracované a pøíjemné do ruky. Kosišata jsou už jen dozvukem
obliby kdysi ruèního seèení. Pro jeho výrobky si chodí zájemci z okolí.
Pøitom pan Velek neabsolvoval žádnou školu nebo kurz, zamìøený na výrobu pøedmìtù každodenní venkovské potøeby.
Celý život pracoval v zemìdìlském družstvu s kovem. Až
doma po práci se pustil do košíkaøení a práce se døevem.
Jeho paní se s vervou pustila do zkrášlování bìžného hospodáøského dvora výsadbou kvìtin do všeho, v èem se hlína udržela. Pozadí
na obrázku mluví za sebe.
Pøedevším pøi rùzných akcích pro dìti obdivuji úžasnou šikovnost nìkterých žen. Ta kreslí na oblièej, ta skládá origami z papíru, druhá
sestavuje dekorace z papírových trubièek, jiná pøedvádí šikovné prsty pøi výrobì kraslic apod. Stálo by možná za to, ukázat ve Zpravodaji, jací šikovní lidé v Albrechticích žijí. Dejte nám, prosím, o nich vìdìt.
Text: P. Dostál, foto V. Petružálková
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Co se do srpnového zpravodaje nevešlo

Výlet za historií

Na výlet za historií Albrechtic, Údraže a Chøešovic k nám zavítala 28. èervna návštìva 50 nadšencù se zájmem o památky naší obce.
Nedìlní výlet za krásného letního poèasí poøádal Miroslav Mareš z Agentury Kultur Kontakt z Èeských Budìjovic. Tato agentura se mimo
jiné zabývá turistikou po historických památkách.
Odborným slovem o historii našich památek provázel návštìvníky
øeditel Prácheòského muzea v Písku PhDr. Jiøí Prášek. Hostem
byla i Mgr. Blanka Rozkošná, autorka publikace Jihoèeské kl?štery
a kl?štern?stavby. O souèasnosti naší obce také krátce pohovoøila
místostarostka obce Hana Krippnerová.
Výletníci si prohlédli nejen osobitý kaplièkový høbitov v Albrechticích, ale mohli navštívit také bìžnì nepøístupné památky - kostel
sv. Petra a Pavla z 12. století, perlu Údraže - bývalou rytíøskou tvrz
a na závìr kostel sv. Jana Køtitele na ostrohu nad øekou Vltavou,
kde již byli oèekáváni zástupkyní za spolek Památky Chøešovicka
Radkou Lacinovou.
Pár zajímavostí, které nám PhDr. Jiøí Prášek prozradil :
Zobrazení Krista v kupoli apsidy kostela sv. Petra a Pavla je snad
první v Evropì na sever od Alp.
Tvrz v Údraži bývá nìkdy oznaèena jako „sýpka s bratrskou kaplí“.
Možná je to jen zaležitost lidového výkladu, ale kdo ví? Obyvatelé
Údraže v dobì husitských válek vìtšinou pøestoupili k podobojí.
Zachovala se prùpovídka:
„Poèkejte vy beraníci, pøijdou na vás katolíci!”
Spolecn? fotografie výletníkù za historií.
Další záhadou v údražské tvrzi je možnost krbu v jižní místnosti...?

Údražská tvrz v obležení úèastníkù výletu.
Text a foto: V. Petružálková

Bývalý lom U Údražského obrázku

Údraž

V lesích asi 2 km západnì od Údraže se nachází bývalý živcový
lom, který je v souèasnosti zatopen. Vede k nìmu stará lesní cesta.
Tìžilo se zde od roku 1883. Tìžen byl živec pro keramické úèely
a druhotnì rùženín, který byl dodáván do severoèeských skláren.
Zdejší beryl dosahoval znaènì velkých rozmìrù a v dobì tìžby se
objevovaly krystaly krásnì zelené, až olivovì zelené barvy. Tìžba
byla ukonèena koncem 19 století.
Pokud lom uvidí amatérský sbìratel, asi si øekne - je to žabí rybník
uprostøed lesù. Naštìstí tomu tak není. I dnes jsou zde nacházeny
vzácné minerály. V okolí lomu se vyskytují úlomky živcù, bledého
rùženínu, skorylu... vzácnì se zde najde písekit.

Lom poskytl velké množství minerálù. Mezi nejvýznamnìjší patøí
výskyty dokonalých a nezvìtralých krystalù monazitu a xenotimu.
Na zarostlých odvalech je stále k vidìní èinnost sbìratelù.
Ale i houbaøi si pøíjdou na své. Bohužel, na své si pøišel i kùrovec.
Jinak je to pøíjemné tiché místo, které od nepamìti obývají lesní
víly a skøítkové. Poèítejte s tím, že vás budou zvídavì pozorovat
a mohou být i škodolibí :-) vp
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SDH Albrechtice nad Vltavou

Výšlap k rybníku
Valenta
Léto bylo v plném proudu a tak albrechtiètí hasièi uspoøádali v druhé polovinì srpna výšlap okolní pøírodou a lesy k rybníku Valenta, který se nachází mezi Albrechticemi a Údraží.Vyrazili jsme od hasièské zbrojnice v Albrechticích a bìhem cesty se pøipojili i další úèastníci
od nejmenších dìtièek až po seniory. Tentokrát dorazili i spoluobèané z druhé strany a to z Údraže.
U rybníka jsme pøipravili oheò, opékaly se buøty a za doprovodu kytary jsme u rybníka vydrželi do veèerních hodin. Ale to už pøišel déš
a tak jsme po sobì uklidili a všichni se rozešli ke svým domovùm. Po návratu k hasièské zbrojnici nás pøivítala nádherná duha.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: SDH

Trivis a hasièi na Nové Louce
Tak jako každý zaèátek školního roku byl i tento ve znamení kurzu
studentù a studentek veøejnoprávní školy Trivis z Vodòan v rekreaèním støedisku na Nové Louce.
A stejnì tak je tomu již více než deset let probíhající spolupráce,
kdy jsou studenti seznámeni s hasièskou zásahovou technikou
a prací spojenou s výjezdy a zásahy albrechtické hasièské jednotky. Ke zhlédnutí mìli pøipravenou zásahovou techniku spojenou
s ukázkami hašení a také mìli možnost si vyzkoušet nìkteré
z hasièských èinností v plné výzbroji a výstroji, tak jako když jsou

u skuteèného zásahu.
Nemohla chybìt ani beseda o požární ochranì do které se studenti aktivnì zapojili se svými dotazy.
Zúèastnilo se jí témìø šedesát studentù se svými profesory. Byly
zde zodpovìzeny i zvídavé dotazy studentù mezi kterými bylo již
nìkolik hasièù a hasièek zabývající se poøárním sportem ve svých
obcích. Zároveò si bìhem odpoledne vyzkoušeli svoje hasièské
dovednosti pøi soutìži, kterou pro nì pøipravili albrechtiètí hasièi.
Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: Trivis

Hasièi pøevzali novou cisternu a prapor
Na zaèátku záøí se zástupci našeho sboru zúèastnili nádherné hasièské akce u našich kamarádù v Dolním Bukovsku. Bìhem akce
Bukovská setkání byla pøedána bukovské zásahové jednotce nová cisternová automobilová støíkaèka na podvozku vozidla Scania.
A k tomu ještì starosta sboru pøevzal nový prapor. Pùvodní originální prapor sboru byl uložen do hasièského muzea.Po všech náležitostech tohoto slavnostního odpoledne bylo provedeno vysvìcení nového hasièského automobilu a praporu sboru. V prùbìhu Bukovského setkání byla zároveò ke zhlédnutí nejmodernìjší zásahová technika se kterou hasièi vyjíždìjí k zásahùm, na pomoc tìm, kteøí jí
Text : Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou, foto: SDH
potøebují. Vždy naplòujeme staré hasièské heslo „Bližnímu ku pomoci“.
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TJ Albrechtice nad Vltavou

Už se zase nehraje

Na horší zaèátek nové sezóny si snad nevzpomenou ani vousatí a prošedivìlí veteráni, kteøí zažili
naše úèinkování v I. B tøídì v sestupové sezónì.
Pøitom pøedsezónní pøíprava nevypadala vùbec
zle, vyhráli jsme turnaj v Kolodìjích, dvakrát jsme
porazili Dražejov, prohráli jsme pouze s Podolím,
které nyní tabulku vede, zadaøilo se také na Štítu
Albrechtic v Jizerkách.
Vypadalo to, že jsme na novou sezónu pøipraveni.
Opak je ovšem pravdou a po osmi úvodních kolech máme pouze pìt bodù
na chvostu tabulky. Aè to hernì není úplnì špatné a brankových pøíležitostí
si v každém zápase nìkolik vytvoøíme, tak produktivita v koncovce je velmi
bídná. Soupeøi pak vìtšinou staèí dvì tøi šance a už se vezeme.
Nìkdy i slibnì rozehraný zápas zmaøí nedisciplinovanost nìkterého z hráèù
v závìru utkání, zbyteèná penalta a rázem pøijde døina celého týmu vniveè
a vidina alespoò dvou bodù se rozplyne, jako tomu bylo v zatím posledním
utkání proti Hradišti.
Momentálnì kolektivnì sportovat nemùžeme, soutìže jsou do èasnì zastavené. Pokud nebudou souèasná vládní opatøení bìhem krátké doby
dostateènì úèinná a soutìže se znovu nerozjedou, tak to vypadá na naše
nejhorší pøezimování v okresním pøeboru.
Doufejme, že nám vynucená pauza spíš pomùže, než ublíží a také že se
podzim dohraje.
Béèku se dosavadní èást podzimu povedla o poznání lépe a ze sedmi zápasù
urvalo devìt bodù a prozatím sedmé místo.
Text: Dušan Hronek
Foto - jak to teï vypadá s fotbalem :-(

Nezvaná návštìva u hasièù

SDH Albrechtice nad Vltavou
Pøi pravidelné kontrole výjezdové techniky albrechtiètí hasièi zjistili, že mìli
nezvanou návštìvu.
Pøívìsní vozík, který se používá pro pøepravu hasièské støíkaèky, plovoucích èerpadel a dalšího vybavení již nemá pøední pozièní svìtla, zadní
koncové lampy a kompletní elektroinstalaci.
Je jasné, že takto oèesaný pøívìs, který se používá pøi zdolávání požárù,
živelných pohrom a jiných zásazích jen tak nevyjede.
A to byl kdokoliv, kdo hasièùm a obci, která je zøizovatelem zásahové
jednotky znepøíjemòuje život, nemohu jeho èin nazvat jinak než ubohostí
a hyenismem. Protože poškodit techniku, která pomáhá nám všem, to se
jen tak nevidí.
A tøeba i tento nenechavec bude jednou potøebovat naši pomoc.
Kamerové záznamy byly pøedány k vyhodnocení Policii Èeské republiky.
Text a foto: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky obce

T-mobile Olympijský bìh a 8 stateèných
Sbor dobrovolných hasièù v Albrechticích n. Vlt. Vás zve

v pøedveèer 1. Adventní nedìle

v sobotu 28. listopadu od 15 hodin

na slavnostní rozsvícení
albrechtické hasièské zbrojnice
spojené se zdobením stromeèku,
rozdáváním dárkù a pøekvapením nejen pro dìti
Pøijïte naèerpat vánoèní atmosféru,
zazpívat koledy, ochutnat svaøák a klobásky
nebo si jen tak užít
a zpøíjemnit
pøedvánoèní èas

Srdeènì Vás zvou
a tìší se na Vás
albrechtiètí hasièi
Akce se bude konat v pøípadì uvolnìní vládních naøízení

Dne 16.9.2020 se uskuteènil T-mobile
Olympijský bìh.
Na startu se nás sešlo 8 stateèných.
A stejnì jako v loòském roce byl horký
den, ale i tak vìøím, že si všichni zúèastnìní bìh užili.
I v takto malém poètu jsme pøispìli na
Èeskou olympijskou nadaci a podpoøili
tak sportování dìtí, kterým v tom brání
nedostatek finanèních prostøedkù.
V Albrechticích nad Vltavou se bìžela
jedna z tìch delších tras v rámci bìhù
po ÈR a to konkrétnì 8,2 km.
VÝSLEDKY
MUŽI
1. místo Beníèek Kamil
2. místo Forejt Martin
3. místo Eliášek Martin

31:47
32:25
36:16

ŽENY
1. místo Zelenková Andrea
2. místo Havlová Renáta
3. místo Jíchová Monika

47:16
51:50
52:42

Text: Havlová Renáta
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... tak všechno nejlepší, zdraví a klid ...

Spoleèenská kronika

Óda na radost
80 Prùchová Marie, Hladná
82 Bicanová Marie, Chøešovice
50 Schánilec Milan, Albrechtice nad Vltavou

55
75
60
60
55

Ušatý Miroslav, Jehnìdno
Rušín Milan, Albrechtice nad Vltavou
Soukup Lubomír, Újezd
Hájek Jan, Albrechtice nad Vltavou
Lidová Jaroslava, Albrechtice nad Vltavou

Vedení obce Albrechtice nad Vltavou
pøeje všem oslavencùm, a si svùj krásný vìk
užívají ve zdraví, klidu a dobré náladì.

Napsali jste nám

14. øíjna 2020 oslavila neuvìøitelné
91. narozeniny
Marta Svobodová, údražská chalupáøka
A její recept na mládí?
„Mám ráda život, kvìtiny, ráda zpívám...”
A zaèala si prozpìvovat ódu na radost.
Oèi jí záøily a usmívala se.
„Milá paní Svobodová, pøejeme Vám vše
dobré, pevné zdraví a veselou mysl.”
Dìkujeme za laskavé pøijetí a vyprávìní
o lípì roku 1968, kterou jste jako symbol
svobody zasadili spolu s manželem u vás
na dvorku. A se daøí Vám i lípì.
Za redakci zpravodaje Vlasta Petružálková

... aneb poznáte ji?

Písnièky pro radost
Obec Albrechtice nad Vltavou
nechává zahrát jubilantùm
od 65 let
prostøednictvím Èeského rozhlasu
Èeské Budìjovice.
Písnièky je možno si poslechnout
na frekvenci 106,4 Mhz.
Oslavencùm se gratuluje a hraje
zpravidla v den jejich narozenin.

Vážení, milí spoluobèané,
jestlipak poznáváte maminku na této fotografii?
Vyrùstala v Albrechticích, chodila zde do školy,
krásnì zpívala ve sboru ... Ne?
Tak Vám trochu pomohu. Za svobodna Petra
Lipèáková, dnes paní Bergeron žijící v USA.
Maminka trojèátek, nádherných holèièek, které
se jmenují Zara, Zoe a Zea.
Babièko a dìdo, gratuluje Vám sousedka Vìra.

Barvy a nálady Bylinkové zahrady

Èesk? rozhlas Èeské Budìjovice
poøad Písnièky pro radost vys?l?
dennì od 11 do 13 hodin.
Tento oblíbený poøad je vyhrazený
pouze hudebnímu žánru dechovka
a blahopøáním.
Je nejstarším a nejposlouchanìjším
poøadem Èeského rozhlasu Èeské
Budìjovice.

... na každou nemoc vyrostla bylinka

Uzávìrka pøíštího èísla

redakce nezodpovídá
redakèní Vlasta Petružálková vlasta.petruzalkova@volny.cz
za obsah èlánkù, pravopis
h.kripp.18@seznam.cz
rada: Hana Krippnerová
4. prosince (na Barborku :-)
èi formulaci
Radka Lacinová
rad.lacinova@seznam.cz
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