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Pokraèování na str. 3

Advent 
- latinské slovo adventus znamená Pøíchod.
Prùvodcem adventu je uvitý zelený vìnec se ètyømi svícemi. Zelený 

vìnec je symbolem vítìzství (vítìzové sportovních zápasù dostávali 

vavøínový vìnec, vavøín i nìkteré jehliènany si drží svou zelenost 

neustále - „ vìènì “), tedy náležité odmìny vìèného života, který 

nám svým narozením zasloužil Ježíš Kristus. Svíce jsou symbolem 

Kristovy pøítomnosti, on je Svìtlo svìta, kdo v tomto svìtle kráèí, 

nikdy nezabloudí a neklopýtne...

Mše svatá na Boží hod vánoèní 

25. 12. 2020 v 11.00 hodin

Pøijïte se podívat na Jeslièky 

od 10.30 – 11.00 a 12.00 – 12.30 hodin

Vážení a milí spoluobèané,

i v této nelehké dobì covidové plné vládních restrikcí 

a omezení pøed blížícími se vánoèními svátky a oslavami 

pøíchodu nového roku 2021 bych Vám a Vašim rodinám 

rád za sebe i za spolek „ Náš Újezd “ popøál pohodové 

a klidné prožití vánoèních svátkù a do nového roku hodnì 

zdraví, štìstí, spokojenosti a spoustu osobních i pracovních 

úspìchù.

A jedno skromné pøání, aby pøíchozí rok 2021 k nám byl 

pøívìtivìjší a dovolil se nám vrátit do normálního stavu 

jako pøed pandemií.  Nezbývá nám než vìøit, že bude líp 

a ono bude.  Štípek František.

A� proplouváte novým rokem 
s úsmìvem a optimismem

A co se nám podaøilo realizovat (v tis. Kè):

Pokraèování na str.3

Naše obec v letošním roce
Rok 2020 byl pro obec Albrechtice nad Vltavou v mnoha ohledech 
velmi vysoce úspìšný. I pøes coronavirovou krizi, která zanechala 
a zanechává na celé spoleènosti svojí negativní stopu, se naší obci 
daøilo.
Na letošní rok byl schválen rekordní rozpoèet a na neznalého obèa-
na i rekordní deficit. Na výdajové stranì byla èástka 51,7 milionu 
korun a na pøíjmové 35,5 milionu, tj. deficit 16,2 milionu korun. Na 
pøíjmové stranì však chybìly dotaèní prostøedky. Stále platilo usne-
sení zastupitelstva obce, že plánovanou investici mùžeme zaèít 
realizovat po schválení pøíslušné dotace. A tak nám rozpoèet rostl 
až na cca 65 milionù korun.

Celkové 
náklady   

Dotace         Dotovaný 
úvìr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lesní cesta Kozín Chøeš�ovice

Byty Údraž

Byty 156 a 200 Albrechtice n. Vlt.

DÈOV

Høištì Chøeš�ovice

Pohostinství Údraž

Chøeš�ovice 16 (bývalá škola)

Socha Ježíše Krista

2.767

13.414

11.919

12.000

2.742

1.100

520

186

1.700

3.607

10.000

8.060

2.080

496

208

130

9.147

Vedle toho obdržíme dotaci na lesy (likvidace kùrovcové kalamity 
a pìstební èinnost) pøibližnì 2,3 milionu Kè a na dalších, obdrželi 
jsme platbu kompenzaèního pøíspìvku ve výši 1,147mil. Kè a další 
drobné dotace, granty a pøíspìvky ve výši 350 tis. Kè. Celkem dìlají 
dotace èástku, která pøevyšuje hranici 30 milionù korun. 
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5. prosince 2020 otevøelo v Albrechticích první Mikulášovo 
„výdejní" okénko, kam si dìti se svým doprovodem pøicházely 
za pìknou básnièku èi písnièku pro zaslouženou nadílku.

Hladná  /  Chøeš�ovice  /  Jehnìdno  /  Údraž  /  Újezd zdarma



Rozsvícení vánoèního stromuSdružení rodièù a pøátel školy
Až do poslední chvíle nás držel plamínek nadìje, že se budeme 
moci sejít na první adventní nedìli a spoleènì být u rozsvícení 
vánoèního stromu. Vše jsme pøipravovali a vyèkávali na ortel. Dìti 
kvùli koronavirovému opatøení vyrábìly dárky pro vánoèní trh 
doma. Každý se èinil, nechybìla dìtská fantazie a šikovné ruce. 
Námìt výroby byl takový, aby dárky nepodlehly zkáze a mohly se 
tøpytit na adventním trhu i v pøíštím roce. Dìti se také tìšily na 

zpívání koled pod vánoèním stromem. Nakonec však musel být
veškerý doprovodný program zrušen vèetnì vánoèního trhu SRPŠ.
Dùležité je ale nezapomenout na pravou podstatu Vánoc, vzájem-
né obdarovávání, radost, klid a pohodu. 
Za spolek SRPŠ pøeji všem pøíjemné prožití svátkù vánoèních, 
mnoho štìstí, pevné zdraví a úspìchy pøíštího roku a� pøekonají 
roky minulé.  Hana Krippnerová

Slavení Vánoc je spojeno s množstvím dávných obyèejù, zvykù
magické povahy a Vánoce si bez ozdobeného stromku dnes 
nedokáže nikdo pøedstavit. Podìkování za letošní dar v podobì 
7 metrového støíbrného smrku patøí p. Švehlovi. Na albrechtic-
kou náves byl pøevezen z nedalekých Chøeš�ovic. Zamìstnanci 
obce strom pokáceli, usadili, postavili Betlém a uklidili náves, 
zabralo to jeden mrazivý den. Ke slavnostnímu rozsvícení 
vánoèního stromu chybìlo jen pár dnù, ale vzhledem k opatøení 
Vlády ÈR zùstala tato akce s veškerým programem ve statusu 
zakázaných. Bez koled, sváteèního slova p. faráøe, vánoèního 
trhu SRPŠ i koncertu Miroslava Baldrycha.  
Úderem 17:00 hodiny se vánoèní strom rozsvítil a pro ty, kteøí 
se pøišli podívat, byly pøipraveny dobroty z okénka od „Miláèka“. 
Personál bufetu vykouzlil vánoèní atmosféru vèetnì výteèných 
kremrolí. I díky tomu je vzpomínka na tuto chvíli milá a pøináší 
do lidských srdcí kouzlo Vánoc.

Hezké a klidné svátky a vše dobré do nového roku 2021 
Vám pøeje Hana Krippnerová

PS: Albrechtickému symbolu Vánoc pøeji, aby se vyhnul rukám
nenechavcù a vandalù.  

V roce 2020 probìhla úspìšná spolupráce s generálním partnerem Jadernou elektrárnou Temelín, skupina ÈEZ  
a obcí Albrechtice nad Vltavou v rámci projektu Oranžový rok 2020. Dìkujeme a pøejeme si, aby spolupráce i nadále pøetrvávala. 

Hana Krippnerová, místostarostka 

Vánoce, Vánoce pøicházejí, 
zpívejme pøátelé,
po roce Vánoce, Vánoce 
pøicházejí, š�astné a veselé.

Podìkování.
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Okénko starosty
Vážení spoluobèané!
V tomto posledním letošním pøíspìvku chci podìkovat všem, 
kteøí se svojí prací podíleli a podílí na úspìšném rozvoji 
naší obce, kteøí pøiložili ruce k dílu a pomáhali pøi zvládání 
koronavirové epidemie, kteøí dobøe reprezentovali naší obec.
Blíží se konec letošního roku, roku, jaký nikdo z nás nikdy 
neprožil. Roku, kdy se zastavil život, zastavily se školy, za-
stavila se ekonomika. Do vìtšiny životù nìjakým zpùsobem 
zasáhla, zasahuje a bude dlouho zasahovat virová pandemie. 
Díky výpadkùm v ekonomice reprezentace našeho státu za-
dluží spoleènost na nìkolik dalších generací, pøedstavitelé 
státu svými kroky nás zaváží Evropské unii.
Nejsou to dobré vyhlídky.

Pøesto mì dovolte popøát Vám všem klidné prožití
 konce letošního roku, pokud možno veselé a š�astné Vánoce, 

pohodové vykroèení a hodnì úspìchù v roce 2021.

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce

Informace pro obèany

K nepochopitelným poškozením patøí vytržení a rozlámání 
hrušky na cestì k Valentovi, k vyvrácení už silných stromù 
došlo v Krajinì v Albrechticích, u Staré zahrady v Jehnìd-
nì a v lokalitì u Hoška. V této souvislosti je potøeba zmínit 
i vytržení a zlomení 3 angreštù v bylinkové zahradì. 
Náprava novou výsadbou byla rozdìlena na jarní a pod-
zimní. V jarní sezonì se vysadilo 36 ks hlavnì lip, hrušní 
a tøešní. Podzimní etapa znamenala vysazení 29 stromkù,
také pøevážnì tøešní, lip a javorù. Vysazení aleje znamená 
nìkolikaletou péèi, spoèívající v ožnutí, vèasném zalití, 
odstranìní utažených úvazkù a zaøíznutých umìlohmot-
ných ochran proti okusu. Mnohde už stromky podpírají 
uhnilé opìrné kùly, takže je potøeba je buï vymìnit èi od-
stranit. Práce je dost po celý rok, ale odmìna je sladká. 
Nejprve, když se alej oblékne do bílého a podruhé, když si 
na podzim èlovìk vybírá, který plod je už akorát a nechá 
ho sklouznout z vìtve do úst. Ale radost je to vlastnì kdy-
koliv, když se ohlédnete po aleji a vidíte mladé zdravé 
stromky, letos už opìt trochu vìtší než loni.

Poslední letošní dosazený strom ... a blížící se jarní odmìnaObec Albrechtice nad Vltavou v nìkolika posledních letech
vysadila 940 ks alejových stromù v délce 7,5 km. V minu-
lém roce díky horkému a suchému poèasí uschlo, nebo 
bylo poškozeno mechanizací 65 kusù stromù. 

Petr Dostál

Pokraèování z titulní strany

Adventní doba v sobì pojímá vždy ètyøi nedìle, avšak doba jejího 
trvání je promìnlivá, letos trvá 26 dní (zaèátek adventu se vždy 
øídí pravidlem: ta nedìle, která je nejblíže svátku sv. Ondøeje / 
30. listopadu / je první adventní). O jednotlivých nedìlích se svíce 
postupnì rozžíhají, aby se stále vìtší intenzitou osvìcovaly naše 
nitro - srdce, abychom tak mohli ve svìtle Kristovì rozpoznat naše 
zlozvyky a høíchy, zøekli se jich a vydali se na cestu dobra. 
Aby ten na kterého èekáme, mohl vejít, nebo� je Emmanuel 
- tzn. Bùh s námi - Bùh v nás. 
To jsou ty pravé Vánoce, na které se tak všichni tìšíme!
Advent je tedy dobou pøípravy, plný tiché usebranosti a zároveò 
nás otvírá radostnému oèekávání a tìšení na pøíchod Kristova 
království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky 
a pokoje, na stav plnosti života na konci vìkù, kdy Bùh bude 
všechno ve všem a všech, v tìch kteøí ho oèekávali v bdìlosti 
a pøipravenosti.

„ Ejhle Hospodin pøijde a všichni svatí jeho s ním a bude v onen 
den svìtlo velké, Aleluja! “

Tak si ten popìvek v tichosti pobrukujme, v té správné tóninì, 
abychom pak o Vánocích nezpívali falešnì, ale naplno a nahlas, 
v polyfonii se všemi ostatními lidmi dobré vùle. A� tato nová píseò 
Kristova poselství se line nejen z našich hrdel, ale také zní z našich 
skutkù, které rezonují s Kristem v našich mezilidských vztazích.   

V úctì Pater Slávek Holý

Pokraèování z titulní strany

Naše obec v letošním roce 
Vedle výše uvedených investic jsme pøipravovali projekty na dal-
ší roky. Je hotový projekt vèetnì všech øízení a schválení dotace 
na hasièskou zbrojnici v Albrechticích,  je pøipraven projekt na 
víceúèelový areál v Jehnìdnì,  na dìtské høištì v Albrechticích, 
deš�ovku v Albrechticích (odvodnìní kostela, fary a šaten TJ), 
chodník na høbitovì v Albrechticích, ve stavebním øízení je pro-
jekt zasí�ování èásti Albrechtic (Úvoz) – vodovod, kanalizace, 
veøejné osvìtlení, ve stavebním øízení je vodovodní pøivadìè 
Albrechtice – Chøeš�ovice, ve stádiu územního øízení jsou rozvo-
dy vody v Chøeš�ovicích, Jehnìdnì a Údraži, je zhotovena pro
-jektová dokumentace na kanalizaci a vodovod v Albrechticích 
smìrem na Kouta, je zhotovena projektová dokumentace na 
splaškovou kanalizaci Albrechtice – Habøí, v pøípravì je projek-
tová dokumentace na vodovod v Újezdì. Je hotová projektová 
dokumentace na rybník v Jehnìdnì. Zhotovuje se dokumentace 
k rekonstrukci obchodu v Albrechticích, která probìhne v pøíštím
roce, je pøipraven projekt rekonstrukce místních komunikací 
v Újezdì vèetnì stavebního øízení a podání žádosti od dotace. 
Je podána žádost o dotaci na nákup materiálu pro spoleèenské 
akce (stany, lavice).
Realizace vìtšiny tìchto pøipravených akcí probìhne v pøíštím 
a následujícím roce podle toho, jak budeme úspìšní v získávání
 grantù a dotací.
I pøes ekonomickou situaci v Èeské republice (od ní závisí naše 
pøíjmy) se daøí držet finance na bìžných úètech nebo v pohle-
dávkách za dotacemi. V letošním roce bude výpadek v pøíjmu 
z daòového výnosu èinit cca 1 milion korun, který nám byl zas-
lán v podobì kompenzaèního bonusu. Jsme tak jednou z mála 
obcí v republice, která nemìla snížený výnos finanèních pro-
støedkù. Pro pøíští rok poèítáme se stejným výnosem, jako 
v letošním roce (RUD a kompenzaèní platba). Z tohoto dùvodu 
nechceme nìjak výraznì snižovat množství investovaných pro-
støedkù do infrastruktury obce.
Výše uvedené výsledky jsou odrazem práce vìtšiny zastupitelù. 
Po dvou letech mohu konstatovat, že model, kdy každý ze za-
stupitelù (ti kteøí chtìjí a je jich vìtšina) pracuje na schválených 
projektech a spolupracuje s vedením obce, pøináší své ovoce. 
Rozsah prací a investic v naší obci je silnì nadprùmìrný a výše 
objemu investic není odvislý od jedné velké investice a pak nic. 
Zastupitelstvo schválilo programový dokument investièních akcí 
na pìt následujících let a myslím si, že je na reálném základì 
a dodrží se.

Ohlédnutí za výsadbou 
v albrechtických alejích v r. 2020

Ing. Miroslav Ušatý, starosta obce
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Spolek Náš Újezd
V letošním roce nám „proticovidová“ opatøení znemožnila uskuteè-
nit v Újezdì celou øadu spoleèenských akcí. I poslední plánované 
„Rozsvícení vánoèního stromeèku“ sice probìhlo, ale bohužel bez 
veøejnosti. Protože vláda od ètvrtka 3.12. uvolnila shromažïování, 
rozhodli jsme se uspoøádat v sobotu 5. prosince u vánoèního stro-
meèku pøed klubovnou mikulášskou nadílku. Pro dìti z Újezdu, 
kterých každý rok stále pøibývá (je jich už osm), jsme nakoupili 
dárkové balíèky a pro všechny návštìvníky pak zajistili obèerstvení. 
V 15 hodin už pøicházely první rodiny s dìtmi, které netrpìlivì vy-
hlížely Mikuláše a s obavou, zda pøijde i èert. Nakonec se Mikuláš 
doprovázený èertem a andílkem objevili, ale neèekanì z druhé 
strany, než je dìti èekaly. Jejich masky byly tak vìrohodné, že se 
dìtem až tajil dech a mnoho dospìlých v nich ani nepoznalo své 
spoluobèany. Dìti potom postupnì odøíkávaly básnièky a za to 
obdržely dárkové balíèky. Protože se jednalo o všechny dìti pøed-
školního vìku, byli na nì nejen Mikuláš a andílek, ale i èert hodní,
takže neukápla ani slzièka. Zato nìkteøí dospìlí dostali metlou a za 
dárek bramboru. Po pøedání dárkù bylo pøipraveno obèerstvení pro 

ještì umocnilo rozsvícení stromeèku. Pro dospìlé byla veèer otev-
øena po delší dobì i klubovna. Tak jsme pøi jedné akci rozsvítili 
stromeèek i udìlali dìtem mikulášskou nadílku, která se všem 
líbila a v pøíštích letech bychom ji proto chtìli opakovat.

všechny (výborné øízeèky nám pøipravili v bufetu Miláèek) a náladu

Závìrem je potøeba podìkovat všem, kdo se na této akci podíleli. 
Zvláštì tìm, kteøí ve fantastických maskách (Mikuláše, andílka 
a èerta), celé vystoupení pøipravili. 
Na silvestra bude u klubovny pøivítání nového roku 2021 s malým 
ohòostrojem, na které všechny srdeènì zveme.

Text J. Procházka, foto: P. Mikšíèek a autor

Mikulášská nadílka pro dìti v Újezdì

Spolek „Náš Újezd“ pøeje do nového roku 2021 všem 
spoluobèanùm a pøátelùm hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

PF 2021  

Újezd Pravìké hradištì Holý vrch v Újezdì
V èervnovém Zpravodaji jsem se zmínil o novì objeveném hradišti na severozápadním výbìžku Holého vrchu, pro který je místnì uží-
ván název „Linduškù les“. Toto zjištìní urèitì pøekvapilo mnoho obyvatel i rodákù z Újezdu, nebo� jsme tuto lokalitu v dìtství využívali 
pro rùzné hry a další aktivity, aniž jsme cokoliv tušili. Protože se jedná o doposud málo známé objevy a nálezy, požádal jsem archeologa 
Prácheòského muzea Mgr. Daniela Hláska, který provádí v této oblasti výzkum o více 
informací. Ten právì v souèasné dobì publikuje v odborném tisku práci: 

Bronzová dýka délky 65 mm (obr. 8), bronzové šídlo délky 69 mm 
dové èásti sekery délky 36 mm (obr.10), zlomek roztepaného konce høivny délky 28 
mm (obr.11), celá jehlice s kulovou hlavicí a zesíleným krèkem celkové délky 27 cm 
(obr.13) a dále støepy keramických nádob rùzných tvarù, zejména torza amforovitých 
zásobnic (obr.1-7). Podle nálezù se patrnì jedná o jedno z nejstarších datovaných 
hradiš� doby bronzové v jižních Èechách. Zajímavý v celé své délce (5,6 km) je i potok 
Karlovka, který pramení pod vrcholem Komety. V horní èásti protéká Všeteèí, potom 
Újezdem a v dolní èásti (až k ústí do Vltavy) tvoøí jižní hranici ka-tastru naší obce. 
Z archeologického hlediska je Kometa známá støedovìkými zlatodoly a dále po prou-
du potoka byla osídlení z doby bronzové (Na Skalce, Holý vrch a Kozí vrch).

(obr.9), zlomek støe-

Na závìr ještì nìkolik poznámek k uvedené loka-
litì „Linduškù les“. Jedná se o severozápadní svah 
Holého vrchu, který je zároveò jihozápadní hranicí 
katastru obce. Celý les byl postižen v uplynulém 
období kùrovcovou kalamitou a musel být vytìžen, 
ale bohužel tìžkou technikou, což má negativní vliv 
na zachování reliktù v terénu. Pøedevším v jižní 
èásti byl val nešetr-nì poškozen novì zbudovanou 
lesní cestou. Nyní jen musíme doufat, že pozemek 
bude opìt zalesnìn a nebude využíván pro jiné 
úèely.

J. Procházka

„Pravìká minulost hradištì Holý vrch u Albrechtic nad Vltavou“
Vybírám z ní pro širokou veøejnost nejzajímavìjší informace:
Hradištì se nachází na ostrožnì Holého vrchu (428 m n. m) tvoøené potokem pøitéka-
jícím od Slavìtic, který se vlévá do potoka Karlovka, obtékající lokalitu ze severní 
strany. Pùvodní plocha hradištì patrnì ve tvaru pìtiúhelníku mìla rozlohu cca 0,35 ha, 
z které se zachoval val v jihovýchodní stranì a má tvar pøetoèeného písmene L. Výz-
nam hradištì je zejména v tom, že je souèástí soustavy zhruba souèasných hradiš� 
– Svatá Anna, Kozí vrch a Koøenská skála, která obklopují soutok øek Vltavy a Lužnice, 
kde se nacházelo nadregionálnì významné starobronzové sídlištì (Nový dvùr). Malé 
ostrožné hradištì Holý vrch bylo objeveno v r. 1989, ale žádné nálezy tehdy nebyly 
zjištìny. Až pozdìji v r. 2003 byly získány sbìrem a sondáží první nálezy keramiky, 
podle kterých bylo hradištì datováno do starší doby bronzové a raného støedovìku. 
Další akce pak probìhly v r. 2008, 2017 a zejména v r. 2019, kdy byl preventivní de-
tekovaný prùzkum, ze kterého jsou nejvýznamnìjší nálezy. Ze všech zatím provede-
ných sbìrù a prùzkumù jsou nejzajímavìjší bronzové nálezy. 
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Újezd

Újezd – zaniklý hrad Újezdec

Jan Žižka se po 6 stoletích vrací 

Pøi pøíležitosti 600. výroèí výbuchu husitské revoluce, které jsme si 
vloni pøipomnìli, se zrodil projekt s pøíznaèným názvem „Bojovníci 
boží – 600 let“. Na tuto myšlenku pøišel duchovní otec projektu 
Akad. Arch. Tomáš Kotas. Je však tøeba øíci, že tento nápad se ne-
zrodil ze dne na den a spuštìní projektu v minulém roce pøedchá-
zela dlouhá a peèlivá pøíprava. Náš projekt by se mìl stát význam-
nou náhradou za to, jak naše polistopadová spoleènost události 
husitské epochy a jejich kulatá výroèí ostentativnì ignoruje. A èís-
lovka 600 pøedstavuje pøece velice významné výroèí, které si tuto 
námahu vìru zaslouží. 
V èem smysl výše uvedeného výtvarného projektu spoèívá? 
V rámci 600. jubilea by mìl upozornit na místa a události, které 
souvisí s lokalitami, kudy kráèela historie husitského vìku poèínaje 
rokem 1419. Dùležitá místa související s husitstvím jsou jakýmisi 
milníky na triumfální cestì husitské revoluce a vítìzné reformace 
èeské, která o 100 let pøedbìhla tu evropskou. Mnohé tyto lokality 
a události nemají ve vztahu k dnešku žádnou esteticko-výtvarnou 
pøipomínku. Nenachází se zde žádná socha, pomník, pamìtní des-
ka, ba ani zmínka na informaèní tabuli, èi jiný architektonický objekt, 
jenž by umìleckou formou pøipomnìl událost již dávno zašlé slávy, 
pro náš národ tak dùležitou a hodnou pøipomenutí. Zejména v dobì, 
kdy se na dìjiny našeho národa nahlíží novým pohledem, je husit-
ská epocha obzvláštì aktuální.

Realizaèní tým našeho projektu spolupracuje s významnými insti-
tucemi, èi zapálenými propagátory a znalci husitské epochy. Ti 
nám pomáhají s propagací, èi mediální prezentací a v neposlední 
øadì i odborným vedením. Celý projekt je rozložen do nìkolika let, 
takže musíme nalézat èas a vynakládat nemalé úsilí na osazení 
nìkolika pamìtních desek èi pomníèkù roènì. První etapa projektu 
skonèí v roce 2024, kdy si budeme pøipomínat 600. výroèí úmrtí 
Jana Žižky.
Realizaèní tým našeho projektu vloni instaloval a odhalil 10 pom-
níèkù, resp. pamìtních destièek, týkajících se pøevážnì husitských 
poutí na hory z r. 1419, a letos již 13 (stav k 22. 11. 2020). Jedna 
z letošních pamìtních destièek se týká i zaniklého hradu Újezdce, 
kdy po vítìzné bitvì u Sudomìøe v tìchto místech Jan Žižka se 
svým vítìzným houfcem z 26. na 27. bøezna 1420 pøenocoval ces-
tou z Plznì na Tábor. Hrad Újezdec se nacházel v lokalitì souèas-
ného Újezdu, pøibližnì v místech, kde je umístìna naše destièka 
instalovaná 5. dubna 2020.
Na závìr mi dovolte vyslovit pøesvìdèení, že i tato pamìtní destièka, 
kterou jsme instalovali ve vaší obci, se stane mementem i svìdkem 
toho, že potomci husitù ani po šesti stoletích na své slavné pøedky 
nezapomnìli a že by na nì nemìly zapomínat ani následující gene-
race potomkù našich.

© Jiøí Motyèka, èlen realizaèního týmu projektu „Bojovníci boží - 600 let“

Vltavotýnské povìsti Bedøicha Karáska
s obrázky Jaroslava Vojny

Povìst o hradu Újezdì

Na fotografiích:
duchovní otec projektu a autor pamìtní 
destièky Akad. Arch.Tomáš Kotas a Zdeòka 
Kotasová, èlenka realizaèního týmu. 
Instalace pamìtní destièky 5.5.2020 
na dùm èp.8 manželù Burýškových, Újezd.

zaniklý hrad Újezdec
26. - 27.3.1420

Zde ve stínu 
hradu Újezdec pøebýval 
Jan Žižka z Trocnova 

se svým houfcem 
po vítìzné bitvì u Sudomìøe. 

Jetøich z Újezdce, straník 
husitství, mu poskytl azyl 

pro nabytí sil, aby 
po pøebrodìní Vltavy 

zbytek cesty na hradištì 
Tábor š�astnì dokonèil.

husité znovu zavedli pøijímání pod obojí (1414)
- podávání oltáøní svátosti vìøícím v podobì 
chleba a vína (tìla a krve Kristovy) tak, jak bylo
zvykem v prvotní církvi. 
Kalich se stal symbolem revoluce i reformace.

(Pravda v?tìzí nade vším); jedná se o Pravdu absolutní. 
Je sice pravdou, že „Nade vším vítìzí pravda!” se objevuje v dopise Mistra Jana Husa, 
který r. 1413 napsal Janovi z Rejštejna, ale jinak toto biblické heslo Hus používal èasto 
i v jiných svých písemnostech a kázáních.

Na pamìtní destièce stojí psáno:
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Symbol KALICHA v logu na destièce:

Text v logu na destièce:



Ano, onu starou kolovrátkovou píseò bude pøipomínat mùj dnešní 
pøíspìvek. Budu totiž opakovat skuteènosti již jednou ve Zpravo-
daji uvedené. Zdá se mi, že apel v nich obsažený jde nìkterým
lidem jen tak kolem uší, nedokáží se z nìj pouèit, nebo ho v hlavì 
zaznamenat. Zpravodaj bývá kolportován témìø do všech obydle-
ných domù v obci, je k vyzvednutí v prodejnì Jednoty èi na obec-
ním úøadì a tak není skoro možné, aby se k lidem nedostal.
Prvotním problémem je neúcta k doporuèením, žádostem a povin-
nostem, vyžadovaných obcí a spoleèenskými konvencemi. 
To pøece chtìjí oni, my si mùžeme dìlat vše po našem, po staru. 
Tak jsme to dìlali vždycky, co nám budou naøizovat.

Obec zavedla sbìr tøídìného odpadu, aby vìci, za jejichž likvidaci 
se platí znaèné èástky, pøemìnila na zdroj pøíjmu. Poplatky za 
skládkování se za nìkolik let drasticky zvýší a poznají to pøede-
vším obèané. Proto se mohou nauèit tøídit odpad do barevných 
pytlù a jít s nimi pouze pøed dveøe domu. Naplnit kontejnery, usku-
pené v „hnízdech“ na nìkolika místech v každé èásti místní obce, 
nebo využít služeb sbìrného místa. 

Tøídí se papír, plast, sklo, železo a hliník, textil, použité baterie, 
úsporné žárovky, použitý kuchyòský olej a rostlinný odpad. 
Na sbìrném místì vezmou pneumatiky, vyøazený elektroodpad od 
kulmy po lednici. Do speciálního kontejneru patøí starý nábytek, 
matrace a vše, co doma již nepotøebujete. 
Je možno uložit vìtve, dohodnout se o shromáždìní stavebního 
odpadu, který se jednou za èas podrtí na využitelné frakce. 

Øeknìte mi, co tedy vlastnì dát do domácí popelnice? 
Moc toho není, že?  Pøesto, bìžte nìkdy v úterý pìšky obcí a po-
dívejte se na popelnice. Pøetékají tak, že nejdou zavøít. 
A v prùhledných pytlích nebo pootevøených popelnicích vidíte to,
co mìlo skonèit v tøídìném odpadu.

O nekázni a ignoranci práce druhých by mohl mluvit p. Petr Sidum, 
který se spolupracovníky musí mnohé prohøešky napravovat, tedy 
pøetøiïovat. Jde napø. o vìtve v biologickém odpadu. Ty se dosta-
nou do hromady, která má zhruba za rok vyzrát a rozložit se na 
kompost. Vìtve však zùstávají nerozložené, ztìžují pøehazování 
hromady a ucpávají prùchod kompostu rozmetadlem. 
Nezbývá než hrubá síla na uvolnìní stroje.

O možnosti sbìru použitého jedlého oleje, o nebezpeèí pøi jeho lití 
do kanalizace ale i o nekázni pøi jeho shromažïování jsem psal 
nedávno. Nakukoval jsem u sbìrného dvora do popelnice na jeho 
sbìr. A co myslíte, byly tam. Sklenìné netìsnící omniovky, jejichž 
vyteklý obsah již zèásti naplnil nádobu. Teï si pøedstavte, že je 
nutné pøemístit nádoby s pøineseným olejem do pøistaveného sbìr-
ného kontejneru, ve kterém se pøeváží ke zpracování. Zatím ruènì! 
Lovit pod hladinou s možnými støepy z rozbitých sklenic. 
To opravdu nenajdete doma PET lahev? 

Že barevné kontejnery jsou urèeny na specifický druh odpadu je 
mnohým lidem jedno. Je to kontejner, tak šup, dám tam všechno, 
co doma nepotøebuji. Já v modrém „papírovém“ kontejneru u dìts-
kého høištì stále odstraòuji upotøebené papírové kapesníky, umì-
lohmotné obaly od Odkolkových závinù, bonbonù, zamaštìný pe-
èící papír - zkrátka vysypaný odpadkový koš. Evidentnì od jedno-
ho stálého pøispìvatele. Objevit v nìm nìkolik desítek plastových 
kvìtináèù a truhlíkù a bìžného odpadu z domácnosti není vzácné. 
Kontejnery na plast a domovní odpad jsou ve vzdálenosti 2 m.

Nemyslím, že uvedené skuteènosti povedou ihned k nápravì. 
Snad ale èastým pøipomínáním nešvarù a souvislostí dojdeme 
k pochopení, že dodržováním pravidel tøídìní odpadu pøispíváme 
ke zlepšení životního prostøedí, snížíme energetickou a materiální 
spotøebu spoleènosti a pomùžeme i své penìžence. Dostál Petr

Informace pro obèany Pìjme píseò dokola
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A ještì jedna velká prosba pro rodièe. Protože pøipravujeme balíèky 
vždy podle poètu pøihlášených dìtí, prosíme, aby své ratolesti vèas 
zapsali na seznam, který je každoroènì s dostateèným pøedstihem 
pøipraven v obchodì v Albrechticích. Není smutnìjší pohled, než 
když dìtièky stateènì zpívají nebo recitují básnièky a pak Mikuláš 
s andìlem pro nì nemají zaslouženou nadílku. A tento rok se tako-
vých sešlo opravdu hodnì. Ještì že si jedna z èertic pøivydìlává 
k pekelnému øemeslu v Jednotì a tentokrát to k ní mìla kousek!  
Dìkujeme.

V sobotu 5.prosince, asi okolo ètvrt na šest veèer, 
se v Jehnìdnì objevila ètyøèlenná skupinka, která 
jako první navštívila hasièskou klubovnu, ale jelikož 
tam nenašli žádné dítì, vydali se po celé vesnici 
nìjaké dìti najít. Mikuláš s andìlem a s èerty mìli 
s sebou knihu høíchù, kde mìli zapsané neduhy 
všech dìtí. Každé dítì z dálky slyšelo, když je šli 
navštívit, jelikož èerti byli k nepøeslechnutí. 
Mikuláš si vyslechl básnièku nebo písnièku celkem 
od 19 dìtí a andìl je za to obdaroval drobným ba-
líèkem se sladkostmi a ovocem. 
Všechny dìti slíbily, že se polepší, budou hodné 
a budou poslouchat své rodièe.
Dìkujeme Mikulášovi a milému andílkovi, že byli na 
dìti hodní a že hodné dìti pøed èerty bránili. A díky 
patøí i hrùzostrašným èertùm za to, že si žádné 
z dìtí (ani ty zlobivé) nakonec do pekla neodnesli. 
Hana Jaèková

Mikuláš s andìlem a èerty 
navštívili také Jehnìdno

Redakce zpravodaje
obce Albrechtice nad Vltavou 

dìkuje všem, kdo svými 
pøíspìvky, fotografiemi a nápady 

obohacují náš zpravodaj. 

Našim ètenáøùm pøejeme 
pøíjemné vánoèní ètení. 

Všem obèanùm
tøistapìtašedesát dnù štìdrých

každý rok :-)

Dìkujeme Vám za pøízeò 
a spolupráci a tìšíme se na Vás

zase v pøíštím roce.

Albrechtický Brebta(Ne)tradièní Mikulášská

V letošním roce prožívala celá pekelnì-nebeská parta asi mnohem 
vìtší napjetí a nejistotu než dìti, které každoroènì na její pøíchod 
v èele se svatým Mikulášem èekají. Porada mezi nebem a podze-
mím probíhala v pravidelném spojení a když koneènì pár dní pøed
první prosincovou sobotou pøišlo povolení vstoupit mezi høíšníky, 
dali se andìlé pod dohledem Mikuláše narychlo do shánìní a ba-
lení sladkých nadílek a Lucifer vydal povel k vyprášení èertovských 
kožichù, promazání øetìzù a naostøení vidlí.
A tak se 5. prosince otevøelo v Albrechticích první Mikulášovo 
„výdejní" okénko, kam si dìti se svým doprovodem pøicházely vý-
mìnou za pìknou básnièku èi písnièku pro zaslouženou nadílku. 
Tedy pokud se ubránily nenechavým èertiskùm. Ti se tentokrát od-
nikud neèekanì nevyøítili, ale s pøedstihem už høíšné dušièky vyhlí-
želi pøed Mikulášovým oknem a dlouhou chvíli si krátili dorážením 
na andìly, kterým se snažili pøistøihnout køídla nebo ukrást svatozáø. 
Žádného zlobivce si ale chlupáèi ani letos nakonec do pekla ne-
odnesli. Høíšníkùm pro záchranu postaèil vìtšinou slib nápravy 
a tìm, co mìly dušièku èistou jak sníh, poskytli ochranu andìlé. 
Vyskytly se i ojedinìlé pøípady extra zlobilù, ty však odmítli pøijmout
i samotní rohatí. Bìhem nadílky se na dìti pøijely podívat na svých 
koních i tøi èertice a ten, kdo se nebál, mohl si slavnostnì nazdo-
bené koníky pohladit nebo je potìšit jablíèkem èi mrkví.

A pøestože byla letošní nadílka opravdu „spíchnutá horkou jehlou", 
snad si ji nejen dìti pøezevšechno užily a za rok zas bude líp!

„klanu" Kaštánkù za vstøícnost, poskytnuté prostory bufetu Miláèek 
a za konì, které byly pro všechny úžasným zpestøením.

Závìrem už bývá dobrým zvykem podìkovat. Tentokrát  celému 

Obci Albrechtice, která už jedenáct let Mikulášské nadílky pro dìti 
financuje, paní Petružálkové za nádherné fotky a „hudební dopro-
vod", èertùm Kájovi a Davidovi, kteøí mají už léta podpeklí naší 
vísky na starosti a ani tentokrát nás jejich dokonalost nezklamala 
a samozøejmì všem pøítomným „Brebtùm", kteøí tak narychlo vše 
pøipravili.

Krásné svátky plné klidu a pohody a v pøíštím roce 
spoustu zábavy, smíchu a hlavnì zdraví pøeje albrechtický Brebta.
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Pøijely i èertice na koních
- kdo se nebál, mohl si
konì pohladit.



Rozhovor vedl a sepsal P. D.

Tentokrát vás seznámíme s paní Petrou Dvoøákovou Lakatošovou. 
Není rodaèkou obce, pøivdala se na Hladnou a nìjaký rok tam také
bydlela. Dnes bydlí se svými syny v Chøeš�ovicích, jejím rodištìm 
jsou ale Novosedly u Záhoøí. 
Jako každá malá holka si ráda hrála s šaty po mamince a kdejaký 
hadøík se hodil do jejích pøedstav. Proto není divu, že se vyuèila 
švadlenou. Jako švadlena pracuje dnes ve firmì v Písku. 
Pøestože nikdo v rodinì nemìl k malování , paní Petra je 
v sobì objevila už v mládí. Podporoval ji v tom tatínek a malíøským 
vzorem jí byl písecký malíø František Roman Dragoun (1916-2005). 
Maloval portréty a krajiny. Jeho obraz ji zaujal už jako malé dítì 
v èekárnì dìtské lékaøky. Znovu se tento obraz na její cestì objevil 
po tøiceti letech v èekárnì jiné lékaøky, když nastupovala do sou-
èasného zamìstnání. Pøi vstupní prohlídce :-)

sklony

Dnes ji skromné malíøské potøeby a blok provázejí na každém 
ku, takže skicováním okolí èi náhlých nápadù si krátí napøíklad 
chvilky èekání. Námìtem jejich kreseb jsou pøedevším kvìtiny, 
pøesnìji kvìty. A že jste nic od ní nevidìli? Ale ano, kresba Chøeš-
�ovického zámku na stìnì sálu v bývalé škole je pøece nepøehléd-
nutelná, má velikost asi 190 cm x 140 cm. 

kro-

Také chøeš�ovické dìti si od èervna 2020 mohou pùjèovat knihy 
v krásnì vlastnoruènì vymalované knihovnì. Obrysy a rozvržení 
kresby je od paní Petry. Ti, kdo se letos v Chøeš�ovicích zúèastnili
pietního aktu na uctìní památky J. Adámka a F. Štumbauera si jistì 
všimli bílých povlakù, ukrývajících obì pamìtní desky. Povlaky byly 
zdobeny malovanou èeskou vlajkou a obrázkem zámku, jako sym-
bolu Chøeš�ovic. Jsou také dílem paní Petry. 
Letos naši školáèci dostanou od ní pøedkreslené obrysy malby 
na stìnì albrechtické knihovny, které budou postupnì pod jejím 
vedením vybarvovat.
Vztah k malování a znalost textilního øemesla se u ní protnul také
v návrzích spoleèenských šatù. Zatím jsou propracovány na papíøe, 
ale autorka doufá v jejich brzkou realizaci. I když první pøedstavení 
v záøi reflektorù na pøedvádìcím molu mají její dívèí šaty. Asi pøed 
3 lety pøi oslavì MDŽ, se v nich procházely pyšné chøeš�ovické 
“modelky“.   
Zruènost prstù si ovìøuje i pøi výrobì drobných ozdobných pøed-
mìtù z textilu a výrobou kvìtù rùží, které pùsobí, jako by je pøed 
chvílí ustøihla na záhonì.
Pøejme paní Dvoøákové Lakatošové dost volného èasu na umìlec-
kou tvorbu a tìšme se, že její práce uvidíme na pøípadné výstavì 
v Albrechticích. 
A nebude to poprvé - 
v Prácheòském muzeu a v galerii kina Portyè. A každý rok také
vystavuje v Hostinci u Rybníka v Chøeš�ovicích.

s Píseckou umìleckou besedou vystavovala 

Ve støedu 11. listopadu odpoledne, kde se vzal tu se vzal, svatý Martin na koni se svou družinou. 
První sníh nám sice nepøivezl, ale pøi trošce dìtské fantazie ... Po pøivítání sv. Martina se mohly odvážné dìti projet po návsi na krásnì
nazdobených koních, nìkteré i vícekrát, ostatním dìtem se možná zdály konì moc veliké, a tak si je aspoò pohladily. Pøi této pøíležitosti 
se otevøelo také kouzelné výdejní okénko bufetu Miláèek a pro zahøátí malých i velkých pøihlížejících byly pøipraveny teplé nápoje 
a zavonìly i další dobroty. Obèerstvení bylo chutné a nálada výborná. Dìkujeme. Text a foto: vp

udivenou albrechtickou návsí projel 

Také jste zaslechli kone svatého Martina? Sníh nám nepøivezl

Pokraèování miniseriálu o osobnostech z naší obce, které svou 
prací zaujaly a vyboèují z bìžné èinnosti ostatních. Poøadí osob 
není z nìjakého žebøíèku významnosti èi zajímavosti, ale podle 
toho, jak se o nich dozvídáme. Znáte-li nìkoho, o nìmž by bylo 
dobré se zmínit, dejte vìdìt.

... vítejte v ateliéru Petry Dvoøákové LakatošovéMedailonek
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Obecní knihovna v dobì koronaviru

Rozhovor na dálku pro Albrechtice

Aè se zdá, že Obecní knihovna v Albrechticích nad Vltavou je 
pøesto se chystají pro ètenáøe i širokou veøejnost žhavé novinky. Tou zásadní je vý-
malba dìtského koutku. Oslovila jsem amatérskou výtvarnici - paní Petru Dvoøáko-
vou Lakatošovou o vytvoøení pøedlohy. Vzhledem k úspìšné realizaci v obecní kni-
hovnì v Chøeš�ovicích se tak mùžeme tìšit na další výtvor. Spoleènì jsme peèlivì 
vybíraly z  rùzných dìtských knih, abychom se shodly na pøírodním motivu ze svìta 
zvíøat. V souèasné dobì jsou již zvýraznìné kontury a netrpìlivì èekáme na chvíli, 
až budou otevøeny škoy. Právì dìti z místní mateøské školy spolu s rodièi a žáci 
základní školy si budou moci vymalovat obrázky a podílet se tak na dalším zkrášle-
ní prostor knihovny. Tato kulturní akce je podporována Obecním úøadem Albrechtice 
nad Vltavou. Jakmile bude zrealizována, každý obèan bude mít možnost se pøijít 
podívat. Další akcí je  pøislíbená návštìva spisovatele detektivního žánru z blízkého 
okolí - pana Ladislava Berana, se kterým chci realizovat rozhovor. A nalákat chci 
též ètenáøe na rozbalení knižních dárkù pod vánoèní stromeèek.

veøejnosti uzavøena, 

Pevné zdraví a psychickou pohodu s knihou v ruce pøeje Dana Ryšlavá.

Dobrý veèer pane spisovateli,

zdravím Vás na dálku a hlavnì pøeji pevné zdraví. Ale hlavní dùvod, proè Vás 
oslovuji. Vzhledem k tomu, že dosud jsou knihovny pro veøejnost uzavøeny, ráda 
bych Vám tzv. na dálku položila pro ètenáøe pár otázek.

1. Jak prožíváte pandemii koronaviru ze svého úhlu pohledu?
Vzhledem k tomu, že ve svých pìtasedmdesáti patøím do ohrožené populace, 
letos jsme zahájili chalupáøskou sezónu už 16. bøezna, kdy to vypuklo. Jinak se 
objevujeme na chalupì až kolem posledního dubna, kdy se staví májka. Tu jsme 
bohužel v dubnu nestavìli, ale pøesto na návsi v Bøezí stojí, protože jsme ji posta-
vili v náhradním termínu 4. èervence a samozøejmì nechybìlo u toho pøátelské 
sousedské posezení s pohoštìní. To opatøení a omezení kolem  pandemie samo-
zøejmì nikoho netìší, ale musí se to vzít jako fakt a jak øíká Zdenìk Svìrák: 
„Mùžeme s tím nesouhlasit, mùžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, 
co se s tím dá dìlat.“
2.  Využíváte volný èas na chalupì k psaní dalších detektivních knih?
Pøevážná èást mých krimi povídek, tedy i knih, byla napsaná právì na chalupì, 
kde se mi píše nejlépe, protože tam koukám z mé pracovny pøi psaní do zahrady
a ne do døevo a složit ho do døevárny. Letos jsme 
na chalupì už ètyøicet osm let a já si to psaní tady opravdu užívám. Na pøíští rok se mohou ètenáøi tìšit na další knížky s krimi tématikou 
a to Kytice rùží nebožtíkùm nevoní, Vrah, který se bál sám sebe, Slzy galerky, Panoptikum mìsta Písku a první reedici èetníkù (písecké 
èetnické pátraèky) Èetnická pátraèka versus galerka. Vìtšinu jsem z toho už napsal a odevzdal, snad mi zdraví dovolí, dopsat ten zbytek. 

vìžákù, jako v Písku. Mám tady klid a taky pohyb. Když mi nejde psaní, jdu nasekat 

3. V televizi je v souèasné dobì mnoho kriminálních seriálù. Myslíte si, že jsou lákadlem pro diváky krutost a násilí? 
Neodráží se poté v chování a jednání mladé generace?
Abych øekl pravdu, tak já se na ty americký krváky, kdy teèe krev z obrazovky až do 
rád pohodovou detektivku a proto se rád podívám na starší èeské s panem Hegrem, Bekem, Hrušínským. Je pøíjemné se podívat 
na Pitaval, Høíšné lidi z mìsta pražského, Èetnické humoresky, z tìch souèasných se mi líbí I. oddìlení. Musím vzpomenout i pana 
Poirota, ten mì baví. Jestli se ty americké seriály plné násilí mohou nìjak odrazit u mladé generace? Mohou. Je pravda, že souèasná 
galerka i u nás pøitvrdila, o èemž svìdèí zprávy z televize i tisku, ale asi neøeknu nic nového a neobjevím Ameriku, že všechno to zaèí-
ná výchovou v rodinì. To, co se zanedbalo v rodinì, to už žádná škola ani kriminály nezachrání, a je z toho smutek. To je ale na dlouhý 
povídání. 

obýváku a je v nich spousta násilí, nedívám. Mám 

4. Co byste popøál obèanùm do nového roku 2021?
To nejdùležitìjší je zdraví a zase zdraví! A hlavnì optimismus, že to nakonec 
divadel, kin, budeme moct posedìt s kamarády v hospodì a budeme na sebe vidìt, jak se usmíváme, protože pøes ty roušky se kolikrát 
ani nepoznáváme. To všechno sice bez té odpovìdnosti a tolerantnosti k sobì navzájem nebude, ale musíme holt vydržet!      

všechno  zvládneme a opìt se budeme moct podívat do 

Rozhovor na dálku vedla Dana Ryšlavá 

... se spisovatelem Ladislavem Beranem    

I v této nároèné dobì se mohou ètenáøi Obecní knihovny tìšit na 
malé pøekvapení – jedná se o knižní novinky, které jsou souèástí
tzv. vánoèní nadílky. 

Pro ženy jsou to knihy od oblíbené autorky 
Táni Keleové - Vasilkové, která se zamìøuje na pøíbìhy ze života.

1. Slib – pøíbìh dvou kamarádek s rozdílnými osudy a životy.
Cesty osudu jsou však nevyzpytatelné.
2. Rodinné klubko - rodina je jako klubko. Klubko svázané láskou, 
co narùstá s pøibývajícími spoleènými roky, prožitými událostmi, co 
skrývá malá i vìtší tajemství, bolesti i prohry.
3. Nikdy - pøíbìh bolesti a zrady, ale i víry v samu sebe a pøátelství.
4. Tøi sestry – pøíbìh sester, které se vzájemnì odcizily, ale jejich 
máma se vše pokusí napravit.

Známý autor detektivního žánru - Ladislav Beran - pøipojí do svých 
knih pro ètenáøe i osobní vìnování. 

5. Kriminálka na tahu - slibuje správné napìtí, humor a èlovìèinu

6. Høíbata jsou malí konì - tentokrát budeme pøíjemnì pøekvapeni 
osudy hlavní hrdinky, bývalé prostitutky, která zaèala nový život 
v jihoèeském høebèinci.

Pro menší ètenáøe Ježíšek nechal pod stromeèkem pohádky.

7. Zdenìk Svìrák – Pan Buøtík a Pan Špejlièka  
Velká písmena jsou vhodná pro malé ètenáøe. S vystøiženými po-
stavièkami, které jsou souèástí knihy, si lze hrát i loutkové divadlo.

8. Miloš Macourek – Pohádky  V knize plné zajímavých pohádek, 
zaujmou i jejich netradièní názvy – napø.: 
O Kateøince Jakub a dvì stì dìdeèkù, a tlustém èerveném svetru, 
O dvou pìtkách z pøírodopisu a jednom zvláštním cylindru.

Do nového roku 2021 bych ráda všem popøála hodnì štìstí, 
zdraví, lásky a spokojenosti. Možná, že k pocitu osobní pohody 

pøispìje i pìkná kniha, tøeba vypùjèená z obecní knihovny.

Vaše knihovnice – Dana Ryšlavá

Vánoèní knižní nadílkaÈtenáøi tìšte se ...
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Heslo školy:  plánujeme a rušíme, plánujeme a rušíme  se pøesunulo
i do mateøské školy. U nás se plánuje, ruší, pøesouvá a znovu plánuje…
I pøes všechny nástrahy, si ve školce užíváme hezké chvíle plné obje-
vování a legrace. V øíjnu jsme vyrazili na výlet do nedalekého Tálína ke 
kamarádovi Mireèkovi, který nám spoleènì s jeho maminkou, pøipravili 
zajímavý program. Dìti se povozily na hodném a šikovném poníkovi 
Princovi, který nám pøedvedl i spoustu „cirkusáckých” kouskù. Prohlédli 
jsme si stáje, nakrmili koníky v ohradì a projeli se s Mireèkem v trak-
tùrku. Moc dìkujeme za pozvání, byl to krásný zážitek. Navštívila nás 
také zvíøátka ze Zoo Hluboká nad Vltavou. Dìti si mohly z blízka pro-
hlédnout želvu, králíèka, strašilku nebo hada. Tanec a hudbu jsme si 
užili pøi Halloweenu. Zpívali jsme, hráli spoleèné hry a nechybìla ani 
pøehlídka strašidelných kostýmù.

„ ”

Mezi pravidelné akce patøí narozeninové oslavy. Spoleènì slavíme 
narozeniny všech dìtí, které se narodily v daném mìsíci. Velkolepá 
párty se tak nemùže obejít bez šampusu, sfoukávání svíèek, pohoštìní, 
které si dìti pøedem nachystají a také hudby a tance. V prosinci bude 
oslava bujará, budeme slavit narozeniny devíti dìtí!
Bacil Koroòák” øadí všude. Bohužel, ani nám se nevyhnul. Již v øíjnu 
jsme zažili napnuté chvíle, kdy jsme museli provoz mateøské školy ome-
zit. Dìkujeme za spolupráci všem rodièùm, kteøí mìli možnost nechat 
si dìti doma. Díky Vám, jsme mohli zachovat v provozu alespoò jednu 
tøídu. Dlouho to ale netrvalo a museli jsme zavøít obì tøídy. Paní uèitelky 
vèetnì dìtí musely zùstat v karanténì. 

 „

A tak byla školka týden zase prázdná. Tento èas jsme využili pro dezin-
fekci všech hraèek, prostorù MŠ a praní lùžkovin. Vánoèní úklid tedy 
máme za sebou. 
A co nás èeká, až se dìti vrátí? Mikulášská nadílka. Ještìže je Mikuláš 
rozumný, chápe nynìjší situaci a mohl termín návštìvy odložit. Dìti by 
jistì mrzelo, kdyby o návštìvu Mikuláše a èertíkù pøišly. 
I pan fotograf našel náhradní termín a poøídí nám krásné fotografie 
s vánoèním stromeèkem. V plánu je také pøehlídka dravcù. I pøes to, že 
jsme museli zrušit spoustu divadýlek, canisterapii a v neposlední øadì 
i vánoèní besídku, budeme si užívat kouzelný pøedvánoèní èas. Nesmí 
chybìt koledy, peèení cukroví, poznávání vánoèních tradic, vyrábìní 
pøáníèek a drobných dáreèkù. Ale hlavnì si budeme užívat spoleènì 
strávený èas s kamarády a èekat na Ježíška! 

Jestlipak pøijde Ježíšek 
i k nám do školky? 

A copak nám letos asi nadìlí…?

 
Dáme Vám vìdìt, co pìkného 
jsme pod stromeèkem našli. 

Krásné Vánoce plné pohody, 
zdraví a splnìných pøání, 

Vám pøejí dìti 
a paní uèitelky z MŠ.

Dìti z mateøské školky se objevily
z nenadání pøi instalaci vánoèního
stromu a betlému na albrechtické 
návsi. I když byl zatažený, mlhavý,  
studený den, prozáøily ho a vylou-
dily úsmìv na tváøích pracovníkù 
obce a hned šlo vše líp od ruky.

Foto: V. Petružálková
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Jan Amos Komenský zemøel 15. listopadu 1670 - pøed 350 lety. 
Poslední biskup Jednoty bratrské, myslitel, filosof, spisovatel a pedagog.

Jeho inspirativním myšlenkám ani staletí neubrala na aktuálnosti:

.  Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou zpùsoby. 

.  Pravda jedna a pouhá, bludù však tisíceré podoby. 

.  Uèen? samo m? b?ti milé a libé a nem? se jinak d?ti, než jako hra 
    a kratochv?le.
P.S. Všimli jste si, že jeho iniciály zní JAK? Zajímavé :-)

Mateøí ouško    ~ Hádanka ~
Moje koèky mají rády tavený sýr, ale kocourek 
si ho pokaždé matlá na bøíško a na nožièky.
Nevíme proè. Možná vy ano. 

Je to 1.) 
Nebo 2.) 

Jestli taky nevíte, zeptejte se svojí babièky 
a dìdeèka, oni to urèitì budou vìdìt.

A napište nám na adresu zpravodaje. H.M.

Nejlepší odpovìï bude po zásluze odmìnìna !

Aby se líbil koèkám.
Aby pøitahoval myšky.

Distanèní výuka a odložený èert a Mikuláš ZŠ v Albrechticích

Z natáèení Jihoèeské televize ve škole

distanènì. 
Zhruba od poloviny øíjna se dìti základních škol musely uèit opìt

18. listopadu, kdy se po pìti týdnech do školních lavic znovu vrátili 
žáci prvních a druhých tøíd, natáèela krátkou reportáž v albrechti-
cké škole Jihoèeská televize. Zajímalo je, jak funguje výuka v naší 
malotøídce, do které se vrátili také tøe�áci. 
Dìti zrovna procvièovaly ètení, psaní a poèítání do 10 ... 
Nezdálo se, že by je kamera rušila, dokonce se nebály ani mluvit 
na mikrofon a zvládly to hned na poprvé. 
Co na sebe prozradily? Že už je to doma moc nebavilo, tìšily se 
hlavnì na kamarády, že se koneènì uvidí, ale prý i na to uèení :-)
Dle opatøení musí mít všichni žáci i pedagogiètí pracovníci ve škole 
roušku po celou dobu pøítomnosti ve škole. 

Když se kameraman zeptal, kdo z dìtí by mu mohl ukázat správné 
mytí rukou, vylétly skoro všechny ruce nahoru. S velkým nadšením 
pak dìti pøedvedly na kameru mytí i desinfekci, šlo jim to skvìle, 
protože musí dodržovat pøísná hygienická opatøení. A tak byly dìti
pochváleny, že si myjí ruce stejnì dobøe jako pan doktor.
Paní øeditelka potvrdila, že se rodièe malým dìtem velmi dobøe vì-
novali, nicménì domácí výuka pro tak malé dìti nestaèí.
Teï budou muset uèivo .dohánìt
Písmenka dìti procvièovaly také formou køížovky, komu se podaøi-
lo písmenko uhodnout a správnì si ho do sešitu zapsat, vyšla mu 
na závìr tajenka:

Ahoj lidièky Text a foto: V. Petružálková

14.øíjna 2020 byly školy zavøeny a žáci byli nuceni se vzdìlávat 
distanènì. Situace nepøíjemná pro všechny zúèastnìné. První tøi 
školní mìsíce jsou zcela zásadní zejména prvòáèky. Výuka žákù 
prvního stupnì, zejména v prvním období od 1. do 3. tøídy, je velmi 
dùležitá pro celou školní docházku. 
Bez pomoci rodièù se dìti neobejdou a to nejen pøi distanèní 
Ovšem podporu rodiny potøebují i nìkteøí náctiletí. Není každý žák 
je natolik vyzrálý, aby se dokázal k distanèní výuce postavit odpo-
vìdnì a uvìdomil si, že s jedná o jeho vzdìlání. 

výuce. 

Zde je role rodiny také nezastupitelná. 
Distanèní výuka byla v tomto roce o nìco lepší než v loòském 
ale máme stále co zlepšovat. Velký dík patøí rodièùm za spolupráci 
pøi vzdìlávání dìtí!

roce, 

18. 11.2020 se do školy vrátily 1. tøídy a protože jsme málotøídka,
mohla se vrátit celá 1. tøída s 1., 2. i 3. roèníkem.  

Ve stejný den u nás natáèela Jihoèeská televize reportáž, jak to 
vypadá první den ve škole po distanèní výuce. 
Od 30. 11. nastoupili do školy i žáci 4. a 5. roèníku. Druhému 
nastala støídavá výuka, to znamená, že vždy jeden roèník má dis-
tanèní výuku a jeden roèník chodí do školy. Další týden je to opaènì. 
Do toho všeho zasahují karantény, nemoci, èi ošetøování dìtí našich 
zamìstnancù. Pomalu dennì jsme nuceni upravovat rozvrhy. 

stupni 

Odložený èert a Mikuláš k nám do školy pøišli až v úterý 8. prosince. 
Každému dítìti pøinesli balíèek za pìknou písnièku nebo básnièku. 

Závìrem pøejeme všem pevné zdraví, zdárné pøekonání 
nelehkých dnù. Pokud možno klidné vánoèní svátky. 

Mnoho úspìchù v novém snad NORMÁLNÍM roce 2021. 
Pøejí všem zamìstnanci základní i mateøské školy.

?

Uèitel národù
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Kapitán Jan Dvorský     ruský legionáø 1. sv. válka

Tento den pøipadá na svátek sv. Martina 11. listopadu a v mnoha
zemích se pøipomíná od r. 1918 po konci 1. svìtové války. V Èeské 
republice se pravidelnì pøipomíná od r. 2001. Symbolem pøipomín-
ky na váleèné veterány èi padlé vojáky se stal kvìt vlèího máku. 
K tomuto roku je evidováno v Èesku ještì 262 váleèných veteránù 
z 2. svìt. války a z novodobìjších konfliktù je jich 15 500. 
Všem tìm, kteøí pomáhali bojovat za spravedlnost a svobodu patøí 
veliké uznání a díky. 

Pøipomeòme si chøeš�ovické bojovníky za svobodu:

L E G I O N Á Ø I  1. svìt. válka

1. HAVLÁTKO FRANTIŠEK  *25.11. 1898 Chø. èp. 3, pøihlášen do 
legie 20.10. 1918 ve Fonté d‘ Amore, depos. rota, záložní pluk, 
podporuèík, zajat v Itálii Malza di Pezzo 16.9. 1918

2. HORAŽÏOVSKÝ JOSEF  *19.8. 1890, Chø, èp. 10, pøihlášen 
do 
Rusko, zajat 28.6. 1916 Okna Bukovina, demobilizován, konec 
v legii 20.9. 1919

legie 14.5. 1917 Alexandrie Cheron, èetaø, šikovatel, 1. pluk 

3. JEŽEK JAROSLAV * 15.5. 1891 Chø. èp. 15, pøihlášen do legie 
10.4. 1916 Vjatská gub. Kotelniè, èetaø, 3. pluk 2 rota Rusko, 
vrátil 
v Chøeš�ovicích, otec neznám 

se do vlasti, konec v legii 1920, dìdeèek byl knížecí baštýø 

4. KOTHÁNEK JOSEF *4.4. 1891 CHø. èp. 56, pøihlášen do legie 
1.5. 1918 Penza, vojín, nápøedník, 9. pluk Rusko, zajat 22.3. 1915 
Pøemyšl, demobilizován, konec v legii  21.5. 1921

5. KOTHÁNEK FRANTIŠEK *6.5. 1894 Chø. èp. 41, pøihlášen do 
legie 25.3. 1918 Padula, vojín, 3. leh. dìlostøelecký pluk, 39. pluk 
Itálie, zajat 6.7. 1916 Monte Zebio, demobilizován, konec v legii 
3.12. 1919

6. MAØÍK FRANTIŠEK * 28.1. 1894, Chø. èp. 5, pøihlášen do legie 
24.4.1918  Padula, vojín, 34. pluk 9 rota Itálie, zajat 19.8.1917 
Canale, demobilizován, konec v legii 22.2. 1921, v Chøeš�ovicích 
sázel po válce slavnostnì Lípu svobody, lípa již neexistuje

7. NACHTIGAL JOSEF * 20.10. 1892, Chø. èp. 3, pøihlášen do 
legie 6.3. 1918, vojín, desátník, 21. pluk  Francie, zajat ve 
Štìpanovaèi, demobilizován, konec legie 27.5. 1920

8. NAŠINEC FRANTIŠEK * 18.1. 1884, Chø. èp. 46, pøihlášen do 
legie 14.3. 1918, vojín, 34. pluk Itálie, zajat 19.8. 1917 Bedres, 
neurèitá dovolená, konec v legii 13.4. 1919, v Chøeš�ovicích po 
válce sázel slavnostnì Lípu svobody, lípa již neexistuje

9. ØÍHA BOHUMIL * 12.3. 1876, Chø. èp. 9, pøihlášen do legie
 9.4. 1918 Samara, vojín, 5. støelecký pluk Rusko, zajat 24.9. 1915 
Dubno, demobilizován, konec v legii 12.12. 1919

P A D L Í  V O J Á C I  1. svìtová válka 

1. EMIL ŠVARC  11.12.1880  - ? 1914, 34 let, Chø. èp. 10, Severní 
fronta Rusko, zemìbranecký pìší pluk 28, majitel obchodu

2. JOSEF ŽÁK  5.3.1887  -  8.9.1914, 27 let, Chø. èp. 8, Jižní 
Srbské bojištì, Náhr. prapor è.s. pìšího pluku 11, polní hospo-
dáøství, syn rolníka, bratr Vojtìch a jeho rodina na jeho památku 
nechali postavit oplocený køížek u cesty smìrem ke sv. Janu

fronta 

3. JAN KOSTOHRYZ   16.3. 1883  - 26.9.1914, 31 let, Chø. èp. 48, 

Jižní fronta Srbské bojištì, horský pìší pluk 4, døevorubec

4. VÁCLAV KOSTOHRYZ  6.1. 1876 -  ? 1917, 41 let, Chø. èp. 53, 
truhláø   

5. FRANTIŠEK LEJÈAR   padl 1917

6. JAN LEJÈAR   7.6. 1893 – 1914, 21 let, Chø. èp. 52, polní 
hospodáøství, padl v Karpatech

7.  ANTONÍN PIZINGER  5.3.1888 - ? 1918, 30 let, Chø. èp. 4, syn 
nádeníka

8. JAN VOLF  5.5.1878 - ? 1914 padl v Olomouci, 36 let, Chø. èp.  58

9. ANTONÍN NOVÁK  28.1.1894  - ? 1917,23 let  Chø. èp. 23, syn 
nádeníka

10. VOJTÌCH MAØÍK  17.1.1897 – 6.7.1916, 19 let, Chø. èp. 5, 
Jihozápadní fronta, Italské bojištì, Náhr. prapor è.s.  pìšího pluku 
11 Františka Palackého, hrob neznám, student, syn sedláka

11. FRANTIŠEK MAØÍK  26.1.1894 – 3.4. 1917, 23 let, Chø. èp. 5, 
Severní fronta Rusko, Stanislau, Haliè, Burkut, hrob neznám, øezník

12. FRANTIŠEK MAREŠ  18.6. 1898 – 30.6.1916, 18 let, Chø. èp. 
59, Jihozápadní fronta, Italské bojištì, student, syn nádeníka

13. JAN LECHNÝØ 10.5.1895 - ? 1914, 19 let, Chø. èp. 25, padl 
v Halièi, polní hospodáøství, syn domkaøe

14. FRANTIŠEK LECHNÝØ  7.8. 1889 – 5.10.1914, 29 let, Chø. 
Srbské bojištì, Parašnica, vojín, obuvník, syn domkaøe

25, 

15. ANTONÍN KVÌCH  13.8.1891 – 30.3.1915,  24 let,Chø. èp. 3, 
Severní fronta Rusko, Medzilaborce, Kobylahohe, Výrava, èetaø, 
železnièní dìlník, horský pìší pluk 4, hrob neznám, syn nádeníka

16. JOSEF MAREK  12.9. 1896 - ? 1917, 21 let,Chø. èp. 64, polní 
hospodáøství, èeledín, narozen v èp. 6

17. JOSEF BLÁHA   1.5.1884 - ? 1918, 34 let, Chø. èp. 63, polní 
hospodáøství

18. JOSEF ROD  17.12. 1884 – 20.5. 1916, 32 let, Chø. èp. 6, èp. 
29, Jihozáp. fronta Itálie, syn nádeníka, není na pomníku padlých   

Padl ve 2. svìt. válce pøi obranì Prahy
FRANTIŠEK ŠTUMBAUER  17.9.1921 – 7.5.1945, 23 let, Chø. èp. 
83 (zámek – bývalá pekárna), tìžce ranìn na barikádách, zranìní 
podlehl, syn pekaøe, povoláním lodník, pamìtní deska v Chøeš�o-
vicích i v Praze, hrob neznám

Váleèný vetrán 2. svìt. války
JOSEF ADÁMEK  2.1. 1920 – 17.7. 2013, 93 let,  Chø. èp. 60, èp. 
17, poruèík, tankista,  západní fronta Anglie, Francie, povoláním 
truhláø, váleèný veterán, pamìtní deska v Chøeš�ovicích, 
pochován u sv. Jana Køtitele  v Chøeš�ovicích   

 Text: R.Lacinová

Vìnujme všem tichou vzpomínku

Ze vzpomínek p. Karla Vorlíèka z Hladné

Kapitán Jan Dvorský (4.5.1891) byl ruským legionáøem v 1. sv. válce, 
telegrafní rota Èeskoslovenského vojska na Rusi. Ještì jako poruèík 
byl vyznamenán od velitele radioroty revoluèní stužkou a spojeneckou 
medailí pøímo na bojišti (na cestì do Vladivostoku - Transsibiøská 
magistrála). 
7.6.1921 mu byl udìlen  jménem vlády zemí Èeskoslo-
venských, podepsaný ministrem obrany. 

Váleèný køíž

9.5.1922 byl vyznamenán jménem vlády republiky èeskoslovenské 
Øádem Sokola za zásluhy v sibiøské anabazi Èeskoslovenského 
vojska na Rusi v letech 1918-1920, podepsán generál Jan Syrový.

Kapitán Jan Dvorský byl dìdeèkem p. Karla Vorlíèka z Hladná èp. 7. 
Na Hladné bydlel v letech 1939-1945, poté co byl v r. 1939 vysídlen 
jako nežádoucí osoba z Kaplice, tehdy Nìmecké øíše a vyvezen na 
Hladnou, která byla souèástí Protektorátu Èechy Morava. 
Pùvodním zamìstnáním pøed narukováním byl hajný. 
dákem z Hladné, ale koøeny zde zapustil. Jeho dcera Vlasta Dvorská 
se provdala za Františka Vorlíèka z Hladné èp. 7. 

Nebyl sice ro-

Po roce 1945 se vrátil zpìt do obce Vìžovatá Plánì u Kaplice.
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Po høejivém jaru, slunném a teplém létu, zklidòujícím a barevnému 
podzimu, nastává doba bílé zimy. A to je èas starých trampù z osady 
Santa Fe zklidnit své kroky, prošlapané stovkami kilometrù, po naší 
pøírodì. Tak jako na pøírodu napadne sníh a uklidí vše, co jsme nestihli 
uklidit my sami, zklidníme kroky své. Do nádherné zimní pøírody chodí 
každý sám, nechá vymrznout údùm i konèetinám a poté vzpomíná na 
prožitá dobrodružství.
Pøemýšlíme a pøipravujeme, kam opìt letos vyrazíme... Loni po hodnì 
letech, kdy jsme vandrovali po údolích a kopcích, kol øek Berounky 
a Sázavy, jsme prošlápli øeku našeho kraje, Lužnici. Od Tábora až 
k nám, nám cesta trvala tøi dny. Zjistili jsme, že to co máme za humny,
je stejnì krásné, jako jinde. A zase bylo dobøe.

Osada Santa Fe

Vánoèní Rybáøští veteráni

Nyní však pøi zasnìženém totemu a bizoních trofejích, budeme snít o dálkách, širých prériích a skalistých horách. O èasech starých 
Májovek, pøíbìhù pana Foglara a hochù od Bobøí øeky, Rychlých šípù a zloduchù Bratrstva koèièí pracky. O westernech a táborových 
ohních, které v našich srdcích nás budou vždy høát. A� je zima krásná a vaše i naše kroky provází Manitou.  
Za osadu Santa Fe Franta, Jarda, Zob, Mòouk, Ba�a a Vendy

Petrùv zdar všem lidem dobré vùle. 

Popøál bych vám a nám všem, aby naše události co poøádáme, vždy 
byly tak vydaøené, jako ty doposávaï. Pøes všechny ty peripetie 
s covidem, se nám povedlo všechny akce uskuteènit. 
Bohužel, hùøe už to vidíme s naším candrbálem. 
Vzhledem k nejistotì co bude, èi nebude, si nemùžeme dovolit 
nakoupit dvacet kaprù a jiných vodních a lesních živoèichù.

Proto odpískali 
vše na osudu. Pokaváï by se situace vyvinula k lepšímu, candrbál 
bychom uskuteènili. Dáme vám všem vìdìt.

jsme náš candrbál v termínu 21. ledna a necháme 

Za náš spolek bych vám chtìl popøát hezké Vánoce. 
Š�astný vstup do nového roku, 

pevné zdraví, klidnou duši a mír v srdci.       
Za Rybáøské veterány Mòouk

Candrbál v termínu 21.1. odpískán

Zimní pohádka  3. prosince se Albrechtice probudily do prvního zasnìženého rána a jako by se sníh lidem zaleskl v oku

Rybáøský candrbál, 25.1.2020
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Výlov rybnícku KuchyòkaHasièi Chøeš�ovice
V podzimním deštivém dni 10. øíjna probìhl výlov malého chøeš�ovického rybníèku Kuchyòka, 
který slouží i jako požární nádrž. Rybník sice není velký, ale výlov zabral témìø celý den. Od 
brzkého rána hasièi chystali vìci na výlov a pak už jen èekali do odpoledních hodin, než hladina

klesne na požadovanou míru. Museli si 
tì pomáhat s odèerpáváním vody, protože 
hladina klesala i díky dešti velmi pomalu. 
Do vody koneènì mohli po 3 hodinì odpo-
lední. V rybníce bylo mnoho druhù ryb, ale 
pøevažovali kapøi a líni. Celkem se vylovilo 
asi 200 kg ryb. Kapøi mìli dokonalou míru,
proto nìkteøí z pøihlížejících neodolali a kap-
ra si zakoupili pøímo u rybníka. Ostatní ryby 
putovaly na vyèištìní do sádek k místnímu 
zkušenému rybáøovi. 

ješ-

O malé komické zpestøení se bìhem výlovu 
postaralo nìkolik š�astlivcù, kteøí uvízli v bah-
nì. Za bouølivého smíchu se je po menším 
boji s pomocí druhých podaøilo z bahna vy-
táhnout. Výlov skonèil chvíli pøed setmìním. 
Text a foto: R.L.

Husitská doba patøila k nejvýznamnìjším, ale také nejtìžším obdobím èeských dìjin. 
Osobnost Jana Husa netøeba jistì pøedstavovat. Jen zmíníme, že to byl velký uèenec, 
knìz a reformátor. Vystupoval proti prodávání církevních odpustkù, veøejnì kritizoval 
zvìtšující se bohatství církevních hodnostáøù a jejich celkový odklon od Kristova uèení. 
Svými názory si získal mnoho pøíznivcù, ale i odpùrcù pøedevším z øad církve. Za svým 
pøesvìdèením stál i pøes smutný a bolestivý konec na hranici, který mohl zvrátit, kdyby 
své názory odvolal. Po jeho upálení se díky jeho pøívržencùm zaèalo šíøit husitství po
celé Evropì. Husité chtìli zrušit svìtskou moc katolické církve a zabavit její majetek. 
Spoleèným symbolem všech husitù se stal kalich. Znak rovnosti a pøijímání podobojí. 
Proto se husitùm v Èechách øíkalo také kališníci. Zaèal boj katolíkù s kališníky. 
V dobì husitské se objevuje mnoho dalších významných jmen jako èeský král Zikmund 
Lucemburský, Jan Želivský, slavný vojevùdce Jan Žižka z Trocnova, Prokop Holý nebo
husitský král Jiøí z Podìbrad a další. Dlouhé roky trvaly husitské války (1419 - 1434). 
Na jihu Èech první velká, dùležitá a dobøe známá bitva probìhla u Sudomìøe a rozho-
dující bitva husitù probìhla u Lipan. Válèení sice skonèilo, ale husitství ovlivòovalo 
èeský lid ještì v následujících dobách. Ke smíru mezi husity a katolíky došlo v r. 1485, 
14 let po smrti posledního èeského a husitského krále Jiøího z Podìbrad.
V pramenech se toho moc o husitech na Chøeš�ovicku nedochovalo. Jisté je, že byl
husity zpustošen kostel sv. Jana, kde do té doby pùsobil katolický øád Køížovníkù s èer-
venou hvìzdou. Øád byl odtud vyhnán. Po té patøil kostel králi Vladislavovi Jagellons-
kému, jako pánu Chøeš�ovic. Ten ho Køížovníkùm r. 1493 vydal zpìt. Podobný osud pus-
tošení asi zasáhl i statky chøeš�ovické. V r. 1571 zpustlý kostel zaèal opravovat rytíø 
a královský úøedník Bohuslav Kalenický, pán na Chøeš�ovicích, hlásící se k víøe pod
obojí. Ten nechal postavit u kostela chaloupku, kde sídlil poustevník a požádal konšelský 
úøad v Písku, aby ke kostelu poslal øádnì vysvìceného knìze podobojí vyznání. Za 
reformace po Bílé hoøe byl pøidìlen k chøeš�ovické farnosti katolický knìz. Dlouhou
dobu se nechtìli chøeš�oviètí smíøit s jiným pøijímáním než podobojí. Jediné, co pøipo-
míná dobu husitù v Chøeš�ovicích, je zbytek nenápadného nákresu kalichu na kostel-

ních dveøích, èi víra podobojí chøeš�ovických pánù Kalenicù a jejich podíl na zachování gotického slohu z husitské doby èi doby Køížo-
níkù. Dobu pøipomínají také zachované znaky Køížovníkù v kostele sv. Jana, kteøí se s husity utkali jistì na život i na smrt, by� si místo 
u kostela tehdy vybrali jako nedobytnou pevnost. 
Zajímavost:  Za chøeš�ovickými humny nadohled na pravém bøehu Vltavy u Nemìjic je vrch Burkovák, nìkdy také zván ,,hora Tábor." 
Scházeli se na ní první pøívrženci husitství a je také unikátním pravìkým místem. Na vrchu Burkováku shromažïoval lid zakladatel 
mìsta Tábora husitský hejtman Petr Hromádka. Èekal ho stejný osud jako Jana Husa na hranici. Pod vrchem byl postaven megalitický 
kamenný kruh (malý Stonehenge), ten má prý léèivý a uklidòující úèinek. Text a foto: R. Lacinová 

Doba husitská                  a její stopy na Chøeš�ovicku

Vrch Burkovák, zvaný „hora Tábor”
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Kvùli pandemii se letošní plány v Chøeš�ovicích, tak jako všude 
jinde, musely omezit èi úplnì zrušit. Bìhem volnìjších opatøení 
v letních dnech se však ještì spousta akcí podaøila dohnat. 
Jednou z tìch nejpovedenìjších akcí byla spoluúèast SDH na 
poøádání opery Prodaná nevìsta u kostela sv. Jana. Pro všechny 
tìžko pøedstavitelná obrovská akce, ale podaøila se! 

Nejdùležitìjším úkolem pro místní SDH byl zásah 14. listopadu. 
Tehdy došlo v Chøeš�ovicích k pohøešování osoby. Kolem 3.30 h 
ráno byli svoláni hasièi SMS zprávou na pomoc pøi hledání oné 
osoby. Prohledávalo se za tmy nejbližší okolí øeky Vltavy, celých 
Chøeš�ovic a až po chøeš�ovické rybníky. Do svítání bez úspìchu 
a hledání bylo pøerušeno. Naštìstí pohøešovaná osoba se sama 
vrátila v dopoledních hodinách do svého domova a záchranou 
službou byla odvezena na další ošetøení do nemocnice. 

Zøejmì poslední akcí tohoto roku byl Mikuláš i když v jiné podobì 
než byly dìti doposud zvyklé.

Plánované akce na rok 2021 - budou se konat pouze pokud to dovolí vládní bezpeènostn? opatøení 

Text a foto: R. Lacinová

Text a foto: R. Lacinová

30.1.  Myslivecko - hasièský ples

20.2.  Maškarní bál

6.3.  M D Ž

24.4.  Železná sobota

0

30.4.  Májka a pálení èarodìjnic

12.6.  Noèní soutìž v požárním sportu

3.7.  Vítání prázdnin

10.7.  Rodáci

0

24.7.    

28.8. 

4.12.  

11.12.  

Annenská pou�ová zábava

Louèení s prázdninami

Mikulášská nadílka

Valná hromada SDH

Ani pandemie letos nezabránila pøíchodu tomuto nejznámìjšímu dobrodinci dìtí do Chøeš�ovic. Historicky tradiènìjší bývalo, že 
Mikuláš se svým neménì dùležitým doprovodem bìžnì s veèerem 5. prosince obcházel každièkou domácnost. Tomu tak bylo i letos 
v Chøeš�ovicích. Mikuláš s poèetnou družinou navštívil mnoho malých høíšníkù pøímo v bezpeèí svých domovù. Trochu je pokáral za 
jejich prohøešky a za jejich slib polepšení jim daroval nìjakou dobrùtku. Pro dìti to byla trochu jiná zkušenost než obvykle a malièké 
napìtí, kdy koneènì z oken zahlédnou obrys mohutné postavy Mikuláše a jeho doprovodu, jim navodil kouzelnou až posvátnou 
atmosféru. Letošní Mikulášova družina byla dost veliká. Asistovali mu dva andìlé a èertù bylo pìt. Nelehká práce pro Mikuláše 
takovou partu umounìncù ukoèírovat!

... ohlédnutí za uplynulým rokem

Mikuláš pøece jen navštívil chøeš�ovické høíšníky

SDH Chøeš�ovice

SDH Chøeš�ovice

Zrestaurované sochy sv. Petra a Pavla jsou zpátky v kostele 
sv. Jana Køtitele. Navrátila se také socha Panny Marie Lurdské 
a obraz sv. Floriána. 
Veliké díky patøí panu faráøovi Vítìzslavu Holému, který opravu 
soch zaøizoval a zásluhu má i na vrácení zmínìných vìcí. 
Samozøejmì velké díky patøí i všem pøispívajícím na úèet spolku, 
protože hlavnì díky vašim darùm se tyto plány stávají skuteè-
ností. Moc si toho vážíme a vìøíme, že s vaší pomocí se podaøí 
zachránit ještì mnoho dalších vìcí. 

K 6.12.2020 je na úètu spolku 241 379,- Kè.

Ještì jednou moc dìkujeme všem dárcùm, ale i všem èlenùm 
spolku, kteøí se zapojují do aktivit spolku a pøejeme Všem pevné 
zdraví a radostný celý rok 2021.             Spolek památky Chøeš�ovicka

 

Plán akcí spolku na rok 2021:
Od dubna do listopadu pro zájemce budou probíhat prohlídky kostela 
sv. Jana Køtitele, v pøípadì dobrého poèasí bude možnost prohlídky 
i v zimních mìsících. V prùbìhu roku se uskuteèní úklidové brigády 
v kostele a v pøírodì, v èervnu se zapojíme do akce Noc kostelù, 
v prosinci uspoøádáme benefièní adventní koncert. Nadále budeme 
spolupracovat s místním SDH, církví, ostatními spolky a obcí.   

informuje...a dìkuje...Spolek památky Chøeš�ovicka 
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Jiný úhel pohleduS humornou nadsázkou
23. listopadu 2020 jsme v rozhlase zaslechli neobvyklou zprávu o skupinì jelenù, kteøí napadli myslivce pøi honu a sebrali jim flinty. 
Poté bìželi na pole a hodili flinty do žita ! Oni totiž už dávno vìdí, že není daleko doba, kdy v našich kùrovcem zmrzaèených lesích, 
nebude co vaøit. 
A na závìr mùj nejoblíbenìjší recept od našich prapravnouèat:
Do velkého hrnce za stálého míchání vložíme bažantí peøí, pírko po pírku, aby se neslepila a byla stále oddìlená. Po 20 hodinách pro-
bublávání pøidáme nohu z omrzlé žáby a pahnát z køepelky. A pro labužníky pùlku køepelèího vajíèka (nejlepší jsou ta dvoucentimetrová). 
Vše podle chuti a svìdomí dochutíme a dobrovolnì podáváme.
Mávnutím slepièího køídla Vám pøeji, abyste dostali od Ježíška vše, co si sami pøejete. HM

Co naše babicky vaøily a my už nevaøímeLovecká sezona

Recepty ze 100-leté kuchaøky po babièce na adresu zpravodaje
pro zajímavost zaslala J. P. - dìkujeme.

- V e v e r k a -

jako zvìøina se veverka velmi podceòuje. Upravená za pokrm 
jest znamenitá. Velmi dobrá polévka z ní dobøe chutná. Mladé
veverky èistì stažené a na úhledné kusy rozkrájené, mohou se 
dusit na cibulce, byvše døíve slaninou prošpikovány, nebo oblo-
ženy. Starší kusy se jeden až dva dny marinují v octì s koøením, 
pepøem, bobkovými listy a cibulí. Marinované maso se vaøí, pøi 
èemž se odpìòuje stále.
Pøidá se pak sklenièka èerveného vína, sùl, nìkolik zrn pepøe,
høebíèek a na kostky nakrájená slanina, a maso udusí se v tom
na mìkko. Omáèka zapraží se hnìdou jíškou a dle libostii za-
ostøí trochou citronové š�ávy.
Nebo rozpustí se 12 1  dkg másla, do nìhož vloží se marinova-
né veverèí maso a nakrájená slanina, pepø, sùl, koøení, bobkový 
list a nìkolik jalovcù; maso s tím chvíli se dusí, pak pøilévá se 
pozvolna 1  sklenice vína, i trochu polévky, maso s tím namìkko 
se dodusí, a s vlastní procezenou omáèkou podává se na stùl. 
Churavý žaludek ale nerad snáší toto maso, ponìvadž zapáchá 
ponìkud pryskyøicí a terpentýnem. 

- V y d r a -

vodní šelma kunovitá, jež hlavnì rybami a raky se živí. Posky-
tuje dobrou kožešinu. Druhdy pokládána byla vydra za hledané 
postní jídlo. Maso její se k tomuto cíli buï marinovalo s octem, 
zeleninou, èesnekem, cibulí, bobkovým listem, solí a pepøem, 
a po 24 hodinách dusilo se na másle s èerveným vínem a osma-
ženou houskou. Anebo se marinovalo 2 dny ve svaøené mari-
nádì z octa, cibule, majoránu, šalvìje, citronu, bobkového listu, 
høebíèku a pepøe a pak na másle peklo s cibulí, citronem, bob-
kovým listem, pepøem, koøením a solí. 
Nyní upravuje se z ní dobrá peèenì takto:
Svléknutá, vykuchaná a oèištìná vydra natøe se solí, pepøem
a høebíèkem, pøidá se bobkového listu a citronových koláèkù 
a polije se octem, rozøedìným s vodou. Pak se odsekne hlava 
a odhodí, ostatní se obalí do mastného papíru, peèe s máslem, 
citronem a cibulí, bobkovým listem, pepøem a høebíèkem, pøilévá 
se octa, hovìzí polévky a pilnì se polévá. Posléze se pøihustí 
š�áva troškou hnìdé jíšky, povaøí se, procedí a zvláš� se k ní 
podá hoøèice. Také se mùže vydra, která jest ovšem u nás vzác-
ností, ale pøece ve mnohých øíèních a rybnièních krajích dosti
èastá, pøistrojiti jako èerná zvìøina.

Recepty našich babièek Berte život z té chutnìjší stránky

Tøepáky (mùžete tento recept znát i pod jiným názvem) Bramborové taštièky

Brambory nastrouháme nebo prolisujeme, pøidáme mouku, vejce 
a sùl. Vytvoøíme tìsto, které lze vyválet. Vyválíme placku asi 3 mm 
tlustou, kterou nakrájíme na dílky, jak chceme velké. Peèeme na 
tálu, nebo na pánvi, kterou nemusíme mastit. Upeèeme z obou 
stran a hotové teprve omastíme. Pak buï pocukrujeme – pokape-
me sirobem – pomažeme povidly  – pokapeme medem – nebo si 
rozvaøíme jablka – nebo dle chuti i jinak. 

Stejné tìsto jako na tøepáky vyválíme na placku asi 3 mm tlustou, 
rádýlkem vykrájíme obdélníky, do kterých dáme meruòkovou 
zavaøeninu (nebo i jinou, ale pikantnìjší), pøeklopíme a hrany 
k sobì hodnì pøitiskneme, aby náplò nevytekla. Vaøíme v osolené 
vodì asi 10 minut. Na talíøi taštièky posypeme opraženou strou-
hankou, pocukrujeme a omastíme.

Jak je vidìt, tak z jednoho druhu tìsta mùžeme mít více nápadù 
na jednoduché jídlo.

Recepty zaslala paní Milada Švehlová. Dìkujeme.

Výborné koláèky a hnìtýnky paní Rušínové. Pokud se nám podaøí 
získat na nì recept, zveøejníme ho v pøíštím zpravodaji. vp

I v bufetu Miláèek se pustili do peèení. Kdo by nemiloval kremrole?
Chutnaly skvìle. K zakoupení v okýnku byly 1. adventní nedìli. vp

40 dkg polohrubé mouky
1 vejce, sùl

75 dkg vaøených brambor ve slupce
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Kouzelný svìt Jarky Vorlíèkové

V letošním roce byla z dùvodu pandemie zrušena oblíbená Velikonoèní dílna i dílna Vánoèní, 
poøádaná albrechtickými zahrádkáøi. A protože nám to bylo trochu líto, zašli jsme na Hladnou 
za paní Jarkou Vorlíèkù. Na kafíèko a kus øeèi ohlednì originálního tvoøení a rukama èarování, 
která je v tomto odbornicí na slovo vzatou.

Jarka a Karel Vorlíèkovi jsou v povìdomí albrechtických obèanù velice známi. Pøestože se do
chalupy èp. 7 na Hladné nastálo pøistìhovali teprve pøed 6 lety. Bylo to do rodného domu pana 
Karla, kde prožil své dìtství a mládí. O domì èp. 7 už byla ve Zpravodaji 2x zmínka. Jednou 
v souvislosti s poslední doškovou støechou v okolí a podruhé byla zmínka o zámìnì sazenic 
jasanu a oøechu. Strom dnes místo jednorázové skliznì oøechù dává stín po celý rok.
Ale vra�me se k paní Jarce Vorlíèkové. Už pøi vstupu do domu je nám, autorovi textu a fotografce 
p. Petružálkové jasné, že jsme pøišli do království pilné a poøádkumilné ženy. 
Je pravidelnou úèastnicí dílnièek pro dìti, organizovaných pøedevším zahrádkáøi, kde 
svou šikovnost. Jako šikovná maminka dokázala na své dìti a vlastnì na celou rodinu ušít vše, 
od košilek, halen, kalhot po oteplováky, prošívané kabáty až po vlastní svatební šaty.

pøedvádí 

Pozdìji odkoukala techniku výroby praktických i ozdobných pøedmìtù ze stáèených papírových 
trubièek. Potøebovala k tomu jen lepidlo, špejli a bichli starých Zlatých stránek. Ano, tak málo vìcí 
v kombinaci se šikovností staèí na výrobu podložek, krabic na drobnosti, na uložení CD, stojánku 
na ubrousky, zvoneèkù, stromeèkù, vánoèních ozdob a èehokoli si vzpomenete.
Když se jí do ruky dostala vysokorychlostní frézka, odskákalo to nejedno pštrosí vejce. To se to 
do jeho silné skoøápky rylo. Prohlíželi jsme jemné rytiny na posledním vejci, ostatní se rozkutálela 
k pøátelùm. Protože vajec je málo a døeva dost, poøídila si paní Jarka vypalovací jehlu a vypaluje. 
Motivy nachází v pøírodì kolem sebe. 

 Na stìnách visí výrobky z provázkù a vlnìné pøíze, tvoøené technikou macrame.  
Z tenké pøíze a nití háèkuje krajky, krajkové aplikace, koleèka, podložky a vánoèní ozdoby.
Používá i techniku quilling, z namotaných rùznobarevných velmi tenkých proužkù papíru,napø. ze 
skartovaèky vznikají drobounké, køehké ozdoby k zavìšení èi položení na podložku.            
Metodou filcování ovèí vlny ji pod rukama vznikají ptáèci, zvíøátka èi nìjaký plochý motiv.
Po povelu Chytej! jsme maèkali pletený míèek pro dìti, který je vlastnì propletením ètyø 
statných tøídílných èástí - tak trochu hlavolam.

samo-

Ze všedních sklenic udìlá výtvarné dílo pomocí dekupáže - ubrouskové metody, kdy na 
venou plochu pøedmìtu nanese odloupnuté obrázky z papírových ubrouskù.

nabar-

Prohlíželi jsme dámskou kabelku na spoleèenské akce z proužkù kartonu, vyztužených izolepou. 
Výsledný dojem je mnohem lepší než pøedstava, vzniklá jen popisem, prostì designový kousek.
Ze stejného experimentálního soudku je dámská kabelka vzniklá spojením silné pøíze a otvíra-
cích elementù z pivních hliníkových nádob. Karel tvrdí, že je žena sbírala, aby mìla pøehled, 
kolik plznièek vypil. Opìt - výsledek je decentní, zajímavý, neobvyklý. Nevím, existuje ještì nìjaká 
technika, kterou jsem v souvislosti se zábìrem rukodìlné èinnosti paní Jarky Vorlíèkové nezmínil? 
Pokud ano, je to jen mojí zapomnìtlivostí. 
Pøejme obìma Vorlíèkùm pevné zdraví, vánoèní pohodu a hodnì rukodìlné práce, protože pak 
není èas na bolístky a rozmíšky.   Rozhovor vedl a sepsal P. D.

aneb Vánoèní dílna tak trochu jinak

... 

dobroty. Chodili jsme do lesa pro stromeèek, který se zdobil na 
Štìdrý den. Vìšelo se na nìj cukroví, kostky cukru nebo oøechy 
zabalené ve staniolu. Po veèeøi jsme se pak chystali na pùlnoèní 
mši, scházeli jsme se my Hladeòáci okolo jedenácté veèer, a pak 
jsme spoleènì vyrazili na cestu do Albrechtic. Bývalo to vždycky

pøedvánoèní èas byl èasem oèekávání. Peklo se cukroví, i když 
ne v takové míøe jako je tomu dneska, pekly se v peci koláèe a jiné 

moc hezké, kostel byl sváteènì vyzdobený, všude hoøely svíce, 
krásnì znìly varhany a na kùru zpíval Frantík Kaifer z Albrechtic, 
mìl nádherný hlas. Až z té krásy bìhal mráz po zádech, byl to pro 
nás vždycky veliký zážitek. Vánoèní svátky a závìr roku probíhaly 
na Hladné v rodinné pospolitosti, užívali jsme si otcù a bratrù a synù, 

kteøí po vìtšinu roku byli na vodì...
Ze vzpomínek Anny Husové sepsala Radka Velková

Vánoèní èas na Hladné 
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SDH Albrechtice nad Vltavou

~ 130 let SDH v Albrechticích ~ 
Ukázka ze 
z let 1925 - 1938. Ples se konal v sále bratra Josefa Dvoøáka 
a hrála hudba bratra Josef Švehly. Vstupné èinilo 4 Kè.

sbírky pozvánek na ples albrechtických hasièù 

V polovinì mìsíce listopadu v èasných ranních hodinách z pátku 
tøináctého na sobotu byli èlenové albrechtické zásahové jednotky 
vyzváni operaèním støediskem hasièského záchranného sboru 
v Èeských Budìjovicích k technickému zásahu pátrání po zmizelé 
osobì do obce Chøeš�ovice. 
V pùl ètvrté ráno, kdy se èlenové zásahové jednotky sbíhali na 
svoji základnu, aby se pøipravili na výjezd, vyrušili v okolí hasièské 
zbrojnice a na sbìrném místì nezvanou návštìvu, která se již èást

noci podle množství pøipravených vìcí k jejich odnosu èile èinila.  

Zøejmì nepoèítali s tím, že by mohli hasièi v tak brzkou ranní, nebo 
pozdní noèní dobu mít vyhlášený poplach a vyrazit nìkomu pomá-
hat. Ještì pøed výjezdem k zásahu byla pøivolána Policie, se kterou 
jsme okolní prostory prohlédli a bylo zde nalezeno vozidlo tìchto 
zlodìjíèkù, pro které si pøijeli až bìhem víkendu.
Po návratu na základnu už jsme jen èekali, kdy si nezvaná návštì-
va pøijde vyzvednout zapomenuté vozidlo. A že si dali na èas. 
Díky uvìdomìlým spoluobèanùm mimo jiné i èlenùm albrechtické-
ho hasièského sboru, kteøí v prùbìhu víkendu vidìli na konci obce 
podezøelé osoby, byla opìt povolána Policie, která vše šetøila, ten-
tokrát za denního svìtla. A bylo zjištìno kdo se nám zde pohybuje.

Text a foto: Petr Sidum – velitel zásahové jednotky obce Albrechtice n. Vlt.
Rozzáøená hasièská zbrojnice

Zøejmì nepoèítali s tím, že by mohli hasièi v tak brzkou ranní, nebo 
pozdní noèní dobu mít vyhlášený poplach a vyrazit nìkomu pomá-
hat. Ještì pøed výjezdem k zásahu byla pøivolána Policie, se kterou 
jsme okolní prostory prohlédli a bylo zde nalezeno vozidlo tìchto 
zlodìjíèkù, pro které si pøijeli až bìhem víkendu.

Tímto bych chtìl podìkovat èlenùm albrechtické zásahové jednot-
ky nejen za celoroèní výjezdy a za pomoc tìm, kteøí ji potøebují. 
Ale také za odvahu pøi ochranì obecního majetku pøi nedávném 
noèním výjezdu.

Albrechtická zásahovka v akci

Letošní zahájení Adventu u hasièù probìhlo pouze v úzkém kruhu 
zúèastnìných v duchu vládních naøízení. Zbrojnice byla vánoènì 
vyzdobena, nemohlo chybìt ani ozdobení vánoèního stromku
a adventní atmosféru jsme doladili zpíváním koled. Po pøíchodu 
tmy jsme se pøesunuli pøed zbrojnici, kterou jsme nasvítili nìkolika 
desítkami metrù svìtelných øetìzù, které rozzáøily naši albrechtic-
kou hasièskou zbrojnici, kterou si mùžete prohlédnout v celém 
vánoèním období.

Za sebe i za albrechtický hasièský sbor bych chtìl všem popøát 
hezké a klidné vánoce a pohodu v novém roce.  

Text a foto: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou
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Amatérský fotbal v rouškách
V závislosti na vládních naøízeních funguje a nefunguje momen-
tálnì i náš fotbal. Od zaèátku prosince už se mùžeme zase v ome-
zeném poètu scházet, trénovat a ve své podstatì hrát i zápasy 
venku. Hurá! 
Takže teï, když je zimní pøestávka, máme trénovat v hale se za-
krytým oblièejem, což je prakticky nemožné a venku nás mùže být 
až 50, pøièemž soutìže mají pauzu. 
No, nevadí, do trénování se tedy naplno pustíme až v lednu, kdy 
snad bez dalších komplikací odstartuje zimní pøíprava. Ta bude 
trochu jiná, jako ostatnì celá sezóna, protože nedohrané podzimní 
zápasy jsou pøesunuté na „jaro“ a první mistrák máme napláno-
vaný už na 28. 2. 2021. 
Na pøípravu bude velmi málo èasu a nevejde se do ní ani žádný 
pøípravný zápas a rovnou se pojede naostro. Dle vyjádøení OFS 
Písek budeme hrát podzimní dohrávky pøevážnì na umìlce, ale 
zatím ještì nevíme, jestli v Písku, Milevsku èi nìkde jinde. Budou 
se totiž dohrávat všechny okresní i krajské soutìže. 
Tak uvidíme, jaké termíny a destinace na nás vyjdou a zda nás 
pøijedou vìrní fandové podpoøit. Doufejme, že nebudou kvùli nám 
muset vstávat tøeba v nedìli v šest hodin ráno, nebo naopak veèer 
nestihnou zprávy èi veèerníèek. To samozøejmì také závisí na tom, 
bude-li divácká úèast na utkáních pøípustná. 
Rozlosování už je k nalezení na stránkách FAÈR 
a v mobilní aplikaci „Mùj fotbal“.

To, že jsou soutìže pøerušeny a náš areál tak trochu zeje prázd-
notou, nejspíš pøilákalo nìjakého nenechavce, který se pøed pár 
týdny pokusil dostat bez klíèù do šaten. Jestli si chtìl jenom pùjèit 
míè, nebo hledal nìco jiného, to nevíme, ale každopádnì nám 
poškozením okna a dveøí moc velkou radost nezpùsobil. Další, 
nebo možná stejný expert na sebe nenechal dlouho èekat a udìlal 
si pøed pár dny ohýnek pøímo na tribunì. S úžasem sledujeme, co 
nìkteré lidi napadne, a doufáme, že už se teï snad budou více 
soustøedit na Vánoce a najdou si jinou zábavu tøeba doma.

TJ Albrechtice nad Vltavou pøeje všem 
svým pøíznivcùm a dalším obèanùm 

krásné prožití Vánoèních svátkù, 
v Novém roce 2021 pevné zdraví 

a mnoho sportovních a životních úspìchù!

Za TJ Albrechtice nad Vltavou Dušan Hronek

Albrechtický vánoèní strom opìt poškozen

37. roèník Velké Albrechtické? S velkým otazníkem
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TJ Albrechtice nad Vltavou

Dost dobøe nechápu, jak nìkdo mùže udìlat právì to, o èem chci psát. Kdo ho už vidìl i rozsvícený, jak majestátnì stojí nad albrechtickou 
návsí v blízkosti kostela svatého Petra a Pavla. V tìsném sousedství betlému. Ano, je to právì náš albrechtický vánoèní strom.
Právì tento symbol adventního období a Vánoc samotných. Po 
nemalém úsilí pøi pøepravì, postavení a ozdobení je ještì krásnìjší. 
A jak se k nìmu nìkteøí lidé chovají? Ještì ani nezaèal Advent a už 
byly strženy a v okolí stromu a návsi nalezeny poházené rozbité 
ozdobné koule a pouhý jeden den po rozsvícení se zøejmì nìjaké-
mu nenechavci zalíbil ozdobný øetìz ze stromu, který pøetrhl a èást 
ho zmizela. Na toto jednání snad není ani slov.
Mùžu to nazvat buï vandalismem a nebo snad hyenismem.
Bohužel i tací jsou mezi námi, kteøí dokážou poškodit právì nejvìtší 
symbol Vánoc.
A pokud se jedná o vandalismus, tak k tomu mají nìkteøí opravdu 
blízko. Vždy� je tolik úmyslnì poškozených obecních vìcí, se kte-
rými se setkáváme témìø dennì. Nejzáøòejším pøíkladem je poni-
èení bylinkové zahrádky. A pøevrácené odpadkové koše v centru 
Albrechtic nad Vltavou už jsou pro nás rutinou, kterou likvidujeme
i nìkolikrát týdnì.
Snad také tito spoluobèané jednou pøijdou k rozumu a nebo jim ho 
bude muset nadìlit Ježíšek?

Pøeji všem hezké a klidné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.

Text a foto: 
Petr Sidum - provozní pracovník obce a obèan Albrechtic nad Vltavou
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redakce nezodpovídá 
za obsah èlánkù, pravopis 
èi formulaci 

vlasta.petruzalkova@volny.cz
h.kripp.18@seznam.cz
rad.lacinova@seznam.cz

Vedení obce Albrechtice nad Vltavou 
pøeje všem oslavencùm, 

a� si svùj krásný vìk užívají ve zdraví.

50  Váòa Jiøí, Újezd

80  Malafová Anna, Chøeš�ovice

81  Pavlíèek Jan, Albrechtice n. Vlt.

70  Kaifer František, Albrechtice n. Vlt.

65  Lívanec Ondøej, Jehnìdno

55  Kácová Jaroslava, Albrechtice n. Vlt.

50  Gärtig Marie, Chøeš�ovice

90  Košatková Vlasta, Albrechtice n. Vlt.

55  Mikulèík Luboš, Albrechtice n. Vlt.

7. února 2021

90  Fähnrichová Hana, Údraž

50  Mikulèíková Renata, Albrechtice n. Vlt.

92  Venuš František, Újezd

65  Steinbichler Lenka, Újezd

50  Svoboda Pavel, Hladná

50  Kozmová Jana, Albrechtice n. Vlt.

Spoleèenská kronika 

Vítek Kochrda, Údraž 
rodièe: Ivana a Václav Kochrdovi 

Adéla Hronková, Údraž
rodièe: Lenka Kazdová, Vlastimil Hronek                 

A� Vám Vaše dìti dìlají jen radost. A� jsou zdravé a veselé.
A� mají hodnì lásky kolem sebe a tøeba i to modré z nebe.

P. Vít Cíza
- faráø v Albrechticích v letech 
1819 - 1854, který pøišel s myš-
lenkou vybudovat zemøelým na 
ohradní zdi høbitova malované 
kaplièky. Zveršoval náhrobní ná-
pisy a n ùj náklad dal postavit
kaplièku  pro jednoho lazara,

 
Pamatoval také na budoucnost 
kaplí penìzi, které vybral a pøidal 
i své. Kromì toho vysadil na høbi-
tovì 47 ovocných stromù, výtì-
žek z prodeje ovoce mìl sloužit 
k opravám. Bohužel stromy byly
napadeny mravenci a uschly. 

a sv
 aby 

„mezi bohatými také chudí byli“.

S titulem èestného faráøe trávil 
v Albrechticích léta odpoèinku. 
Své kaplièky se doèkal poslední 
den roku 1864 - 31. prosince. 
V roce 2021 uplyne už 230 let
od jeho narození (1791).

11.11.2020 –  Jiøina Nachtigalová, Albrechtice nad Vltavou

12.11.2020 –  Zdenìk Pøíhoda, Albrechtice nad Vltavou

05.12.2020 –  , Albrechtice nad VltavouJaroslav Hronek

„ Nic z toho dobrého a krásného,
co èlovìk uèinil, se neztratí. Všechno zùstane.“

Tentokrát se zvonìní z kostela 
sv. Petra a Pavla v Albrechticích se ozvalo tøikrát.

 

umíráèku 

øíjen:

listopad:

 v Albrechticích n/Vlt.

 BLATENSKÝ KAPR: VÝBÌROVÝ K1

u dìtského høištì u pomníku padlým

MOŽNOST ZAMLUVIT SI KAPRA
V OBCHODÌ V ALBRECHTICÍCH n/Vlt.

nebo na tel.: 704 472 183

9:00 - 16:00od 21. do 23.12.

Veselé Vánoce a š�astný nový rok
s chutným kaprem od nás!

Autodoprava Alf
nabízí novou službu

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA - odvoz suti, písku, døeva ...

Tel.: +420 608 273 973 
E-mail: fiatducatomaxi@seznam.cz

Autodoprava Alf
František Hošek

Jehnìdno 66

Dnešní pøipomínka a podìkování:

Umí nás chránit, ale všechno má své meze. Za jakých podmínek, 
pøed èím a s jakou efektivitou je druhá stránka vìci a je tøeba se 
v tomto smìru dobøe informovat. Mìjme na pamìti, že je to pouze
„vnìjší bariéra”. Tu hlavní ochranu máme pøímo v sobì. Je to naše
tìlo a naše imunita. Pokud je obojí v dobré kondici, disponujeme 
velmi kvalitní ochranou. 
Mìjte na pamìti, že k dobré vitalitì potøebujeme mimo jiné dosta-
tek kyslíku. Naopak déletrvající nedostatek kyslíku (hypoxie) se po 
èase mùže projevovat zhoršením mnoha funkcí.

pùdou pro rozvoj dalších virù, bakterií i plísní. V souvislosti s nad-
cházející zimou a zejména pak mrazy a suchým vzduchem uvnitø 
budov chci upozornit na nutnost preventivnì peèovat o kùži pod

Naše tìla vyluèují i vodní páru. Teplé a vlhké prostøedí je živnou 

rouškami, respirátory i rukavicemi. Kosmetiku je tøeba volit co nej-
ménì „chemickou” a s nadcházejícím obdobím s vyšším obsahem 
kvalitních pøírodních tukù.
Souèástí vydechovaného „vzduchu” jsou další látky vè. odpadních. 
Pokud pøi intenzivním dýchání v ochranném prostøedku cítíte 
a vnímáte vlastní dech jako „zavánìjící”, doporuèuji problém kon-
zultovat s odborníkem.
Prosím, noste ochranné prostøedky správnì a s rozumem!
Opravdu jen tam, kde to má smysl. Jinak mohou jejich negativa 
pøevážit nad pozitivy.

Do roku 2021 pøeji všem odvahu, trpìlivost, zdravý rozum, 
dobré vztahy, kvalitní zázemí a dobrou kondici. 

Opravdu to vše bude tøeba. MS

Respirátory, roušky a spol.

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