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TAK TROCHU JINÃ• HÅ˜BITOV
PondÄ›lÃ-, 23 Å™Ã-jen 2017

Podzim uÅ¾ definitivnÄ› pÅ™evzal vládu nad létem a pÅ™ihlásil se o slovo. Listí na stromech Å¾loutne, padá k zemi, po babím
létÄ› pÅ™ichází zádumÄ•ivý Ä•as du&scaron;iÄ•kový. Období zklidnÄ›ní, Ä•as zastavení, vzpomínek na ty, kteÅ™í jiÅ¾ nejsou
Vzpomínka na nÄ›které je Ä•erstvá, na jiné Ä•asem jiÅ¾ vybledla.
JistÄ› mnozí z vás pÅ¯jdou ke hrobÅ¯m svých nejbliÅ¾&scaron;ích Ä•i pÅ™átel zapálit svíÄ•ku, poloÅ¾it kvÄ›tinu, prone
modlitbu. I hÅ™bitovy &ndash; místo odpoÄ•inku na&scaron;ich blízkých - mají své kouzlo, jsou klidným místem k rozjímání,
vzpomínkám. Mám nÄ›kolik vyfotografovaných hÅ™bitovÅ¯ ve svém fotoalbu (Ol&scaron;anské hÅ™bitovy, polozaniklé
hÅ™bitovy na &Scaron;umavÄ› &hellip;) . Jeden netradiÄ•ní hÅ™bitov, resp. unikátní i v evropském mÄ›Å™ítku, jsem
nav&scaron;tívila letos v Albrechticích nad Vltavou (okres Písek). VÄ›Å™ím, Å¾e fotografie z tohoto místa se budou líbit i vám.
Dal&scaron;í mnoÅ¾ství fotografií i videí lze nalézt pomocí google, staÄ•í pouze zadat &bdquo;hÅ™bitov Albrechtice nad
Vltavou&ldquo;.
Dominantou hÅ™bitova i celé obce, vzdálené cca 15 kilometrÅ¯ JV od jihoÄ•eského Písku, je románský kostel sv. Petra a
Pavla z 2. poloviny 12. století a je zÅ™ejmÄ› dílem milevské stavební hutÄ›. Velmi cenné jsou románské nástÄ›nné malby
v interiéru kostela. Konají se zde pravidelné bohosluÅ¾by, bÄ›hem kterých je kostel otevÅ™ený.
Pozornost náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯ poutá pÅ™edev&scaron;ím kapliÄ•kový hÅ™bitov. PodnÄ›t k jeho vzniku dal duchovní Vít
v první polovinÄ› 19. století. KdyÅ¾ mu zemÅ™ela matka a sestra, nechal postavit na hÅ™bitovÄ› první tÅ™i kapliÄ•ky, tÅ™e
vÄ›noval je&scaron;tÄ› dal&scaron;ímu zemÅ™elému. Nápad se zalíbil i ostatním farníkÅ¯m a tak postupnÄ› kapliÄ•ek pÅ™ibýv
se jejich poÄ•et se ustálil a pÅ™esahuje stovku. KaÅ¾dá kapliÄ•ka má zobrazeného svÄ›tce a obrázek s ver&scaron;i
zemÅ™elému. Obrazy maloval lidový malíÅ™ Fr. Mikula.
HÅ™bitovní kapliÄ•ky bylo nutno vÅ¾dy po nÄ›kolika desetiletích
renovovat, obnovit malbu. První taková renovace probÄ›hla v roce 1883, dal&scaron;í pak ve tÅ™icátých a osmdesátých
letech minulého století. HÅ™bitov se objevil i ve filmu reÅ¾iséra Franti&scaron;ka ÄŒápa &ldquo;Jan Cimbura&rdquo;, v hlavn
roli s Gustavem Nezvalem a JiÅ™inou &Scaron;tÄ›pniÄ•kovou.
Já jsem hÅ™bitov nav&scaron;tívila v roce 2009 a tehdy by
&scaron;patném stavu, tedy nikoliv celkovÄ›, ale právÄ› zmínÄ›né malby byly vybledlé a nevábné. O to vÄ›t&scaron;í
radost jsem mÄ›la letos, kdy se hÅ™bitov opÄ›t skvÄ›je v plné kráse. Tedy témÄ›Å™ v plné kráse. NÄ›jaké opravy má pÅ™ed
sebou je&scaron;tÄ› kostel. Objekt nepatÅ™í církvi, je majetkem obce a zdej&scaron;í zastupitelé se snaÅ¾í, seÄ• jim síly staÄ
Pokud se najde více zájemcÅ¯ po kupÄ›, pan starosta osobnÄ› provází hosty po obci i pÅ™ilehlých Ä•ástech.
K tÄ›m patÅ™í napÅ™íklad ChÅ™e&scaron;Å¥ovice, kde je krásný kostel obehnaný hÅ™bitovem, lemují jej pÄ›kné výhledy
dal&scaron;í z nÄ›kolika Ä•ástí obce Albrechtice - Hladná. Zde mÅ¯Å¾ete vidÄ›t bývalé mostní pilíÅ™e nedostavÄ›ného mostu
40. let minulého století. Most se zaÄ•al stavÄ›t zaÄ•átkem války, ale pak byla stavba na pÅ™íkaz NÄ›mcÅ¯ bÄ›hem okupace
zastavena.
NÄ›mcÅ¯m se toto vymstilo, neboÅ¥ most byl jiÅ¾ zanesen v mapách a kdyÅ¾ na konci války NÄ›mci prchali
pÅ™ed Rusy k AmeriÄ•anÅ¯m, Ä•ekalo je nemilé pÅ™ekvapení, pÅ™es vodu se tím pádem nedostali. Å½elezobetonová
konstrukce nakonec z dÅ¯vodu nevyhovující &scaron;íÅ™ky nebyla ke stavbÄ› mostu pÅ™es Vltavu pouÅ¾ita, byla vyuÅ¾ita
&ndash; Å¾elezobetonový most stojí v obci Skryje a spojuje bÅ™ehy Berounky.
Hladná je rozptýlena na obou bÅ™ezích Vlt
bývala obcí plaveckou. PÅ™ed vznikem Orlické pÅ™ehrady dokonce prý pÅ™eváÅ¾el dÄ›ti do &scaron;koly pÅ™evozník. Se
kilometr k Å™ece, pÅ™evozník je pÅ™evezl pÅ™es Å™eku na druhý bÅ™eh Vltavy a pak hezky je&scaron;tÄ› znovu kilometr
vy&scaron;lapat ke &scaron;kolním dveÅ™ím v Albrechticích. Odpoledne to samé zpátky&hellip;
Zajímavá je i zatopená skalní kapliÄ•ka v RejzíkovÄ›, jejíÅ¾ fragment vystupuje nad hladinou Vltavy na pravém bÅ™ehu Å™e
A jak se do Albrechtic dostat? Z Písku pojedete smÄ›rem na ÄŒeské BudÄ›jovice, po cca 6 km od Písku u hÅ™ebÄ•ince Nový
DvÅ¯r odboÄ•it vlevo na Albrechtice, v&scaron;e je dobÅ™e a pÅ™ehlednÄ› znaÄ•eno.
Pokud se rozhodnete a pojedete n
výlet,pÅ™eju vám hezké poÄ•así a proÅ¾ijte si krásný den, va&scaron;e MIA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 12 November, 2018, 22:30

