h ÚVODNÍK h
Dìtské názory na lásku...
Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli.
Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.
... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve vìku mezi
ètyømi a osmi lety. Jejich odpovìdi byly mnohem širší a hlubší, než
si kdo dovedl pøedstavit.
M Od té doby, co moje babièka onemocnìla artrózou, nemùže se
už ohnout a namalovat si nehty na nohou. Tak to za ni teï pokaždé
dìlá mùj dìdeèek, i když má artrózu v rukách. To je podle mì
láska.
M Když vás má nìkdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak.
A tak prostì víte, že vaše jméno je v jeho ústech v bezpeèí.
M Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte nìkomu vìtšinu svých
hranolkù a nechcete na oplátku žádné z jeho porce.
M Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unaveni.
M Láska je, když maminka udìlá kávu pro tatínka a usrkne, aby se
pøesvìdèila, že dobøe chutná.
M Láska je, když se s nìkým stále pusinkujete. A až pusinkování pøestane
bavit, tak poøád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka
s tatínkem jsou takoví.
M Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když pøestaneš
otvírat dárky a zaposloucháš se.

M Když se chcete nauèit nìkoho lépe milovat, mìli byste zaèít
u kamaráda, kterého nenávidíte.
M Láska je, když øeknete klukovi, že se vám líbí jeho trièko
a on ho pak nosí každý den.
M Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán
stále pøátelé, i pøes to, že se už tak dobøe znají.
M Když jsem hrála na koncertì na piáno, byla jsem na pódiu
a hroznì jsem se bála. Podívala jsem se na všechny ty lidi, co
mì pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mnì mává
a usmívá se. Byl jediný, kdo to dìlal. Pak už jsem se vùbec nebála.
M Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuøete.
M Láska je, když mamka vidí taku celého smradlavého a upoceného, ale
i tak o nìm øíká, že je fešák, jako Robert Redford.
M Láska je, když vám vaše štìnì olíže celý oblièej i pøes to, že jste ho
nechali doma samotné celý den.
M Když nìkoho milujete, tak se vaše øasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají
z nich malé hvìzdièky.
A na závìr – pøíbìh o nejstarostlivìjším dítìti. Ètyøletý chlapec vìdìl, že
sousedovi od vedle zrovna nedávno zemøela žena. Když chlapeèek vidìl
muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zùstal
sedìt. Když se matka zeptala, co sousedovi øekl, chlapec odpovìdìl: »Nic,
jen jsem mu pomohl breèet«.

Vánoèní kresba, Tomáš Jára
Podìkování
Dìkuji paní Vlastì
Štìpánkové
a jejímu vnukovi Milanu
Královi za velikou pomoc
pøi pro mì nepøíjemné
události dne 9. øíjna t. r.
v Podskalí.
Mít takové sousedy je
dar a radost
Mladé paní nebo sleènì,
jejíž jméno nevím
a která v uvedený den tudy jela na kole a událost vidìla,
také dìkuji za ochotu a pomoc.
Èížková

Potøebujete pohlídat svého potomka?
Nabízím hlídání v kteroukoliv dobu, na
podmínkách se domluvíme. Jsem èerstvá
dùchodkynì – vysokoškolaèka.
Telefon 724 260 785
Koupím 2 plus 1 na Hluboké
pøízemí nebo výtah,
nebo vymìním za 1 + 1 (50 m 2) zdìný
v Èeských Budìjovicích Havlíèkova
kolonie
Telefon 602 786 082
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ZIM NÍ STADION
Sezóna 2008 – 2009
VEØEJNÉ BRUSLENÍ
Pátek 17.00 – 18.45
Sobota 13.30 – 15.15
Nedìle 14.00 – 15.45 hod
Jednotné vstupné za bruslící osobu 25 Kè
Tel. 387 966 565, nebo mobil 602 468 889
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Pøátelská obec Hroznìjovice
Dne 4. listopadu 2008 se v Poslanecké snìmovnì za úèasti místopøedsedy vlády a ministra práce
a sociálních vìcí Petra Neèase a pøedsedy Stálé komise pro rodinu Tomáše Kvapila uskuteènilo slavnostní
vyhlášení vítìzù prvního roèníku celostátní soutìže Obec pøátelská rodinì... Starosta mìsta Hluboká pøivítal
na zasedání zastupitelstva zástupce obce Hroznìjovice, paní Hylenovou a pana Stropnického a blahopøál
jim k úspìchu v soutìži »Obec pøátelská rodinì« vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních vìcí, ve
které se obec Hroznìjovice umístila na jednom z prvních míst v rámci celé republiky. Pan Stropnický pøi
té pøíležitosti podìkoval za podporu mìsta v tomto projektu a sdìlil, že obèané Hroznìjovic mají pøipraveny
další projekty na zkvalitnìní života v obci a souèasnì uvedl, že vìøí v budoucí podporu mìsta Hluboká pøi
jejich realizaci.
Když budete mít chu podívejte se na stránky www. hroznejovice.unas.cz. Na fotografii vidíte
s panem ministrem paní Katarínu Hylenovou s èestným uznáním pro obec Hroznìjovice.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
Blahopøání:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci prosinci 2008 oslaví významná výroèí
Matylda Martincová
Františka Cimbálková
Marie Soukupová
Marie Dušáková
Jan Vlásek
Jiøina Stráská

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

94 let
90 let
80 let
80 let
75 let
75 let

V mìsíci prosinci oslaví 50 let spoleèného života
»Zlatou svatbu« manželé Antonín a Anna Vávrovi
z Hluboké nad Vltavou. Do dalších let pøejeme dobré
zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se:
Nela Chvojanová
Hluboká
Miroslav Šastný
Hluboká
Agáta Chmelaøová
Hluboká
Opustili nás
Vítìzslav Jílek
Hluboká František Klíma Hluboká
Helena Konopová Hluboká Rùžena Souchová Hluboká

Dovolená na Hluboké...
Agentura specializovaná na marketing v cestovním ruchu,
mìla tu èest na poøádání akce MADI REGIONY – DOVOLENÁ V
ÈESKU prezentovat i náš region a naše mìsto. Programu se každoroènì
úèastní návštìvníci ze všech stupòù státní a místní správy, informaèních
center, regionálních sdružení a také øada úèastníkù z cestovních kanceláøí
a agentur, hotelù, prùvodcù a dalších komerèních organizací. Aktivnì se
zúèastnili napøíklad hotel Záviš, Parkhotel, ZOO Ohrada, skláøi z
Hrdìjovic, ale taky naše šikovná kosmetièka Jana Vomáèková a
»maléreèka« nehtíkù a skvìlá manikérka Pavla Matásková. My to víme,
že jsme skvìlí a že je na Hluboké dobøe, pohostinnì, relaxaènì s veškerou
péèí!
Ale ví to svìt? Tak mu to tedy musíme øíct, aby ti, kteøí u nás ještì
nebyli, mohli
k nám na
Hlubokou
pøijet
a sami se
pøesvìdèit
A ti,
co už tu
byli, aby
pøijíždìli
znova
a znova
a poøád...

www . hluboka.cz

Informaèní støedisko
a zámek Hluboká
– trvale otevøeno
Zøejmì jste si všimli, že informaèní
støedisko je otevøeno i pøes zimu.
Jak nám øekl starosta Tomáš
Jirsa, poslední provozovatel IC
vykazoval ztrátu pøi jeho
provozování, a proto se hledala
možnost, spojit pøi službách
turistùm provoz s firmou, která si
na sebe vydìlá sama a která by se
s provozem IC vhodnì doplòovala.
A tak radnice objevila pana Grilla ,
který se stal pøed dvìma roky
hlubockým obèanem a který založil
v Ktiši velkou internetovou firmu
a na Hluboké už vybudoval další,
kde zamìstnává asi 20 vesmìs
mladých lidí... Firmu provázejí
velmi dobré reference. Možná bude nejlépe,
když si pøeètete, jak se firma charakterizuje na
svých webových stránkách (www.forpsi.com):
Díky širokému spektru nabízených služeb je
spoleènost FORPSI schopna uspokojit jak
požadavky na základní internetové služby
soukromých uživatelù, tak nároèné potøeby
velkých firem a nadnárodních korporací.
Naše služby využívá v souèasné dobì více než
100.000 klientù, mezi nimi státní instituce z
nìkolika zemí, politické strany, církve,
významné osobnosti politického, kulturního a sportovního života, mìstské
a obecní úøady, nemocnice a školy. Internetový autonomní systém
spoleènosti poskytuje celkem prostor pro více než 30.000 internetových
domén, které pøímo využívají naši infrastrukturu, v housingových centrech
pøímo provozujeme a administrujeme èi dohledujeme vìtší množství serverù
našich zákazníkù.
Bylo by nesprávné vybrat jen nìkteré z našich klientù, protože si všech
našich klientù vážíme zcela stejnì. Malých klientù si vážíme stejnì jako tìch
nejvìtších. Nedìláme rozdíly, a už se jedná napøíklad o prezidenta
republiky, spoleènost, která patøí mezi 100 nejvýznamnìjších spoleèností
na svìtì (i takové klienty skuteènì máme), malou firmièku s lokální
pùsobností, nebo pana Nováka.
Každopádnì od 1. 11. je infocentrum otevøeno a najdete v nìm zajímavé
služby i pro hlubocké obèany. Stejnì tak celoroènì otevøený zámek
Hluboká snad pøiláká do mìsta klientelu, která oživí mìsto po dobu celého
roku. Památkový ústav tak po 18 letech vyhovìl snaze radnice, aby nejhezèí
zámek republiky, Hluboká, tak jako napøíklad Èeský Krumlov, bylo možné
navštívit i v zimì. V adventní prosincové soboty se mùžete vyjít na jeho
prohlídku a naladit se sváteènì k oèekávání Vánoc.
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Odpovìï na dopis
Paní redaktorko, ve vašem listopadovém úvodníku jsem se dovìdìl vìci,
které málem ohrožují mou budoucnost! Nebezpeèí vlády komunistù je
opravdu hrozné. Ti naši obèané nemají rozum? Prodali volby za 30 Kè? Asi
ne, podívejte se na vládu p. Topolánka a jeho »aroganci« vùèi obyèejným
lidem a vstøícnost k vrstvì bohatých lidí. To se musí dotýkat i nás,
dùchodcù. 27 miliard Kè na naše žoldáky v zahranièí je normální, ale že
chybí v rozpoètu pro potøeby obyvatel ÈR– to už je panu Kalouskovi jedno.
Jo, a k Vaší tehdejší obavì o støílení SNB a milicí do lidí – pøeètìte si
pøehled, kdo a kde støílel do lidí za 1. Masarykovy »humánní« republiky!
Nedívejte se na politiku èerno – bíle, a také si nìkdy pøeètìte Haló
noviny, co ti hrozní komunisté chtìjí. Váš stateèný pravicový postoj jistì
naši obèané ocení.
Váš ètenáø F. K.
Zdali se dívám na politiku èerno – bíle, netuším, Haló noviny nekupuji, to
máte pravdu, staèí mi, že Rudé právo jsme museli odebírat povinnì po celou
dobu mého dìtství až do mých 30 let – ostatnì jiné noviny na výbìr nebyly
a pokud, stejnì psaly stejnì. Proto si už dnes vybírám podle své chuti.
Nicménì, o komunistech dneška také nìco vím. KSÈM se stále hlásí
k revoluènímu základu února 1948 a vysoce oceòuje práci a obìtavost
generací budovatelù první formy socialismu – tak se souèasné komunistické
vedení pøihlásilo letos ve svém prohlášení k událostem z února 1948. Toto
stanovisko bylo uveøejnìno na webu KSÈM.
Po únoru následovaly popravy, vykonstruované politické procesy,
zabavování majetku, násilná kolektivizace, koncentraèní lágry, nesvoboda,
cenzura, zrušení svobody slova.... KSÈM dneška tyhle záležitosti nazývá
»nedostatky«... polemiky na jejich webu jsou hodnì zajímavé...
To všechno jsou jen slova. Já mám ale doma dva sešity: jsou to ruènì
psané pamìti, psané na sklonku života. Jedny psala moje babièka z matèiny
strany, druhé mùj dìdeèek z otcovo strany. Výòatky cituji doslova:
O Babièka, narozena 1911, uèitelka:
... Pøišel 48 rok, osudný i pro Jendu a Rùženku (bratr, švagrová), øadì
majitelù byly živnosti zabrány, to postihlo Jendu, který mìl ve svém
uzenáøství jediného chasníka (ten pøízemní krámek máme na fotkách, bylo
to smìšnì velké kapitalistické podnikání). Jenda byl na dva roky zaøazen do
pracovního tábora u Budìjovic. S bolestí vzpomínám na Jendu, který
nesmìl navštívit ani naši nemocnou maminku a na její pohøeb byl pøivezen
s dozorcem na okamžik k rozlouèení u hrobu... |Byl rok 50, 15. ledna.
... STB z Jindøichova Hradce, pøijíždìli pro taku (babièèin manžel, øídící
školy) a nutili ho pøiznat, že uèí protistátnì (udal ho soudruh S. který mìl
dcerku ve 3. tøídì). Že je to nepravda osobnì zjistil školní inspektor
z Tøebonì, u žákù té tøídy žádné podobné poznatky nenašel, to vypovìdìl
na STB, uchránil taku vìzení. Ale výhrùžky, výslechy na STB
pokraèovaly, náš taka, vždy èestný,charakterní, milovaný žáky i rodièi,
odolával hroznému tlaku... to kruté jednání STB bylo náhle nemocí

takovou ukonèeno. Taka byl vždy zdravý a veselý, a rok 1965 o poklad
nejdražší taku mì pøipravil. (Z výslechu pøivezli dìdeèka s infarktem,
zemøel dva dny poté v budìjovické nemocnici, bylo mu 55 let)
O Druhý dìdeèek, narozen 1891, stavitel do roku 1948, poté tøídní
nepøítel
... Obytný dùm (o šesti bytech), jehož jsme byli vlastníky a kde jsme bydleli
v jednom z bytù, jsme s manželkou byli nuceni nabídnout státu darem,
nebo jsme nemohli s ohledem na pokroèilé stáøí a zdrav. stav dále
zajišovati správu a údržbu domu. Nájemné muselo být odvádìno do státní
spoøitelny a byla nám ponechávána volná kvóta 332 Kè roènì. Poplatky,
které musel platit vlastník domu, èinily roènì 599 Kè. Obytné soukromé
domy èinžovní byly vydanými úøedními naøízeními úplnì znehodnoceny,
byly proto neprodejné a staly se bøemenem. Tolik jsme se napracovali,
nastarali, našetøili, než mohl být dùm postaven a nyní jsme museli být rádi,
že jsme se ho zadarmo zbavili. Dne 1. 10. 1966 byl dùm státu nabídnut a 1.
1. 1969 pøevzat. Mùj dùchod byl již v prosinci 58 snížen na mìs. 407 Kè,
proto, že jsem nebyl v zamìstnání 20 let, že jsem byl podnikatelem. Mé ženì
byl pøiznán dùchod 100 Kè mìsíènì... naši dva synové se o nás dobøe starají
a pøispívají nám na živobytí, a to i pøes naše skromné nároky...
(Dìdeèek se svým bratrem pøevzali malou pilu po tatínkovi, který byl
tesaøem, a teprve ve ètyøiceti letech se stal mistrem tesaøem, zadlužil se, aby
svému øemeslu vlastní pilou pomohl. Dìdeèek mu pomáhal už jako žák
mìšanky, a byla to práce perná, vstávali ráno ve dvì v noci a jezdili do
lesù pro døevo. Pøesto dìdeèek svoji práci miloval a jako stavitel byl pozdìji
velmi solidní a oblíbený. Jeho práci potkávám v celém Jihoèeském kraji.
První nákladní vùz, který poøídili, zabral Hitler pro vojenské úèely. Zbytek
pak únor 1948.)
Dá se tedy øíct, že obavy z opìtovné vlády komunistù mám zakódované
geneticky. Pamìti obsahují mnohem víc, vùbec ne jen temné vzpomínky.
I když dodnes nechápu, jak generace našich prarodièù dokázala psychicky
pøekonat neuvìøitelní køivdy, nejen ty majetkové. Ale pokud nìkdo zase
slibuje, že vše bude sociálnì spravedlivé a poplatky za cokoli za nás zaplatí
»nìkdo« – nevìøím. Jakožto hospodyòka vím, že nenakoupím za víc, než do
domácí kasy vložím. A myslím, že takhle funguje každý rozpoèet.
»Jenom politicky naprosto stupidní èlovìk by volil proti ÈSSD,« prohlásil
Paroubek pøi letošních volbách. Druhý den tuto svou vìtu zapøel, pak se za
ni omluvil. Tìch arogantních politikù je v politice hodnì. Každá strana má
ovšem jiný politický program. Nìkomu se líbí ten, jinému onen. Zatím
máme právo si svobodnì zvolit stranu, která nás oslovuje víc.
A co se týèe mrtvých, které má na svìdomí Masaryk. Netuším, nemohu
soudit, co a jak tehdy probíhalo. Nesrovnávala bych tyto poèty s množstvím
obìtí komunismu. A to, že ho ctil a obdivoval Karel Èapek, naprostý
humanista, a taky oba moji dìdeèkové, mi k dùvìøe v Masaryka staèí. AR

Osahejte si zvíøátka!
Ve ètvrtek 13. 11. do ZOO Ohrada pøišlo na pozvání spoleènosti Nova Projekt (budoucí
stavitelé víceúèelového domu na místì dnešní Jednoty) za hezkými zážitky 25 dìtí MŠ
Zachariášova a 15 dìtí ZŠ Máj. Byly to dìti zrakovì postižené, a proto tady na nì èekalo 30 dìtí
ZŠ Dukelská, aby je vzali za ruku a dìlali jim odpoledne spolehlivého kamaráda. V doprovodu
byli i pedagogové a rodièe. Pozvanými hosty byli
starosta Hluboké nad Vltavou
Tomáš Jirsa
a zástupci sponzorù Nova Projekt, Gabreta.
Na programu bylo uvítání dìtí u brány, prohlídka
ZOO – a hraní se zvíøátky. Hladit se mohly:
malièkatá kùzlátka, poník, fretka, sova, stará koza.
Koník obìtavì dìti vozil, zamìstnanci ZOO
vyprávìli o zvíøatech. Program pokraèoval
návštìvou Centra ekologické výchovy, dìti dostaly
balíèky s nápoji, sladkostmi a drobnými dárky
a odpoledne si užily, pøestože mìly tradiènì
pošmourno – loni ale na podobné akci lilo mnohem
víc. Na dobré náladì poèasí neubralo a dìti si užily
zvíøátek do sytosti.
Zrak je dùležitý, ale ostatní smysly rovnìž. Vìøily
byste, že tu smìsici zvíøecích vùní budete z
hladících dlaní cítit, i když si ruce umyjete mýdlem?
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Poplatky jsou úèinné a sociálnì bezpeèné
Regulaèní poplatky zavedené od 1. ledna jsou nastaveny správnì.
Nepøedstavují pro nikoho bariéru v èerpání skuteènì potøebné zdravotní
péèe, a pøitom významnì snižují plýtvání v èeském zdravotnictví. Potvrzují
to aktuální data Èeského statistického úøadu ÈSÚ, data zdravotních
pojišoven a nakonec rozhodnutí Ústavního soudu.
Pøipraveny jsou dílèí odborné úpravy, na kterých se už dohodla expertní
koalièní komise. Pøistoupilo se i na rozumný politický kompromis
u poplatkù vybíraných u rodièù malých dìtí, a to i pøesto, že podle vìtšiny
dìtských lékaøù i zde zafungovalo zavedení poplatkù stejnì jako
u dospìlých. Z èekáren zmizely dìti s banálními problémy a lékaøi tak mají
více èasu na ty, které jejich péèi skuteènì potøebují.
Regulaèní poplatky zpøístupnily vážnì nemocným moderní léèbu
Pokles zbytných návštìv v ordinacích, zkrácení doby hospitalizací a
zejména více penìz na léèbu vážnì nemocných. To jsou splnìná oèekávání
Ministerstva zdravotnictví ÈR v souvislosti se zavedením regulaèních
poplatkù. Za první pùlrok svého fungování pøinesly regulaèní poplatky do
èeského zdravotnictví úsporu ve výši 3,4 miliardy korun. Díky úspoøe
výdajù na levné léky, které si lidé nyní kupují sami bez pøedpisu se mohlo
pøesunout napøíklad o 800 milionù korun více než pøed rokem do center
specializované péèe a zlepšit tak dostupnost moderní léèby všem, kteøí ji
potøebují.
Jasnì se tak ukázalo, že zavedení regulaèních poplatkù v praxi realizuje
solidaritu s pacienty, kteøí trpí závažnými onemocnìními, jejichž léèba je
velice nákladná. »Napøíklad u léèby nádoru prsu se zvýšil poèet léèených
ve specializovaných centrech o tisíce pøípadù, na které se v loòském roce
vèas nedostalo. Obdobná situace je rovnìž u léèby Bechtìrevovy choroby,
nádorù hlavy a krku, metabolických vad, Crohnovy choroby, osteoporosy
nebo roztroušené sklerózy,« vysvìtluje Marek Šnajdr, první námìstek
ministra zdravotnictví a dodává: »Došlo k vytvoøení úspor, které mohou být
použity pro skuteènì potøebné pacienty. Ušetøené peníze slouží k úhradì
døíve nedostupné a nákladné léèby pro vážnì nemocné.«
Pozitivní dopad mìlo i zavedení ochranného limitu, který v prvním
pololetí roku letošního pøekroèilo 1306 pojištìncù, do konce roku to budou
podle odhadù ministerstva desetisíce pøípadù. Pìtitisícový limit chrání
pøedevším chronické pacienty a pacienty trpící více chorobami.
Regulaèní poplatky umožnily také významné zvýšení operaèních zákrokù
s dlouhými èekacími dobami – napøíklad Všeobecná zdravotní pojišovna
ÈR nasmlouvala na rok 2008 o 7350 , tj. o 35 % více kyèelních a kolenních
náhrad než v pøedchozím roce. Plánuje se navýšení financování
zdravotnické záchranné služby v roce 2009, vedoucí mimo jiné k provozu
44 nových výjezdových stanoviš po celé ÈR.
»Jsem rád, že jsou vidìt výsledky mé práce. Navíc vùbec poprvé jsou
systematicky sbírána data o finanèní spoluúèasti potenciálnì zranitelných
skupin, což umožòuje ochránit je pøesnì cílenými a úèinnými opatøeními.«
dodává ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
Z materiálu ministerstva zdravotnictví

Haló, obìd!!!!
Takhle jsem si pøedstavoval volání paní
Marcely Mejstøíkové na své
objednavatele, èekající na obìdy.
Skuteènost je jiná. Každý z nich zná
pøesnì dobu, kdy se u domu s kolem
zastaví paní Marcela, pøivážející
pochutnání ze školní kuchynì ZDŠ
Hluboká. V pøátelském rozhovoru
s paní »zásobovatelkou« jsem se
dozvìdìl, že tuto peèovatelskou službu
vykonává už patnáct let, každý den, vyjma školních prázdnin a svátkù. Loni
mìla nejvíce, dvanáct zájemcù. »To bylo moje kolo, na kterém jídelní
soupravy vozím, obaleno jako dárky od Ježíška. Lidé mì vyhlížejí a v
pøípadném zpoždìní už vidí nìjakou nehodu. Ta se mi však nikdy nestala,
i když za zimních fujavic a námrazy to chce ’výdrž‘. Leckdy musím za staré,
nemohoucí lidi vyøizovat placení obìdù, dietní jídlo a podobnì. To mi ale
nedìlá žádnou potíž, protože mi jde o spokojenost mých strávníkù.«
S paní Mejstøíkovou jsem se rozlouèil s podìkováním za její obìtavou
peèovatelskou práci, s pøáním zdraví a vytrvalosti v dalším období.
František Kvapil
www. hluboka.cz

O stezku na Hlubokou je zájem po celý rok
Zjistit, zda mají cyklisté, bruslaøi i chodci zájem o cyklistickou stezku è. 12
z Èeských Budìjovic na Hlubokou nad Vltavou po celý rok, se rozhodla
Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko. Ta vytvoøila analýzu roèního
využití této cyklistické stezky.
„Víme, že v letních mìsících je o stezku z Budìjovic na Hlubokou velký
zájem, ale chtìli jsme zjistit, jak je to po zbytek roku. Proto jsme na základì
sèítání osob využívajících tuto stezku provedli odhad roèní intenzity jejího
využití,“ uvedl Jan Šmidmayer z Místní akèní skupiny Hlubocko –
Lišovsko.
Výsledky potvrdily, že tato trasa je co do intenzity cyklistù jednou
z nejvyužívanìjších cyklistických stezek v Èechách. Ze získaných podkladù
bylo odhadnuto, že cyklistickou stezku z Budìjovic na Hlubokou využívá
pøes 340 tisíc osob za rok.
Pøekvapivé je, že stezka je využívaná bìhem celého roku, nejenom
v teplém poèasí. Nejvíce osob ji navštíví bìhem letní sezóny, a to
v mìsících èervenec a srpen. Ale i v zimních mìsících je vyhledávanou
trasou, to slouží hlavnì k pøepravì do zamìstnání.
Intenzita využití cyklostezky bìhem roku

Bìhem sèítání byla provádìna i anketa mezi lidmi, kteøí oblíbenou
cyklistickou stezku è. 12 užívají. Z ní vyplynuly nìkteré její nedostatky.
Mezi hlavními zùstává špatný asfaltový povrch v Bavorovicích, který
odrazuje zejména bruslaøe od dalšího pokraèování v cestì na Hlubokou èi
do Èeských Budìjovic.
Lidé rovnìž kritizovali nedostateènou délku cyklostezky. Ocenili by
prodloužení trasy smìrem na Týn nad Vltavou. Za další problém oznaèili
cyklisté, bruslaøi i chodci málo odpoèinkových míst a pøeplnìnost v letních
mìsících.
Vysoký zájem o
cyklostezku potvrzuje
lo gi è n o st p l án o v a n é
výstavby stezky i na
pravém bøehu Vltavy. Jak
na výstavbu nové stezky,
t a k n a d o vyb a v e n í
mobiliáøe cyklostezky by
mìsto mohlo získat dotace
z Evropské unie. Projekt by
se však musel ihned zaèít
pøipravovat.
Projekt je realizován
s finanèní úèastí
Jihoèeského kraje.
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Pìt milionù korun rozdìleno na
rozvoj Hlubocko - Lišovska
O Evropský zemìdìlský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí: Témìø pìt
milionù korun právì rozdìlila mezi žadatele na svém území
Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko.
Finanèní prostøedky pocházejí z Programu rozvoje venkova ÈR, z Osy IV,
Leader. O peníze se ucházelo celkem 8 subjektù, mezi nimiž byly obce
i podnikatelé. Uspìlo 7 žadatelù. Dotaci dostal napøíklad baseballový klub
v Hluboké nad Vltavou, který díky ní vybuduje pùjèovnu sportovního
vybavení ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. Pùjèovat se zde
budou in-line brusle, pálky a míèky na stolní tenis, pálky a košíky na
badminton, baseballové míèe a pálky, basketbalový míè a koleèkové lyže.
Za dotaci také baseballový klub v hlubockém areálu koupí do zemì
zabudovanou velkoplošnou vzduchovou trampolínu, která bude se svými
rozmìry 13 x 15 m nejvìtší v Jihoèeském kraji.
Podpoøeny byly i projekty na obnovu a rozvoj vesnic. Nejvìtší dotaci
získala obec Hrdìjovice na obnovu komunikace a chodníku na svém území.
S rekonstrukcí veøejné kanalizaèní sítì v ulici Pøívorka bude moci díky více
než milionové dotaci zaèít mìsto Lišov a více než pùlmilionová dotace
umožní rekonstrukci vodohospodáøské infrastruktury v Hluboké nad
Vltavou. Dotace Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko rozdìlila i na
záchranu památek na svém území. Mìsto Lišov opraví díky dotaci návesní
kapli Andìla Strážce ve Lhoticích a Hluboká nad Vltavou vytvoøí studii,
která analyzuje využití kulturního dìdictví na území Hlubocko – Lišovska
pro rozvoj cestovního ruchu.
Další výzva bude pravdìpodobnì vyhlášena v únoru pøíštího roku.
Vybrané projekty:
Podpora cestovního ruchu:
O Hluboká Baseball & Softball Club s.r.o. – Zvýšení kvality služeb
sportovnì relaxaèního areálu Hluboká nad Vltavou – schválená dotace
382 378 Kè
Obnova a rozvoj vesnic:
O Mìsto Rudolfov – Zlepšení kvality života ve venkovní oblasti nákupem
techniky na údržbu zelenì a veøejných prostranství – 750 000 Kè
O Mìsto Hluboká nad Vltavou – Rekonstrukce vodohospodáøské
infrastruktury v Hluboké nad Vltavou – 587 283 Kè
O Obec Hrdìjovice – Obnova komunikace, parkovištì, chodníku v kat.
území Hrdìjovice 1 300 000 Kè
O Mìsto Lišov – Rekonstrukce veøejné kanalizaèní sítì v ulici
Pøívorka v Lišovì – 1 092 718 Kè
Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova:
O Studie využití kulturního dìdictví Hlubocka – Lišovska –
630 000 Kè. Mìsto Lišov
O Záchrana a obnova Kaple Andìla
Strážce, Lhotice – 178 028 Kè

Plán vánoèních koncertù turné
pìveckého sboru Záviš
14 . prosince – Lomnice nad Lužnicí
15. prosince – láznì Bechynì
17. prosinec – DD Hvízdal
18. prosince – Domov dùchodcù Hluboká nad Vltavou
20. prosinec – AJG v 15 a 17 hodin
30. prosince – Kvilda

Výdej povolenek ÈRS MO v roce 2009
Mánesova 829, Hluboká/Vlt. Kanceláø MO
mìsíc
prosinec 2008

leden 2009

únor 2009

bøezen

duben 2009

kvìten 2009

èerven 2009

datum
19
23
30
3
7
14
22
28
3
11
18
26
4
10
18
26
8
16
22
29
6
13
21
10
15

den
pátek
úterý
úterý
sobota
støeda
støeda
ètvrtek
støeda
úterý
støeda
støeda
ètvrtek
støeda
úterý
støeda
støeda
støeda
støeda
støeda
støeda
støeda
støeda
ètvrtek
støeda
pondìlí

výdejní doba
14 – 17
14 – 17
14 – 17
8 – 11
14 – 18
14 – 18
14 – 18
14 – 18
15 – 18
15 – 18
15 – 18
15 – 18
15 – 17
15 – 17
15 – 17
15 – 17
16 – 17
16 – 17
16 – 17
16 – 17
16 – 17
16 – 17
16 – 17
15 – 16
15 – 16

Èervenec, srpen, záøí, øíjen – kdykoliv, po telefonické nebo osobní
domluvì na adrese: Vladimír Peprný, B. Nìmcové 638, Hluboká/V.
nebo ? 606 410 299. Dotazy – e-mail: peprny.v @ necoss.net
NEZAPOMEÒTE!
Èlenská schùze 28. února v 9.30 hod. v restauraci »U Švejka« – Hluboká
nad Vltavou, námìstí. Odevzdat vyplnìné úlovkové listy do 15. ledna 2009
v kanceláøi MO, nebo poštou! Poplatky za brigády beze zmìn.
Známky – dospìlí 400 Kè, 16 – 18 let 200, dìti 100.
Ceny základních povolenek, roèní:
Povolenka
MP
P

Dospìlí
1 100 Kè
1 200

ZTP
550
600

mladiství 16 – 18
750

dìti do 15 let
1 prut 350

850
2 pruty 400
Výbor ZO Hluboká nad Vltavou

KADEØNICTVÍ VLAÏKA
– VLADIMÍRA TRNKOVÁ
Pražská 5, Hluboká nad Vltavou – Zámostí
Tel. 774 121 843,
e-mail: kadernictvivladka@email.cz
Kadeønické služby pro dámy, pány i dìti
Otevøeno: pondìlí, úterý 9:00 – 18:00 hod.
støeda 8:00 – 12:00 hod. ètvrtek, pátek 9:00 – 18:00 hod.
sobota na objednávku
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Klub maminek Andílek
M ísto volného èasu pro rodiny s pøedškolními dìtmi
Najdete na adrese: Žižkova 247, Hluboká nad Vltavou
Stálý program:
Dopoledne
pondìlí
úterý

Hlubocké mateøské centrum na nové adrese
Èas velmi rychle plyne a hlubocké mateøské centrum již funguje dva
mìsíce po prázdninách. Proto jsem se rozhodla udìlat rozhovor s Ivou
Rausovou a Lucií Volkovou, které jsou v souèasné chvíli nejvìtšími
hybatelkami celého sdružení.

Odpoledne

Batolátka
9:00-11:30
Mimísek (Jana)
9:30-11:00

Hopsadlo
16:00-17:30

støeda
ètvrtek
pátek

Tvùrèí dílna
Šikovné prstíky
9:00-11:30
16:00-17:30
Angliètina (Hanka)
10:00-11:00

Tvùrèí dílna:
4. 12. – zápichy èert a Mikuláš, vtupné 30/40 Kè
11. 12. – výroba vánoèních pøáníèek, tašek a ozdob, vstupné 30/40 Kè
18. 12. – malování na sklo, vstupné 40/50 Kè, s sebou sklenièku, kterou
chcete zdobit
Pøipravované akce:
První týden: Mikulášská nadílka
Tøetí týden: Vánoèní posezení s ochutnávkou cukroví
Více na www.klubmaminek-andilek.estranky.cz
nebo na tel 721 948 294, 777 817 515
Tìšíme se na vás!

Æ Maminky, co je u vás nového?
Nové je pøedevším místo, ve kterém se od øíjna scházíme. Je skvìlé, že
nám mìsto poskytlo novì opravené prostory po bývalé knihovnì v Zámostí,
což nám pøináší spoustu možností.
Æ Jakých možností?
Pro každou vìkovou kategorii dìtí a pro rùzné aktivity máme vyhrazen èas
v pravidelném programu. Batolatùm je urèena pondìlní herna, kde mohou
navazovat svá první pøátelství a kontakty s vrstevníky. Pro maminky
miminek je vyhrazeno úterní dopoledne, kde si mohou zlepšit fyzickou
i psychickou kondici. Ètvrtky patøí všem, kteøí nìco rádi tvoøí a vyrábìjí.
Nezapomínáme ani na vzdìlávání maminek. O kurzy anglického jazyka,
vedené skvìlou lektorkou Hankou Vlasákovou, je velký zájem. A školkové
dìti se scházejí na odpoledním Hopsadle, kde právì teï zkoušíme pohádku
O øepì a nacvièujeme taneèek pro èerta...
Æ Takže pøijde i èert?
Spíš malý hodný èertík s Mikulášem a spoustou dáreèkù... Kromì
pravidelného programu nabízíme každý mìsíc i další akce. V listopadu to
napøíklad byl Halloweenský pochod na zámek s lampiony a lampièkami.
Pøed zámkem èekalo na dìti hodné strašidlo,
které dìti za jejich odvahu obdarovalo sladkou
odmìnou. Další naší listopadovou akcí byl
minibazar, na kterém mohly maminky nakoupit
spoustu krásného obleèení za rozumné ceny.
A samozøejmì i prodat to, z èeho jejich dìti už
vyrostly. V prosinci kromì Mikulášské nadílky
chystáme i pøedvánoèní posezení s ochutnávkou
cukroví, na které zveme nejen maminky, ale
i tatínky, babièky a dìdeèky.
Æ Vidím, že jste již stihly mnoho akcí a aktivit.
Kolik lidí se podílí na tak bohatém programu ?
Kromì nás dvou a Hanky, o které jsem se již
zmínila v souvislosti s angliètinou, je to ještì Jana Divišová se svým
programem pro maminky miminek. Ale nesmím zapomenout ani na další
maminky, které výraznì pomohly pøi zaøizování klubu zapùjèením nebo
darováním nìkterých nezbytností, ušitím krásného kapsáøe, další maminky
pomáhají s úklidem, když je tøeba. A všichni to dìláme ve svém volném
èase pøi zamìstnání nebo pøi mateøské dovolené bez nároku na jakoukoli
odmìnu.
Æ Získáním nových prostor se výraznì rozšíøily možnosti pro vaši èinnost.
Pøesto máte ještì nìjaké tajné pøání, které by ještì zlepšilo vaši èinnost?
Tajná pøání samozøejmì máme, máme i netajná pøání a tím je v souèasnosti
tøeba nákup nových pomùcek na cvièení pro dìti (míèky, skluzavka,
molitanová stavebnice), ale za tím na to není dostatek penìz. A samozøejmì
si také pøejeme, aby se všem maminkám i dìtem v novém klubu líbilo.
Æ Chcete ještì nìco dodat na závìr?
Ještì jednou chceme podìkovat mìstu za krásnì opravené prostory.

...Andìlská vánoèní pošta
A tøi pohádkové dobré sudièky stály u zrodu ...
(jmenují se pohádkovì: paní Dominová, Láchová a Duš áková).
Nejenže utrhly kus modrého z nebe a pøiš pendlily ho v hlubocké knihovnì ke
stropu, ale oba andìlíèky (holèièku a chlapeèka – rùžovou a modrého)
vybavily hvìzdami, obálkami, známkami a nezbytným š templem – neboli razítkem
Andìlské pošty! Dìti, které si pøijdou do knihovny v dobì, kdy je otevøena pro
veøejnost, a dají si razítko na obálku, napíš ou dopis Ježíš kovi a ten pak v obálce
správnì dají za okno – dostanou letos zaruèenì vš echny dárky, které si pøejí.
Koneènì úøad, kde vš echno funguje jak má a je zadarmo!

www.hluboka. cz
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Noví zvìrolékaøi na Hluboké
Veterináøi Vladimír Vavøín a Milena Cimbálková nedávno otevøeli zbrusu novou veterinární ordinaci v ulici Boženy Nìmcové
ve mìstì. Ordinace v pøízemí domu èíslo 102 s výhledem do zahrady a parku se jim zamlouvala hned na první pohled,
obèas je sem pøijde zkontrolovat pejsek ze sousedství a pro pomoc si už pøicházejí první pacienti.
V èekárnì u zvíøecího doktora je vìtšinou navíc lepší atmosféra než v èekárnách u lékaøe bývá, klienti si povídají o svých svìøencích,
pochválí si je, nepøedbíhají se. Ovšem, i tady mùže být smutno. Spousta lidí, když jim zvíøátko umøe, si øekne že už nikdy...
ale brzy potom se u nich doma objeví štìòátko nebo pejsek z útulku. Domov bez zvíøete, pokud jste na nì zvyklí, je strašnì prázdný...
Doktor Vavøín má ordinaci také v Budìjovicích, øíká MVDr. Milena Cimbálková, tady na Hluboké se støídáme,
nepøetržitou službu na telefonu drží vždy jeden z nás, takže v pøípadì nouze jsme k dosažení.
Pøipadá mi, že ordinací pro domácí miláèky
pøibývá a že si tam klienti vìtšinou podávají
dveøe... Pøibývá, ano, je to asi tím, že také
pøibývá lidí, kteøí doma nìjaké zvíøe mají a jsou
ochotni mu poskytnout i veterinární péèi, když je
potøeba. Døív to bývalo tak, že pes mìl hlídat
u boudy a dostával zbytky. U domu byla koèka,
která si ulovila myš a obèas taky dostala nìco, co
zbylo v kuchyni. Dnes jsou tyto pøípady
v menšinì, péèe majitelù stále více odpovídá
potøebám zvíøat, a to se také projevuje na délce
a kvalitì života mazlíèkù. V souèasnosti není
vìk nad 15 let u psù a 18 let u koèek velkou
vzácností.
Naše ordinace je zamìøena na malá zvíøata,
psy, koèky, drobné savce, doktor Vavøín se
zabývá i exoty a plazy, takže pomoci mùžeme i
tìm, kdo mají papoušky, hady, ještìry a podobnì.
Jak mùže poznat, co chybí hadovi?
Že nìco chybí hadovi, pozná už majitel.
Technika a metody vyšetøení jsou trochu odlišné
od psù a koèek, nicménì výsledky klinického
vyšetøení plazù èasto ukáží problémy, jež je tøeba
øešit. Další možností je zvíøe hospitalizovat,
nechat na pozorování, oni se totiž chovají úplnì
jinak, když pøijdou do cizího prostøedí, takže
chvíli trvá, než se zaènou projevovat pøíznaky
pøípadného onemocnìní.
Sama také urèitì nìjaké zvíøe máte?
Mám doma psa, labradora, bydlíme v bytì, takže
co se týèe množství a velikosti zvíøat jsem
pomìrnì limitovaná...
V takové veterinární ordinaci nasbíráte urèitì
spousta pøíhod a pøíbìhù, nìkdy veselých nìkdy
smutných...
Když máte doma zvíøátko 10, 15 let, tìžko se
smiøujete s tím, když je tìžce nemocné, nebo
když vám zemøe. Hodnì mladých lidí zase s tím
svým zvíøetem vyroste... Lidé, kteøí mají rádi
zvíøata, si život bez nich nedovedou pøedstavit.
I když jim odejde a slibují si, že už si žádné
nepoøídí, vìtšinou si brzy pøivedou dalšího èlena
rodiny...
My jsme takový národ, který se zvíøaty žije
hodnì blízce... Napøíklad si je stìhujeme až do
postele... myslíte? Bereme je víc jako spoleèníka,
pøítele, a už koèièku nebo pejska, to je pravda.
Co bìžnì øešíte ve vaší veterinární ošetøovnì?
Nejèastìjší dùvod návštìvy je oèkování, to po
celý rok, teï nastupuje období podzimního
kašle, chøipky. Nachlazení potkává i pejsky.
Obèas zbaští, co by nemìli a dojde ke zvracení,
prùjmu, nìkdy problém s tlapkou, když špatnì
šlápnou – to jsou asi nejèastìjší pøípady, s
kterými se setkáváme. Dalšími zákroky jsou
øešení problémù se zubním kamenem, kastrace,
císaøské øezy pøi komplikovaných porodech,
pøibývá civilizaèních onemocnìní – nemoci
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srdce, artrózy... V zimì bychom se mìli víc starat
o tlapky pejskù, trápí je sùl z ošetøených ulic
anebo zmrazky snìhu mezi prsty, když je sníh
a mráz. Velký problém bývá s Vánoci, kdy si lidi
myslí, že by mìli i pejskovi pøilepšit. Tøeba
kousky tuèného rybího masa z polévky. To není
dobøe, bude mu špatnì! Radìji zùstat u støídmé
psí stravy. Obèas v zimì jde o úraz, i pes mùže
uklouznout, pozor pøi bruslení na pøejetí tlapky.
Pøijde jaro a fenky sice obecnì hárají na jaøe
a na podzim, takže podle toho pak dva mìsíce
poté nadcházejí porody. Ale není to úplné
pravidlo. Za prvé rùzné feny hárají za rùznì
dlouhou dobu, nìkterá po pùl roce, jiná až po
osmi mìsících, takže se to rozloží do prùbìhu
roku. Jarní odchov bývá lepší i pro chovatele,
štìnì v teplých mìsících mùže ven, je to také
zdravìjší období, kdy jsou ménì náchylní
k nemocem. S porody bývá problém u plemen
napøíklad francouzských buldoèkù, nebo jiných
krátkolebých plemen, tam bývají komplikace a
øeší se císaøským øezem. Obecnì menší plemeno
má tìžší porod, protože má sice ménì štìòat, ale
zase vìtších vzhledem k velikosti matky.
To u koèek je sezóna pohlavní aktivity pevnì
daná, takže v zimì se nemrouskají vùbec a
zaènou zase na jaøe. Porody koèky zvládnou
vìtšinou bez problémù samy, pokud to není
vyslovenì pokojová koèka...
Co by každý majitel psa nebo koèky mìl bìhem
roku pro svého psa ze zdravotního hlediska
udìlat? Jednou za rok se psem pøijít na oèkování
a alespoò dvakrát do roka ho odèervit. U psa je
ze zákona povinná vakcinace proti vzteklinì,
doporuèuje se vakcinovat i proti dalším
nemocem – nejznámìjší jsou asi psinka
a parvoviroza. U koèky není žádné povinné
oèkování, ale mnohdy je v našem zájmu, pokud
chcete koèku ušetøit nebezpeèných infekcí –
když chodí ven a vystavuje se nákaze. Platí
pravidlo, že prevence je vždy výhodnìjší než
léèba – jak finanènì, tak i po zdravotní stránce.
Vždy kdo by chtìl, aby jeho miláèek byl
nemocný, pøípadnì riskoval trvalé následky i po
vyléèení.
Celoroèním problémem mohou být
ektoparazité – známé blechy (i blecha psí na
èlovìka jde!) a v teplejším období roku klíšata,
která jsou aktivní už kolem deseti stupòù nad
nulou. Pro boj s tìmito nevítanými návštìvníky
existuje celá øada rùzných preparátù i aplikaèních
forem (spreje, spot on, obojky, koupele...)
Odèervit koèku je docela problém. Alespoò tu
naši...
Pokud pøijdete, vìtšinou zvládneme dát jí pilulku
do krku pinzetou tak daleko, aby ji už nevyplivla,
nebo se to dá øešit teï už i jednodušší variantou:
pomocí tzv. spot on aplikace – kápnout do
rozhrnuté srsti pøímo na kùži krku preparát, který

se kùží vstøebá do krve, takže pøejde na místo,
kde má pùsobit. Zbaví to škrkavek a tasemnic
a ještì pùsobí na další èervíky. Je to vymyšlené
právì pro koèky, protože nìkteré tablety špatnì
snáší, vyzvrací je, takže výsledek se mine
úèinkem. Záleží na váze, je to o nìco dražší, ale
úèinné a snižujete riziko prokousnutého prstu
a všech zúèastnìných. Obdobný princip, jako
když dáváte psovi kapku preparátu na kùži proti
klíšatùm a blechám.
Je to dùležité kvùli jejich zdraví, ale pøenesenì
i lidskému, že? Urèitì, zvláš u tìch koèek. Lidé
to dost podceòují, nicménì koèka má bohužel
zvyk chodit na záchod do dìtských pískoviš,
navíc své exkrementy zahrabává, takže dítì se
k nim dostane opravdu nevìdomky.
Co se týèe další choroby u koèky, toxoplazmózy,
které je nebezpeèná ženám v tìhotenství? Dá se
proti ní oèkovat? Tuto chorobu vìtšinou
pøenášejí koata, u kterých probíhá akutní
stadium, které trvá okolo 14 dní. Jinak pùvodce
vyluèují, jen když jsou nìjak oslabené, a pøi
dodržení všeobecných hygienických zásad, a
pokud tøeba v tìhotenství neèistí koèièí záchod
právì tìhotná žena, je riziko infekce minimální.
Takže ani tìhotná žena nemusí dávat rodinnou
koèku pryè. Vakcína dosud nebyla vyvinuta.
Zdravá strava. Co dìláme špatnì?
Mìli bychom se opravdu snažit psovi jídlo
nesolit a pøipravovat ho jen pro nìj, pokud už mu
chceme vaøit. Pejsek má radost z uzených
salámù, ze zbytkù z našeho stolu, z èokolády –
ale opravdu mu to hodnì škodí. V dobì, kdy je
na trhu tak velká nabídka granulí pro každý vìk
psa, rasu a podobnì, je to opravdu nejjednodušší
a nejzdravìjší zpùsob stravování. Výživa pro
domácí mazlíèky se hnula hodnì dopøedu, už
jsou na trhu i granule jako zvláštní diety pro
kardiaky, ledvináøe, diabetiky, protože dieta
k léèbì patøí. Døíve se tyto »civilizaèní choroby«
pøíliš neøešily, kdo by si všiml u psa v boudì, že
po ránu kašle, hodnì èùrá, nebo že se zadýchává
do schodù a musí odpoèívat.
Tyto nemoci si pes »vypìstuje« nezdravým
zpùsobem života – tak jako my lidé, nebo jsou
i plemena, která jsou k urèitým typùm chorob
náchylná, disponovaná geneticky. King charles
kavalier napøíklad k problémùm se srdcem, ve
vysokém procentu mají geneticky vrozenou
srdeèní vadu. Dispozice u jezevèíkù je také èastá,
malá plemena mají se srdcem více problémù
všeobecnì. Yorkšíøi mívají epilepsii,
paradentózu...
A nìjaký druh psa, který je nejmíò zatížen
chorobami? Køíženec. Zdravá poulièní smìs.
Jinak se na každém plemeni bohužel nìco najde,
i ta døíve velmi odolná plemena si postupnì
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vypìstovala nìjaký neduh. Tato dìdièná zatížení
vznikají tím, že pøi vytváøení jednoho plemene se
køíží pomìrnì blízce pøíbuzní jedinci a spousta
chovatelù je nezodpovìdná v tom, že i když má
zvíøe nìjaký problém, tak ho stejnì nechají
pøipustit. Více problémù vìtšinou mívají
plemena, která mají za sebou velký boom,
módnost, svého èasu byl módní pudl, jezevèíci,
bedlington teriér, yorkšíøi... napøíklad teï
retrívøi, je jich pomìrnì dost, a protože po nich
je poptávka, tak se pak nevybírají ti
nejlepší jedinci k chovu, ale je
hodnì štìòat
i od problémových rodièù.
Tøeba i nìmeètí ovèáci, kteøí
zùstávají nejrozšíøenìjším
pracovním plemenem pro dobré
povahové a další vlastnosti, které
jiná plemena nezvládnou, mají
hodnì komplikací s pohybovým
aparátem, zejména nemocné klouby.
Jeden èas se šlechtili do typu takové
sražené zádì, níže posazený zadek
psa, a toto postavení nohou je pak
špatnì, vede k dysplaziím kyèlí a
následnì i poškození ostatních
kloubù.
Jak si tedy vybrat správného psa?
Obliba velkých a malých plemen
psù souvisí s vìkem, povahou,
situací majitele, starší lidé už si
radìji poøídí menší plemeno psa,
aby je snadnìji zvládli. Pøíbìhy
o tom, jak majitel psa nezvládá,
problémy s bojovými plemeny psù,
jsou bohužel dokladem toho, že
èlovìk neví, jakého psa k sobì
správnì vybrat. Když máte
zkušenosti s více plemeny,
pochopíte, že lovecký pes patøí do lesa a pokud
nezamìstnáte pracovní plemeno, budou
nepøíjemnosti. Každý by mìl svého psa vychovat
alespoò k základní poslušnosti.
A jak je to s koèkami v Èechách?
Urèitì jsou fajnšmekøi, kteøí se vìnují výhradnì
svému oblíbenému plemeni koèek a vìnují se
chovu, mají doma šampióny a jsou do toho velmi
zapálení. Znám paní, která chová mainské mývalí
koèky, takže má po vrhu doma najednou kolem
šedesáti koèek. I tady v domì nad ordinací právì
dorostla bengálská koata, zrovna teï k nám
jedno chodilo se zranìnou tlapkou, protože malý
koèièí neposeda odnìkud spadl.
Úrazy koèek jsou docela èasté, procházejí se
po parapetu nebo zábradlí a spadnou, nìkde se
skøípnou... nìkdy jim zpùsobíme úraz sami naší
nepozorností, pøišlápneme kotì... Navíc také
málokteré zvíøe utrpí tolik úmyslných pøíkoøí
díky zlým lidem, jako koèka.
Jaké zvíøecí problémy ještì øešíte?
Tøeba ty se zuby! Majitelé èasto pøichází s tím,
že pejskovi je cítit z tlamy. Problém zpùsobují
bakterie žijící ve zbytcích potravy zachycených
mezi zuby, zubním kameni a zanícených dásních.
V takovém pøípadì je øešením odstranit zubní
kámen ultrazvukem a dle stavu pøípadnì léèit
zánìt dásní. Nejúèinnìjší prevencí je èištìní
zubù. Suché krmení sice zuby zbavuje plaku lépe
než vlhké, ale nezvládne všechno.
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Hodnì psù mívá kožní problémy, pøíèinou bývá
také alergie. Ta se èasto vyvine právì z krmení.
Kromì toho, že léèíme probíhající zánìt kùže,
nasadíme i nedráždivou dietu, øeší se to vìtšinou
tak, že když najdeme krmení, po kterém se kožní
problémy nevrací, tak u nìj zùstaneme.
Alergie mùže být i jen na jednu složku potravy,
nejvìtší problém zùstává s tím, pøesvìdèit lidi,
aby alergický pejsek nedostal ani sousto nìèeho
navíc, protože je to jako s kopøivkou z jahod,

Spolupráce s majitelem je nutná a velmi dùležitá
souèást jak vyšetøení, tak i léèby. Na druhou
stranu, zvíøata snáze zvládnou zdravotní
handicapy. Neslyší, nevadí, u mnohého slepého
pejska tøeba až po dlouhé dobì zjistíte, že nevidí,
když mu postavíte do cesty nenadálou
pøekážku...
Tolik MVDr. Milena Cimbálková
z veterinární ošetøovny na Hluboké.

dáte si jednu a osypete se.
Alergie u psa se projevují vìtšinou jenom jako
kožní problémy, takže se psi trvale škrábou
anebo mívají ošklivé zánìty v uších. To bývá
u psù èasté. U koèek se nìkdy alergie projeví
poruchami trávení, mùže se vyskytnout astma,
ale i senná rýma, na alergeny ze vzduchu.
Zatímco pes i na vdechnutý alergen reaguje
právì problémy na kùži.

Veterináø musí složit státnici ze všech zvíøat,
takže tuší, co mùže trápit i krávu i konì, prasata,
nebo drùbež. A i když se vnitønosti zvíøat liší,
pamatujme, že duši mají dobrou – pokud jim ji
my lidi nezkazíme.
Až tedy budete roznášet na Štìdrý den
hospodáøi štìdrovku, kravám po výslužce,
kohoutovi èesneku, hrachu jeho družce…
prostøete i vašim psím a koèièím miláèkùm.
Ale nezapomeòte: èokoláda, kterou pes
ukradne z vánoèního stromeèku nebo mu ji
nìkdo sám nabídne z pøemíry lásky a – øeknìme
neinformovanosti – je pro nìj jed. Pokud jí pes
pozøe vìtší množství, následuje prudká otrava
a èasto také smrt. Naproti tomu pøivyknout psa
na alkohol je údajnì tìžší. Psi vìtšinou nesnášejí
ani pach alkoholu a k opilcùm se chovají buï
ostražitì nebo agresivnì.
Jak tedy oslavit s domácími zvíøaty Vánoce?
Co tøeba upéct jim speciální vánoèní cukroví?
Zkuste Perníèek pro psy–gurmány: 500 gramù
hovìzích jater, 1– 2 vajíèka se skoøápkou – Játra
a celá vejce rozmixujeme, pøidáme ovesné
vloèky a celozrnnou mouku. Umícháme na
hustou kaši, kterou naplníme formièky a peèeme
25 minut pøi 180 stupních...
(recept pøevzat z http://casopis.planetazvirat.cz)
Že je to hloupý nápad, a vy stìží stihnete upéct
cukroví pro rodinu? Tak tedy psí menu
vynechejte a místo toho se jdìte všichni projít do
parku, udìlá to dobøe vám i pejskùm!
Foto: Jan Pirgl

U nás se zatím asi nevyskytují lékaøi psí duše,
psychologové...
Na vysoké škole veterinární v Brnì je paní
doktorka, která se psí duší zabývá. Jsou lidé,
kterým se dá napsat a oni vám poradí, jak se
zachovat v rùzných pøípadech problému
s chováním psa.
Ale je v tom problém. Znám èlovìka, který se
zabýval pøevýchovou psù, odstraòoval rùzné
povahové problémy u psù, vede poradnu
v èasopise Pes pøítel èlovìka. Pracuje ètyøi týdny
se psem, ten se zlepší – a pak pøijede panièka na
psí tábor a fenka se v tu chvíli stáhne do sebe a
má problém znovu, utíká, nedá se pøivolat... pak
je tìžké radit, chyba je v èlovìku, nikoli ve
zvíøeti. Lidi èasto zamlèí pravé dùvody, chovají
se ke psu špatnì a psí reakce jsou naprosto
nevyhnutelné a pochopitelné.
Vy to máte tìžké, pacienti vám nepoví, co je
trápí. Moc toho neøeknou. A když se zvíøe bojí,
zatne tøeba bøicho a to se pak nedá prohmatat.
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Vánoce plné hvìzd, hudby a splnìní tajných pøání
Je ticho a pusto v kraji. Náhle zafièelo a zasténalo to v porostech, hvìzdy
zmizely a obloha se zatáhla tìžkými mraky. Vzápìtí se k zemi zaèal sypat
sníh v lehounkých, ale i naèepýøených vloèkách. Zcela tiše a zvolna se
pøiblížila zima. Také zima má svùj pùvab. Mráz kouzlí ledové kvìty na
oknech a pøi svitu slunce krystalky snìhu se rozzáøí a pøíroda dostane
zvláštní svìtla stíny.
Sníh tichounce padá a zvoneèky zvoní, soumrak už se vkrádá do
utichlých síní. Hvìzdami zazáøí ztemnìlé nebe, pastýøi spìchají
pøivítat robì. Nebeští andìlé slávu prozpìvují, pøíchod Krista
krále radostnì zvìstují. Hvìzda nad Betlémem svítí na cestu
lidem, jenž spìchají k slavnému mìstu. Sníh tichounce padá a
hlaholí zvony, Ježíšku rozmilý, zùstaò navždy s námi! Boží synek
z nebe pøišel k nám na zem, pøines´ lidem radost, mír národùm
všem. Prosinec se vždy postará, aby lidé mìli malebné Vánoce, aby Štìdrý
den mìl rámec zimního kouzla a lidé byli k sobì nìžní, jako je nìžná bílá,
zasnìžená pláò.
Vánoce slavíme jako svátky míru, klidu, radosti a lásky. Dotýkají-li se
lidských srdcí tak podmanivì, je to proto, že jejich doménou je zpìv lásky,
spravedlnosti a pokoje, tìch nejvzácnìjších duchovních statkù lidstva, které
vyvolávají obraz božího království na výsostech i èarovnou pøedstavu života
a svìta bez válek a sociálních nespravedlností.
»Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vùle!« Tak asi
zpívali andìlé v oné pradávné noci, kdy vstoupil Bùh v podobì Božího
pacholátka do naší pozemské existence. Chvalozpìvy andìlù, které zaznìly
pastýøùm, se ozývají dodnes o Vánocích v hudbì, koledách a pastorelách.
Naše èeské koledy vznikaly na kmeni lidové zbožnosti a staly se nezbytnou
souèástí Vánoc a my si snad nedovedeme naše Vánoce bez nich ani
pøedstavit. Chrám svìtlem plane, v jeslích Božské dítì, zpìv nebem jásá.
Pokoj lidem všem! Vám svìtlo spásy vzešlo na úsvitì a zasvítilo chudým

Betlémem. Buï sláva Bohu, zemì plesá celá, buï pokoj lidem, v klenbách
chrámù zní a lidská duše štìstím rozechvìlá dnes zpívá s nebem píseò
vánoèní!Vánoce a jejich hudba rozehrávají ty nejcitovìjší polohy lidského
nitra. Snad každý èlovìk rád poslouchá také vánoèní hudbu i minulých
epoch. Vždy je velmi líbezná ve svých melodiích, není nároèná a pro
posluchaèe je srozumitelná a radostná. Pastorely a vánoèní mše, jejichž
partesy ležely po staletí ve skøíních na kostelních kruchtách v
souèasné dobì znovu se dostávají do rukou sbormistrù a varhaníkù,
kteøí je s nadšením hrají a sbory zpívají. Poezie lidových vánoèních
písní i když tyto obsahují také mnoho krás a pùvabù ve slovì i v
melodii, bezesporu náleží do líbezné sféry vánoèního èasu.
Vánoce nalezly osobité umìlecké vyjádøení i v malíøství a
literatuøe. Vánoce, jak je prožívala tradièní èeská a moravská
vesnice, dávají vùni domova kresbám Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Josefa
Lady a dalším.
Také èeští básníci a spisovatelé se vánocemi inspirovali. V jejich dílech
se staly jakýmsi symbolem a výrazem touhy po domovì, oslavou narození
božího dítìte. Pro náš èeský národ se Vánoce staly živou èástí kulturního
dìdictví, poutem vzájemného lidského porozumìní a svátky lidské lásky.
Ženský pìvecký sbor Záviš každoroènì poøádá vánoèní koncerty v Alšovì
jihoèeské galerii. Zpìv vánoèních písní a pastorel je doprovázen
i vyprávìním a poezií v zimì, Vánocích a koledování.
Dovolujeme si vás, milí obèané, pozvat také na letošní koncerty, které
se budou konat v sobotu 20. prosince v pøekrásných prostorách Alšovy
jihoèeské galerie a to v 15. a 17 hodin.
Tìšíme se na spoleèné shledání a vìøíme, že se nám podaøí navodit tu
pravou vánoèní atmosféru.
Vstupenky na oba vánoèní koncerty si mùžete zakoupit pøedem v jihoèeské
galerii.
Ladislav Chvátal

Adaptaèní kurz
Vše to zaèalo pomìrnì nenápadnì. Ze snu mì probudilo pronikavé pípání
budíku, já odolal choutkám prohodit budík oknem a stisknutím tlaèítka
ALARM jsem odsunul jeho symfonie na dalších 6:00. Okolo sedmé hodiny
jsem už postával v autobuse smìr hlavní nádraží. Mé obavy, že nedorazím
vèas, se v tu chvíli zaèaly mìnit v realitu, a to díky velmi špatné dopravní
situaci. Nakonec jsem dorazil o pár minut pozdìji, než byl stanoven sraz.
Mùj pozdní pøíchod nemìl naštìstí žádné následky.
Po formalitách s jízdenkou jsme se pøesunuli na nákladní nádraží, kde na
nás kvùli doèasné nefunkènosti trati èekaly dva náhradní autobusy, které
vypadaly, že se v žádném pøípadì nerozjedou,
a když už, tak na šrotištì. Nicménì o pùl hodiny
pozdìji autobus i s námi vyrazil a popovezl nás
k nejbližšímu provozuschopnému vlaku. Ten
nevypadal o moc lépe než autobusy, ale za další
hodinu se rozjel a vypadalo to, že už se koneènì
dostaneme do Nové Pece, cíle naší cesty. Tam nás
vlak opustil a my museli pìšky. Procházka to byla
opravdu zajímavá, pøedevším dvoukilometrová.
Šli jsme krásnou pøírodou po krásné asfaltce,
krásnì pršelo a batoh krásnì tlaèil do ramen. Po
pøibližnì kilometru a pùl jsme zaboèili na jakousi
polní cestu a já pomalu pøestával vìøit, že nìco
jako rekreaèní støedisko školy existuje. Polní cesta
se zmìnila v lesní cestu a pod nohama
zašplouchala napršelá voda, les vonìl a noví
spolužáci bìdovali, že radši nezùstali doma. A pak
to pøišlo, když se EP–1 vyškrábala na rozlehlou
mýtinu, kam vyústila lesní cesta, všichni uzøeli neforemnou barabiznu
rekreaèního støediska a vìdìli, že je to ono, na co èekáme. Mnohým toto
zjištìní vlilo novou krev do žil, nìkteøí se dokonce rozebìhli, èekajíce spásu
za dveømi bývalé vývaøovny pro pohranièní stráž.
»Bágly si nechte tady,« øekl pan uèitel a ukázal na nevelké zápraží. Po
odložení bøemen, která po pøedešlých dvou kilometrech až neuvìøitelnì
ztìžkla, jsem se já a houf mých zmoklých spolužákù pøesunuli do
pinkponkárny. Tam nám byly sdìleny nejdùležitìjší informace ohlednì
pobytu a zaznìla památná vìta: »Co není povoleno, je zakázáno«.
Ubytování na pokojích probìhlo bez problémù, já skonèil na pokoji èíslo
šest spoleènì s tøemi spolužáky.
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První den se nás snažili uèitelé vší silou seznamovat a docela jim to i šlo,
nebo používali spoustu kvalitních, spolehlivých a úèinných seznamovacích
metod jako jsou cedulky s pøezdívkami a erby. Probìhlo také hlasování,
jestli pøíští den raftovat nebo ne. Pøíznivci raftingu prohráli. Když byli
všichni unudìni hraním nezáživných seznamovacích her, pan uèitel zavelel
a všichni se už tìšili na nadcházející procházku. Sice stále pršelo a les byl
mokrý, ale co se dalo dìlat. Tak jsme mokli na kost, hráli hry, spásali
borùvky a oèekávali okamžik, kdy se otoèíme zpìt k chatì. Po návratu jsme
opìt krátce hráli hry, a když se øeklo že se pùjde spát, tak nikdo nic
nenamítal. Ráno pokoj èíslo šest vstal
podle budíèku, a tak žádným zpùsobem
nenarušil èasový plán chystaného
desetikilometrového pochodu, ze
kterého se vyklubal minimálnì
patnáctikilometrový. Pochod byl
zakonèen slavnostní návštìvou obchodu
s potravinami. Po návratu na chatu nám
byly dány tøi hodiny volna, polovina
pokoje šest spolu se mnou byla vzhùru
a druzí dva spali. Když volno skonèilo,
hrála se další hra, jmenovala se pavouk
a šlo o to dostat co nejvìtší poèet lidí
skrz sí. Zprvu to moc nešlo, ale
nakonec jsme stejnì prohráli i pøes
mnohoèetné podvody. Když se blížil
veèer, dostali jsme možnost opékat
špekáèky, na které jsme museli nasbírat
vlastní døíví. I vydali jsme se do hvozdù ozbrojeni pilou a sekerou, hledajíce
vhodný strom. Nakonec jsme porazili malou soušku, odnosili, naštípali,
zapálili a opekli špekáèky. U ohnì se také dopodrobna rozebral program
pøíštího dne, jenž se sestával pøevážnì z úklidu a balení vìcí. Po devíti
hodinách kvalitního spánku byli všichni svìží, tudíž úklid probìhl rychle
a bezstarostnì, a my se proto brzy s bývalou vývaøovnou pohranièní stráže
rozlouèili, hodili batohy na záda a šli na vlak. Cestou jsme se stavili
v samoobsluze a nakoupili zásoby na dlouhou cestu, která nás èekala. Vlak
pøijel na èas, po poèáteèní radosti z návratu se dostavila únava, a tak cestou
do Budìjovic vlak spal. A když se probudil, zjistil, že se v EP-1 vytvoøil
skvìlý kolektiv. S. Brtna, Støední odborná škola a støední odborné uèilištì
Hlubocký zpravodaj | prosinec 2008

Vánoèní dárek? Kniha o Národním divadle – komiks pro dìti!
Mám moc ráda staré domy a jejich pøíbìhy. Ráda je maluju a ráda o nich
pøemýšlím. Ze všech staveb mám dvì
nejvìtší lásky – náš domek na
Hluboké, kam se podepsali svou
prací moji rodièe a kde jsem strávila
dìtství a kde teï tráví bìhem léta kus
dìtství i moje dìti a já tam ujíždím
pøed naléhavou Prahou. Druhá láska
je právì v té Praze. Národní divadlo.
Tam se zapsal celý národ a aniž chci
být patetická, musím øíct, že z tìch
zdí to vystupuje. Mám v životì
obrovské štìstí, že mám hned dva
»azyly«.
Èím déle jsem v Národním divadle,
tím víc se o nìm dozvídám a poøád
zjišuji, že mezi tím, co vím, a tím,
co nevím, je pøímá úmìrnost. Pøed
lety pro mì bylo toto divadlo
památková budova a instituce, která
je natolik významná, že se o ní píše ve všech prùvodcích Prahou, uèí se o
ní dìti ve škole a je svátkem navštívit v ní
nìjaké pøedstavení. Už tehdy jsem
k divadelní budovì vzhlížela, ale dnes je pro
mì Národní divadlo skoro živou bytostí.
Pøed èasem mi øekla jedna èeská hereèka
(která není èlenkou ND, i když by si to
urèitì zasloužila), že KAŽDÝ èeský herec
touží v skrytu duše alespoò jednou stát na
jevišti Národního divadla. Národní divadlo
je totiž cosi jako femme fatale. Semlelo tolik
osudù, tolik lidí ho milovalo. Tolik lidí
naopak toto divadlo vyzvedlo i znièilo, tolik
lidí se mu položilo k nohám. A už to byly
slavné hvìzdy, kterým Národní divadlo výmìnou za slávu možná vyplenilo
osobní život, a to byly osobnosti, jimž pøineslo uznání i životní naplnìní
a lásku národa, nebo herci, kteøí jinde mohli hrát velké role, ale i za cenu
rolí malých èi dokonce epizodních zùstali nìèím neuchopitelným pøikováni
radìji zde. A to nemluvím o všech tìch bezejmenných, kteøí na tohle
divadlo sbírali, stavìli ho, opravovali, pracovali v nìm, starali se o jeho
každodenní bìh. I tam je spousta obìtí a osudù, poznamenaných Národním
divadlem (aèkoli milé Národní divadlo o tom nemá ani tušení, nebere to ve
své tajemné velebnosti na vìdomí, protože to jsou jen osudy jeho
poddaných). A to už vùbec nemluvím o emocích, které se odehrávají na
scénì. Prostì tohle divadlo vás z jedné strany vysává a z druhé strany vás
neskuteènì obdarovává. Už jenom tím, že je, stojí tady na nábøeží, pyšnì i
skromnì, a bude tady (doufejme) dál, a se kolem nìho i v nìm dìje cokoli.
Když se pøede mì postavila výzva k napsání knížeèky pro dìti, a to ještì
formou komiksu, vlastnì jsem ani moc neváhala. Vìdìla jsem, že mì to
bude bavit. Natolik mám totiž tohle divadlo ráda a natolik jsem se o nìm už
dozvìdìla, že mi bylo jasné, že by se nezlobilo. Možná to bude znít
ponìkud trhle, ale já jsem si s tímto divadlem pøi psaní vážnì zaèala
povídat. Když jsem tøeba šla veèer kolem nìho, øekla jsem mu v duchu, co
chystáme a jestli mu to nebude vadit. A divadlo øeklo: »I jen si poslužte, JÁ
to pøežiju.« Šla jsem do toho i proto, že jsem si moc pøála, aby dìti mohly
èíst i nìco víc než pár øádek v prùvodcích.
O Národním divadle byla napsána i øada opravdu fundovaných knih, vyšly
nejrùznìjší publikace, ale pro dìti vlastnì nic. Nepovažuji komiks za nìco
zatraceníhodného, protože jsem ze »ètyølístkové a rychlošípácké« generace.
Navíc vím, jakou pomocí nám byly pøi výchovì dìtí Obrázky z èeských
dìjin a povìstí trojice Èerný–Adla– Kalousek nebo komiksová Bible.
Kromì toho, výtvarník Jiøí Votruba byl zárukou, že z toho bude komiks,
který se blíží spíš našim pùvabným Veèerníèkùm než komiksùm plných
supermanù.
Jakmile byla hotová koncepce a vìdìli jsme, co chceme publikací dìtem
pøiblížit, nastala fáze samotného tvoøení – tedy vytvoøení souvislejších,
informativních textù pod obrázky, zároveò scénáø obrázkù a napsání
»dialogù«. Potom vše pøevzal Jiøí Votruba a zaèalo vydatné telefonování,
mailování, rozhovory typu: »Potøebuji ještì jednu bublinu.« »Nevejde se
www. hluboka.cz

mi tam tolik postav…« »Pøikresli«, »Radìji ty dopiš«. A opìt jsme si
povídali s divadlem, kdy tøeba pøi
èekání na tramvaj jsem zvedla hlavu a
pøedstavovala si, co asi si mùžou øíkat
sochy Múz pod trigami. Knížka je už
v tisku a já jsem si bìhem psaní tuhle
divadelní kaplièku zamilovala ještì víc.
Jdu kolem ní a opravdu øíkám:
»Nazdar, Národní divadlo«.
Doufám, že dobrá nálada, která
panovala pøi psaní a kreslení, bude cítit
i z koneèného výsledku a že z toho
bude vyzaøovat i to, že pro autory je
toto divadlo záležitostí srdce.
A hlavnì doufám, že knížka splní
svùj úèel: ukázat Národní divadlo i
jeho historii jako nìco, co není strnulé,
ale jako živý a stále pokraèující pøíbìh.
Autogramiáda – pro podpis od
autorky této knihy si mùžete pøijít v pondìlí 22.12. do
knihkupectví Olgy Trèkové od 17– 18 hodin!!!
Vyznání Dany Flídrové, hlubocké rodaèky, jste si pøeèetli, knihu
samozøejmì budete moci koupit i na Hluboké v Knihkupectví
Olgy Trèkové. Na fotografii vidíte kmotry promlouvající nad
knižním miminkem na pražském køtu. Za všechny divadelní mùzy
Eva Urbanová – opera, Vlastimil Harapes – balet, Václav
Postránecký – herec.
Autoøi knihy: malíø Jiøí Votruba a Dana Flídrová, tentokrát jako
autorka scénáøe a textù
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Sezóna hasièských soutìží konèí…

Bavorovické bezinkobraní

Každý rok bývá hasièská soutìž na útvaru v Èeských Budìjovicích jednou
z posledních soutìží v roce. Aèkoliv víme, že nás letos ještì èeká soutìž
v Èešnovicích a možná i nìkterá další, slavnostní posezení je spojeno
s »Útvarem«. Soutìž zaèíná v sobotu 4. 10. již ráno v 8,00 hodin a tak
naskáèeme do Avie a vyrážíme. Letos, bohužel, pouze samotné družstvo
mužù – nìkteré ženy a dìti jsou nemocné, nìkteré ženy musí do práce.
Poèasí se naštìstí umoudøilo a pøálo nám docela i štìstí, nebo i když je tato
soutìž souèasnì i poslední soutìží Velké ceny okresu (vyhráli muži ze
Sedlce), naši muži obsadili krásné 6. místo.
V týdnu pøed soutìží chystáme vše, abychom se po návratu mohli sejít
pod hasièárnou u krbu, kde se rožní špízy, selátko, kuøátka nebo jako letos,
díky kamarádùm myslivcùm, srnèí. Rozlouèení s hasièskou sezónou se
úèastní vždy vìtší poèet lidí a tak je zapotøebí pøipravit vše potøebné –
naložit maso, nakoupit pití, klobásy, chleba… Velkou zásluhu na všech
poøádaných akcích má samozøejmì velitel a nìkolik dalších obìtavcù, kteøí
bez ohledu na vlastní pohodlí se snaží zajistit ostatním pøíjemné posezení.
Vzhledem k chladnìjšímu poèasí jsme postavili i stany vèetnì stìn, aby nám
pod pergolu nefoukalo. Než bylo maso zcela propeèené ochutnávali jsme
klobásky vytažené z komína a pøi sklenièce nìèeho dobrého jsme probrali
prùbìh soutìží i ostatních akcí v letošním roce. Aby nebylo líto tìm, kteøí
se nezúèastnili našeho »Bezinkobraní», mohli ochutnat i bezinkový likér
z nìkolika lahví, které ještì zbyly. Rovnìž èerstvé »Bavorovické« vdoleèky
byly k dispozici, ale tentokrát už od bezinek nezbylo vùbec nic. A nejenom
od bezinek. Nezbylo ani maso, ani klobásy, o peèených bramborách ani
nemluvì. Ty se ztratí, sotva se pekáè vytáhne z ohnì. Pití bylo dost, ale i to
zaèalo pomalu docházet a my jsme se trochu unaveni rozcházeli do svých
domovù. Zítra ještì všechno uklidit a zhodnotit a už se mùžeme tìšit na
další setkání.
Další týden, 11. 10., byla již tradièní soutìž Èešnovický soudek a váleèek.
Zúèastnilo se družstvo mužù i žen. Bohužel, v uplynulých letech jsme
mívali vìtší štìstí, stávali jsme i na pøíèkách vítìzù. Letos se ale obì
družstva musí spokojit až s 5. místem.
V sobotu 18.10. 2008 byla soutìž v Pištínì, tam se tìšíváme, je tam plno
kamarádù. Jelo sice zase jen družstvo mužù, ale výsledné druhé místo nám
udìlalo radost všem.
Zaèíná se pøibližovat konec roku, ze soutìží snad jen »Hlubocký kapr«,
a nám nyní nastává èas údržby a zazimování hasièské techniky
a v neposlední øadì také pøípravy Výroèní valné hromady.

Když se nás v naší hospùdce nìkolik sešlo a pøišla øeè na léèivé úèinky
èerného bezu, ještì jsme netušili, že domluvená ochutnávka domácích
výrobkù z bezinek, se nám protáhne na 2 dny. Termín »za 14 dní« nebyl
zase tak konkrétní a tak se stalo, že
jsme se sešli už v pátek 26. záøí,
aèkoliv na pozvánce na
1. Bavorovické bezinkobraní byla
uvedena sobota (27.9.2008).
Samozøejmì, žádný problém to nebyl.
Ochutnávání zaèalo již v pátek veèer
– k dispozici bylo 11 druhù
bezinkového likéru, 2 lahve
bezinkového vína a sklenièka
bezinkové zavaøeniny. Kromì toho
jsme mìli možnost ochutnat a
vychutnat si i 2 lahve domácího
vajeèného koòaku. Pochválili jsme se,
jak jsme šikovní a už jsme se tìšili na
druhý den, kdy budeme pokraèovat
a budou moci ochutnat i dìti, nebo bezinková zavaøenina se výbornì hodí
na »Bavorovické vdoleèky« i na koláè.
Sešlo se nás docela dost, i když jsme mìli jsme pouze l pozvánku, nebo
jsme se neodvážili zvát širokou veøejnost. Tímto se také omlouváme všem,
kteøí by se zúèastnili, ale prostì o této akci nevìdìli. Pokud bude zájem,
mùžeme pøíští rok »BEZINKOBRANÍ« zopakovat.
Kdo nevaøil bezinky, pøinesl slané dobrùtky, vìda, že z bezinek je
všechno do sladka. A tak mezi jednotlivými ochutnávkami likérù, jsme
mlsali uzené, sýrové peèivo a tyèinky, okurèièky a papriky. Dìti byly
spokojené, chutnalo jim sladké i slané a limonády na zapití bylo také dost.
Tentokrát bylo naléváno z 12 lahví bezinkového likéru a na závìr pøišla na
øadu láhev výborné domácí medoviny s mandlovou pøíchutí.
Pùvodní zámìr provést vyhodnocení tak trochu selhal, nebo vybrat vítìze
bylo nemožné. Shodli jsme se, že nezáleží na kvantitì, ale na kvalitì.
Vyhráli všichni, kdo se zúèastnili, a již vaøili nebo jenom ochutnávali,
protože bezinky jsou léèivé a my urèitì celý rok ani nezastùnìme.
Je asi docela pochopitelné, že i když jsme nabídli sklenku i ostatním
hostùm, nezvládli jsme takové množství likérù vypít.
Ale nevadí, pøíští týden je ukonèení hasièské sezóny a trocha likéru pøijde
každému vhod.
SDH Bavorovice

Projekty mìsta Hluboká nad Vltavou – rok 2008
 Rekonstrukce Domova dùchodcù „U
Zlatého kohouta“ V letošním roce byla zahájena
rekonstrukce budovy Domova dùchodcù za
finanèní podpory ve výši 12.905.409, 99 Kè
(92,5 % celkových nákladù).
Cyklostezka Hluboká nad Vltavou - Ponìšice
Za finanèní podpory Regionálního operaèního
programu Jihozápad a Státního fondu dopravní
infrastruktury byla v letošním roce zapoèata
výstavba 1. etapy cyklostezky spojující
Hlubokou nad Vltavou a Purkarec.
Tento projekt je dále spolufinancován z
prostøedkù: Jihoèeského kraje a Jaderné
elektrárny Temelín prostøednictvím Nadace
Jihoèeské cyklostezky a z prostøedkù mìsta
Hluboká nad Vltavou.
 V roce 2008 podalo Mìsto Hluboká nad
Vltavou celkem 16 žádostí o dotace z
Grantových programù Jihoèeského kraje.
Finanèní podporu získalo mìsto na tyto projekty:
Generální oprava cisternové automobilové
støíkaèky CAS 32 T-815
Na generální opravu støíkaèky získalo mìsto
z Grantového programu (GP) JÈK na podporu
jednotek SDH obcí jihoèeského kraje finanèní
podporu celkem ve výši 211.756 Kè.
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Nákup nového pøíslušenství cisternové
automobilové støíkaèky CAS 32 T-815 V rámci
generální opravy cisternové støíkaèky bylo ze
stejného grantového programu dále poøízeno
nové pøíslušenství za finanèní podpory ve výši
209.000 Kè.
 Projektová dokumentace k projektu
„Rekonstrukce ÈOV Kostelec.“ Z Grantového
programu JÈK na podporu výstavby a obnovy
vodohospodáøské infrastruktury získalo na tento
projekt mìsto dotaci ve výši 70 % celkových
nákladù tedy 162.000 Kè. Cílem projektu je
zpracování kvalitní projektové dokumentace,
která bude sloužit jako podklad ke zpracování
žádosti pro získání úèelových finanèních
prostøedkù na jeho realizaci.
 Obnova kanalizace v obci Bavorovice
Tento projekt byl podpoøen z Grantového
programu JÈK na podporu výstavby a obnovy
vodohospodáøské infrastruktury ve výši
644.595 Kè na øešení špatného technického stavu
kanalizaèní sítì v obci Bavorovice obnovou
stávajícího kanalizaèního potrubí v délce cca
85m.
 Výmìna vodovodních šoupat a hydrantù v
obci Purkarec. Z téhož Grantového programu

JÈK na podporu výstavby a obnovy
vodohospodáøské infrastruktury byla provedena
výmìna technicky nevyhovujících vodovodních
šoupat a hydrantù v obci Purkarec za finanèní
podpory ve výši 166.825 Kè.
 Obnova kaple Sv. Isidora v obci
Hroznìjovice Na tento projekt bude poskytnuta
dotace z projektu Jihoèeského kraje v ponížené
výši 45.000 Kè. Finanèní prostøedky byly
použity na opravu støechy kaple sv. Isidora v
Hroznìjovicích. Jedná se o další etapu obnovy
této drobné sakrální architektury, jíž v minulém
roce pøedcházela rekonstrukce oken.
Protipovodòová opatøení na území mìsta
Hluboká nad Vltavou
I letos mohou být za finanèní podpory JÈK z GP
– Ochrana pøed povodnìmi – zrealizovány další
etapy protipovodòových opatøení na území mìsta
Hluboká nad Vltavou vè. jednotlivých èástí
mìsta. Jde o tyto projekty:
Protiovodòové opatøení v Purkarci –
projektová dokumentace – výše podpory:
80.500 Kè
Protipovodòová opatøení – Líšnice – výše
podpory: 1.975.771 Kè
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 Spoleèná propagace destinace Hluboká nad
Vltavou
Za finanèní pomoci z GP JÈK – Produkty a
služby v cestovním ruchu ve výši 190.000 Kè
byla vyrobena propagaèní brožura s deskami
„Destinace Hluboká nad Vltavou“ obojí v
nákladu 65.000 ks, která byla zpracována do
internetové podoby a slouží k propagaci
destinace Hluboká nad Vltavou jednotlivým
subjektùm ÈR a zároveò ke spoleèné prezentaci
napø. na veletrzích zamìøených na cestovní ruch.
 Rekonstrukce autobusových zastávek
v Hluboké nad Vltavou
Již 3. etapou pokraèuje projekt Rekonstrukce
autobusových zastávek v Hluboké nad Vltavou,
v letošním roce podpoøený z GP JÈK – na
podporu výstavby a opravy autobusových a
železnièních zastávek èástkou 128.415 Kè,
rekonstrukcí autobusových zastávek „U
Sudárny“.

 Cyklostezka Hluboká nad Vltavou –
Ponìšice – Projektová dokumentace
Jaderná elektrárna Temelín ze skupiny ÈEZ
finanènì podpoøila realizaci tohoto projektu,
jehož cílem bylo vypracování kvalitní projektové
dokumentace na zbývající etapu cyklostezky z
Hluboké nad Vltavou do Purkarce, ve výši
153.000 Kè.
 Výsadba zelenì v areálu sportovního høištì
Purkarec
Za finanèní podpory JETE èástkou 47.000 Kè
probíhá realizace tohoto projektu v obci
Purkarec. Cílem projektu je osázení a zpevnìní
pøilehlých ploch u sportovního høištì.
SMOJK – Svaz mìst a obcí Jihoèeského kraje
 Obnova kaple P. Marie a Sv. Vojtìcha v
Zámostí Projekt obnovy kaple P. Marie a sv.
Vojtìcha v Zámostí byl finanènì podpoøen

Svazem mìsta a obcí Jihoèeského kraje ve výši
45.000 Kè. V rámci projektu byla zrealizována
rekonstrukce støechy.
Fond malých projektù Cíl 3
 Partnerská mìsta v obrazech
Pod tímto názvem získalo mìsto dotaci ve výši
3.000 Eur na projekt, jehož hlavním cílem je
úèast hlubockých a greinských obèanù na
kulturních a sportovních akcích partnerských
mìst a z poøízené fotodokumentace tvorba
tiskoviny s pøehledem akcí na rok 2010.
 Ministerstvo financí Èeské republiky
Mìsto podalo žádost o státní dotaci Ministerstva
financí Èeské republiky z programu 298220 na
projekt „Opravy komunikací a chodníkù
v Hluboké nad Vltavou – rok 2009“
v požadované výši 7.186.000 Kè. Zatím nejsou
známy výsledky.
Lucie Jozová, MÚ Hluboká nad Vltavou

Proè si nedopøejete cukrový vánek z ráje...?
Možná si nìkdo myslí, že vzhledem k velikosti
našeho mìsta se u nás nenajdou kvalitní služby
v péèi o ženskou a v neposlední øadì také
o mužskou krásu. Naopak, právì ti, kteøí si
z vìtších mìst odjedou odpoèinout do klidu
»venkova« si rádi na dovolené dopøejí špièkové
služby. A tak už naše kosmetièky, vizážistky,
manikérky a masérky dokáží spoleènì zvládnout
služby zabalené do balíèku s mašlièkou –
a poskytnout je v týmové práci ke spokojenosti
zákaznic (ale i zákazníkù!).
V pøíštím èísle sympatického èasopisu Paní
domu si pøeètìte reportáž z minikurzu, jak se líèit
pod brýle – a možná budete pøekvapeni, že jako
modelky na stránkách èasopisu najdete hlubocké
dívky a ženy. Líèení s paní Vodòanskou
a fotografování s redakcí èasopisu probìhlo
právì u nás. Jana Vomáèková, která má
kosmetický salon ve zdravotním støedisku, øíká,
že už delší dobu spolupracuje s dalšími
odbornicemi na krásu. Hodnì žen uvítá, když pøi
jednom sezení u kosmetièky zvládnou i další
procedury. Napøíklad manikúru, pedikúru,
masáž, reflexní terapii... Nehty zvládne nejen
ošetøit, ale zkrášlit malovanými ornamenty paní
Pavla Matásková. Na manikúru k ní chodí ženy
nejen pøi výjimeèných pøíležitostech, jako jsou
svatby a plesy, ale ozdobené nehty pøece mùžete
mít i ve dny všední. Jsou krásné a budou vás tìšit
hezky dlouho. A nedivte se, že na obvyklou
manikúru chodí i muži, kteøí upravené ruce
potøebují ke své profesi.
Sehrané odbornice na krásu a zdraví poskytnou
služby i hostùm v hotelech. Napøíklad Parkhotel
a novì i Podhrad dokáží uspokojit své dámské
hosty tak, že jim jako doplnìk pobytu pøipraví
balíèek služeb – když už dovolená, tak
s veškerou péèí a pøíjemnou relaxací. Se svými
službami jezdí Jana, Pavla a ostatní odbornice
také na relaxaèní víkendy, které si poslední roky
zaèíná dopøávat stále víc žen.
Chcete slyšet novinky v kosmetické péèi, které
si u Jany Vomáèkové mùžete dopøát tøeba právì
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pøed Vánoci, abyste si od shonu a starostí
odpoèinuli? Vynikající kosmetika firmy
PACIFIKA, jejímž základem je extra panenský
kokosový olej lisovaný za studena, vás jistì
pøíjemnì pøekvapí. Zabývá se rùznými rituály,
takže z ošetøení pleti udìlá opravdu slavnostní
chvilku.
Jana se svými kolegynìmi pøipravila nabídku
péèe, kde jsou procedury pøesnì popsány, takže
tøeba pozorný manžel mùže zakoupit pìkný
dárek pro svou manželku. Najdete tu i takovou
proceduru, která vás zabalí do listù pravé
banánové palmy a nechá relaxovat jako
v teple a vùni tahitských ostrovù!
Pøeètìte si nabídku a vyberte si.
Pacifika - Pure Fiji – kosmetika
s kokosovým olejem
 Cukrový vánek z ráje, trvání
procedury 90 min. Léèebný efekt:
odstraní starou suchou pokožku a
navrátí pokožce mladý vzhled, zlepší prokrvené
pokožky a pøispívá k prokrvování toxinù z tìla,
hydratuje a vyživuje. Klient relaxuje, zatímco
aplikujeme kokosové mléko v kombinaci s
kokosovým olejem. Cukrový peeling odstraní
odumøelou pokožku a následuje zábal celého
tìla. Rituál konèí masáží hlavy kokosovým
olejem, jenž velmi úèinnì regeneruje.
 Kompletní kosmetická masáž Pacifika,
trvání procedury 45 minut. Masáž odstraòuje
každodenní stres, navozuje pocit duševní pohody
a celkovì psychicky i fyzicky harmonizuje
organismus. Masáž oblièeje, krku, dekoltu,
spojená s tlakovou masáží lávovými kameny
krèní partie a masáží hlavy. Regeneraèní sérum,
koneèná úprava pleti.
 Tropický zábal nohou, trvání procedury 60
minut. Rituál zaèíná koupelí v kokosovém mléce,
následnì se provádí cukrový peeling, zábal dodá
nohám klid, svìžest a pøíjemnou vùni. Celou
proceduru ukonèí masáž. Léèebný efekt:
Odstraní suchou starou pokožku a navrátí

pokožce nohou mladý vzhled, zlepší její
elasticitu posílením pojivové tkánì, hluboce
hydratuje a vyživuje vitamíny A, B, C a E.
 Zábal v banánových listech, trvání procedury
120 minut. Léèebný efekt: zlepšení prokrvení,
pøispívá k vyluèování toxinù z tìla, zlepšení
elasticity pojivové pokožky, mladistvìjší vzhled
pokožky, hloubkové vyèištìní pórù, podpoøení
vitality vlasové pokožky a dodá vlasùm zdravý
vzhled a lesk. Použité produkty: regeneraèní
máslo a sprej, exotický koupelový a masážní olej,
banánové listy, lávové kameny
 Reflexní terapie plosky nohy plus
kosmetická masáž spojená s masáží
hlavy, doba trvání 1 hodina, na klientovi
pracuje souèasnì aromaterapeut a
kosmetièka. Reflexologie plosky nohy je
provádìna na chodidle a nártu a vychází ze
skuteènosti, že na chodidle se zobrazuje
celé tìlo. Zároveò provádí kosmetièka
masáž krku, dekoltu, oblièeje a konèí
èásteènou masáží hlavy. Spoleèné masírování
nohou a hlavy navozuje pocit duševní pohody,
maximální klid a psychicky harmonizuje
organismus
 Komplexní masáž hlavy, doba trvání 1
hodina. Zaèíná uvolnìním zad, pokraèuje masáží
dekoltu, oblièeje a konèí masáží hlavy. Je urèena
klientùm s bolestmi šíje a hlavy, pøi depresích,
stresu a nervozitì. Je vhodná pro osoby se
sníženou imunitou. masáž zmíròuje oèní napìtí,
stimuluje nervový, obìhový a lymfatický systém.
Vylepšuje koncentraci a uvolòuje psychiku.
Cílem je zharmonizovat celé tìlo i mysl.
Na jaro se tìšte na další novinku: havajská
masáž lávovými kameny...
Kontakty:
kosmetický salon:
Jana Vomáèková, 605 360 779
dekorativní manikúra:
Pavla Matásková 723 935 139
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Hlubocká blata – tip na výlet
Pištín – Pašice – Plástovice – Sedlec – Vlhlavy – Malé Chrášany – Tupesy – Radošovice – Tupesy – Dehtáøe – Bøehov, asi 18 km
Na náš poslední výlet za lidovou architekturou hlubockých blat se
vypravíme z Pištína. Pištín byl jednou z vesnic v rámci Svobodných blat a
až dodnes se zde zachovalo nìkolik
typických blatských statkù. Nejzajímavìjší
z nich je urèitì velice rozložitý a zajímavì
situovaný statek è.1 z doby kolem r.1700 se
špýcharem a bránou, který najdeme pod
kostelem a hezky obnovená prùèelí jsou
nedaleko odsud u domù è.5 z r.1863 a è.6 z
r.1841. Po jejich prohlídce ještì obejdeme
zajímavý kostel sv.Vavøince, obklopený
høbitovem (pùvodnì románská svatynì byla
pøestavìna goticky a po požáru obnovena v
r.1752) a kolem statku è.1 se vydáme do
Pašic. V této další vsi v rámci Svobodných
blat, o níž je první zmínka v r.1262,
najdeme rovnìž pár usedlostí blatského
typu – napø. è.5 se špýcharem. Poté pokraèujeme místní komunikací kolem
velkého rybníka Volešek do patrnì nejznámìjší vsi Hlubockých (a také
Svobodných) blat: pøed námi je vesnická památková rezervace Plástovice.
Proto také v Plástovicích najdeme velké množství lidových staveb:
nìkteré z nich jsou bohužel zpustlé, další se opravují a ty nejpøitažlivìjší
záøí v jarním sluníèku pestrými barvami svých štítù. Po pøíchodu do vsi
míjíme po pravé stranì první soubor staveb, z nichž nejhezèí je statek è.14
z r.1860 se špýcharem. U nìj se dáme vlevo a dojdeme na velkou a zèásti
svažitou náves, uprostøed níž stojí kaple ve
stylu lidového baroka z r.1840 se
zvonièkou. Náves je lemována dalšími
pìknými blatskými statky, z nichž vynikají
pìknì zachovalý statek è.1 z r.1857 se
špýcharem a bránou, è.18 z r.1856 s
vnitøním špýcharem a bránou a krásnì
obnovené statky è.24 z r.1859 s bránou a
è.25 z r.1868 se špýcharem a bránou. V
dolní èásti návsi pak objevíme hezky
zachovalou kovárnu z r.1852 s emblémem
koòské hlavy v prùèelí.
Ke Svobodným blatùm patøila i
sousední ves Sedlec, kam dojdeme z
Plástovic po místní komunikaci
severovýchodním smìrem asi za 20 minut.
Zde nás upoutá kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1860– 68 a poblíž nìj
objevíme zajímavý blatský dùm è.6 z roku 1832 s volutovým štítem,
pøièemž nepøehlédneme ani výklenkovou kaplièku Nejsvìtìjší Trojice,
pocházející již z 2. poloviny 18.století.
Ze Sedlece se vracíme stejnou cestou, ale v místì jejího køížení s velmi
rušnou silnicí I.tøídy z Budìjovic do Vodòan odboèíme doprava k jihu a za
výhledù na masiv Kleti i Buglaty v Blanském lese jdeme smìrem na
Vlhlavy. I v této malé vsi jsou hezké blatské statky – napø. è.5 z r.1841 s
volutovým štítem a bránou, è.8 z r.1850 a velmi zajímavý je i dùm è.6,
jehož archaická, ale již zdìná dispozice prozrazuje vazbu na starší
nedochované roubené stavby.
Malá silnièka nás nyní vede k jihovýchodu kolem Vlhlavského rybníka
(který svým cípem zasahuje až na vlhlavskou náves) a za ním se nám patrnì
»pøihlásí o slovo« rybník Velký Karasín, který je pøírodní památkou s
hnízdištìm vodního ptactva. Další kroky nás dovedou k milému pøekvapení:
v drobounké vsi Malé Chrášany narazíme na další poklady lidové
architektury Hlubockých blat. V této vesnické památkové rezervaci je ještì

dnes jasnì patrný okrouhlicový pùdorys z doby založení vsi (což se stalo již
pøed r.1273) a na její návsi se mùžeme obdivovat zvláštì statkùm è.4 z
r.1850 s volutovým štítem a špýcharem z r.1856,
è.6 se sýpkou z r.1855 se stejnì pìknými štíty a
dvouštítovému domu è.10 s výmìnkem. Z
Malých Chrášan pokraèujeme stále k jihu,
pøetneme silnici z Budìjovic do Netolic a
dojdeme do vsi se zajímavým názvem Tupesy.
Pejsky tu sice hledat nebudeme (oni se ostatnì
ozvou sami), zato si však nenecháme ujít
lidovou usedlost è.13 z r.1896, pìkný špýchar z
r.1843 u è.14 a zejména pak hezkou kovárnu
è.19 z r.1848.
Nyní si udìláme malou zacházku, které však
urèitì nebudeme litovat. Aèkoliv poslední ves na
naší cestì leží východnì od Tupes, pùjdeme nyní
k západu a asi po ètvrthodinì dorazíme do vsi
Radošovic, rozkládajících se na mírném návrší. Na jejich neobvykle velké
návsi pak objevíme nìkolik velmi pìkných pøíkladù lidového baroka, i když
Radošovice trochu pøekvapivì nejsou ani vesnickou památkovou zónou. Jde
zvláštì o statek è.1 se špýcharem (obé z r.1863) a bránou, è.4 se špýcharem
z r.1845 a bránou, è.15 z r.1863 s bránou, è.22 z r.1818 s bránou a è.23
dokonce z r.1811 (to ještì v Evropì zuøily napoleonské války ...). Pak si
ještì prohlédneme kapli P. Marie z r.1823 a vydáme se zpìt do Tupes.
Z nich pùjdeme asi 2 km k jihu do vsi Dehtáøe, ležící u rozsáhlého
rybníka stejného jména : Dehtáø je totiž se svými
246 ha druhým nejvìtším rybníkem
Èeskobudìjovické pánve hned po Bezdrevu. Je
od nìj hezký pohled na Blanský les a zachovala
se o nìm trochu smutná povìst. Na jeho místì
stával kdysi zámeèek, obklopený loukami a
hájem, ve kterém žil urozený pán s manželkou a
tøemi krásnými plavovlasými dcerami tak sobì
podobnými, že mohli pøijet tøi ženichové a žádný
by se necítil výbìrem nevìsty ošizen. Rodièe
však záhy zemøeli a osamìlé dcery marnì èekaly,
že jejich nápadníci pøijedou právì tøi : zapøisáhly
se totiž, že se vdají buï najednou anebo nikdy.
Èas míjel, ale všechny zùstávaly svobodné a jen
reptaly, že už mohly být dávno vdané, kdyby tak
uèinily postupnì. Tu náhle jednoho jarního dne
udeøila veliká potopa a pøed vodou, která sahala až za Žabovøesky a k
Strýèicùm, nikdo neunikl – ani tøi krásné panny ze zámeèku. Když voda
opadla, nikdo nemohl poznat, co z jejich nìkdejšího obydlí zbylo, protože
v tìch místech zùstal velký a hluboký rybník, který až dlouho poté, co
vymøeli všichni pamìtnící potopy, nazvali místní podle pøilehlé vesnice.
Z Dehtáøù se vypravíme k severovýchodu po žluté znaèce, která nás asi
po 20 minutách dovede do Bøehova. Díky nìkolika dobøe zachovalým
lidovým stavbám blatského typu je Bøehov vesnickou památkovou zónou
a tak nás jistì zaujme statek è.1 se špýcharem, dvojdùm è.9 z r.1920 a è.13
z r.1895 s branami (pùvodnì patrnì jediný statek) a potìchou pro duši bude
krásnì obnovený statek è.3 s obloukovým štítem a špýcharem (obojí z
r.1866). Pak si ještì na zdejší návsi mùžeme prohlédnout kaplièku s
kovárnou a nechat se odvézt autobusem do krajského mìsta. A to už bude
úplná teèka za lidovou architekturou Hlubockých blat, zaujímajících celou
rybnièní pánev ležící mezi È. Budìjovicemi, Vodòanyami a Netolicemi.
Mgr. Petr LUNIACZEK
foto nahoøe: Malé Chrášany 9 a 10, dole Bøehov

Pohodu ve vánoèním mìsíci roku, žádné starosti, pod stromeèkem
dárky od srdce, milé lidi kolem sebe – zkrátka nìžnì háèkovaný èas spolu
s háèkovaným vánoèním cukrovím, po kterém zaruèenì nepøiberete.
A šastné vykroèení do roku 2009
všem hlubockým obèanùm ve mìstì Hluboká i vesnièkách kolem
pøeje hlubocká radnice a Hlubocký Zpravodaj
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h SPORT – Hlubocký Baseball a softball klub h
Real team pøipravil akce na rok 2009
Nové složení realizaèního týmu se 1.11.2008 setkalo
v novém zázemí Sokola Hluboká a pøipravilo celou škálu
akcí na rok 2009... Zamìøení bylo jasné. Zhodnotit rok
2008, naplánovat akce na pøíští rok, a rozdìlit managery
k jednotlivým akcím. Všechny tøi body byly zvládnuty. První
akcí, která bude ze soudku interních je prezentace klubu na
adventních trzích v Hluboké nad Vltavou,
následuje vyhlášení cen nejlepším hráèùm klubu, které
probìhne 12. prosince a jako poslední akce tohoto roku
bude pøedvánoèní veèírek pro èleny a pøátele klubu. Na ten
se mùžeme tìšit 22. prosince.
Složení Real teamu pro rok 2009: Jan Mádl, Zbynìk
Novotný, Míša Hanzlíková, Petra Vojnarová, David Šastný,
Tereza Sklenièková, Láïa Krátký, Petr Píša, Michal Mládek,
Michaela Šímová, Petr Kouøil.

Zimní pøíprava softballistek
Uplynulo již nìkolik týdnù od konce sezóny, od
posledního zápasu, èi tréninku. A po
krátké pauze, kdy si dozajista každý
odpoèinul, pøichází na øadu dùležitá zimní
pøíprava. V novém trenérském složení se
ženský tým bude scházet každý ètvrtek od
17 – 19 hod. a dále každou nedìli od 14 – 16 hod. v
sokolovnì na Hluboké. V druhé èásti zimní pøípravy
se budou dívky jednou týdnì pøesouvat do vìtší
tìlocvièny (Sudárna). Èeká nás hromada práce a
zábavy.
Od všech oèekáváme vysoké nasazení a poøádný
boj o místo v sestavì. Urèitì všem udìlá radost
atletická pøíprava, které bude vìnována notná èást
zimních tréninkù. První trénink zaèíná v nedìli 2.
listopadu.
Ondra Novák, Karel Šachl, trenéøi hlubockého
sofballového týmu

Hluboètí žáèci opìt trénují
Od poèátku listopadu zaèali naši malí baseballisté opìt pilnì trénovat... Pod
vedením tria trenérù Elišky Chrášanské, Kateøiny Winklerové a Jakuba
Maøíka, trénují každé pondìlí a støedu v tìlocviènì hlubockého sokola.
Letošní zimní pøíprava se bude od let minulých pomìrnì lišit. Oproti
pøedchozím zimám, které byly vìnovány celkové sportovní zdatnosti, se
žáci nyní zamìøí více na konkrétní baseballové dovednosti. Jednotliví hráèi
se zaènou specializovat na urèité pozice podle svých schopností ( nadhoz,
chytaè ). Po této zimnì již
bude mít každý hráè z
týmu své pevné místo,
kterému se bude vìnovat
v herní sezónì a letech v
následujících. Ovšem
zimní pøíprava nebude jen
o trénování v tìlocviènì a
drillování. Pro naše malé
baseballisty je pøipraven i
bohatý doprovodný
program (napø. výlet do
aquaparku, promítání
filmù a návštìvy kin). Žáci
trénují s velikým nadšením
a touhou nauèit se nové
vìci. Popøejme jim tedy,
aby jim zápal vydržel a
mnoho úsp ìchù do
nadcházející mìsícù.
Jakub Maøík

www. hluboka.cz

Hlubocký web
jako velký pomocník
Jak jistì víte, webové stránky hlubockého
baseballu nabízejí nepøeberné množství
informací. Jsou tak velikým pomocníkem
našich èlenù, ale i široké veøejnosti. Èlánky
o dìní v klubu i mimo nìj jsou
samozøejmostí...
Velmi opomíjen je tøeba kalendáø, kde
mùžete nalézt akce až na rok dopøedu a
naplánovat si tak dovolené èi, tolik
oblíbené, návštìvy babièek a dìdeèkù.
Odpadá tím tedy potøeba stále volat
trenérùm.
Dalším vynikajícím pomocníkem, a to
pøedevším pro trenéry, je databáze èlenù
v menu clubhouse. V trenérské sekci si
mùžete vyhledat jednotlivé hráèe
a podrobné informace o nich. Zvláštì
užiteèné pøi zjišování roèníku narození
vašich svìøencù. Napøíklad tak jednoduchým zpùsobem zjistíte, kolik vašich
hráèù se smí zúèastnit turnaje pro konkrétní roèník narození. Staèí vám
pouze zadat roèník, který hledáte a systém vám ukáže všechny èleny klubu
narozené v tom kterém roce. Jakub Maøík
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Alšova jihoèeská galerie F 387 967 041,
e-mail: ajg@ajg.cz , www .ajg.cz. Poøady pro
školy na objednávku: zimova@ajg.cz

PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

Výstavní sály otevøeny dennì /
Hluboká 9:00 – 16:00
Èeské Budìjovice 9:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00
Bechynì øíjen 2008 – duben 2009 zavøeno,
prohlídky na základì telefonické domluvì

Biograf
støeda 3. prosince – Mamma mia! VB/USA
2008. Komedie/muzikál. Kdo je jejím otcem se
snad dozví na své vlastní svatbì... Hrají: Meryl
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth. Režie:
Phyllida Lloyd. Pøístupný, èeské titulky.

Každou poslední nedìli v mìsíci volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Sobota 6. prosince – Kozí pøíbìh. Povìsti
staré Prahy. ÈR2008. Animovaný. První
celoveèerní 3D animovaný film. Hlasy
propùjèili: Jiøí Lábus, Mahulena Boèanová,
Petr Nárožný. Režie: Jan Tománek. Pøístupný.

Pozvánka do AJG
VÁNOCE
PØICHÁZEJÍ...
nedìle
7. prosince / 17:00

Støeda 10. prosince – Dìti noci. ÈR 2008.
Drama. Pøíbìh mladé støedoškolaèky ve svìtì
zmarnìných lidských osudù... Hrají: Martha
Issová, Jiøí Mádl, Jan Dolanský.
Režie: Michaela Pavlátová . Pøístupný.

Vanda Hybnerová mluvené slovo
Miloslav Klaus kytara
Nokturno pro
španìlskou kytaru
a ženský hlas
Benvenuto Terzi /
Nevicata neboli
»Zasnìžená« – sólo pro kytaru
Josef Volák / Vyšla hvìzda nad Betlémem –
Narození Ježíše Krista, Pastýøi
Luis de Milan / Pavany – sólo pro kytaru
Jaroslav Vrchlický / Jeslièky mé báby
J. S. Bach / Sarabanda – sólo pro kytaru
Jan Neruda / Romance štìdroveèerní
Heitor Villa – Lobos / preludia – sólo pro
kytaru
Jan Buchar / Co se kdy u nás šustlo – Vánoèní
dárek
Benjamin Britten / Nocturnal – sólo pro
kytaru
Jaroslav Seifert – Vánoèní – Zas voní vìtve
stromku zeleného
Èeský Betlém – Hvìzdice zlatá se svým
chvostem
Vánoèní píseò – I. Rolnièky slyším
Jiøí Jirmal / Baden jazz suite – sólo pro kytaru
Jaroslav Seifert Prosinec – Jak je to dávno
Vánoèní píseò – II. – Jak ptáci zimomøiví
Píseò novoroèní – Když mìsíc už se pøesune
Vincenzo Gomez / Romance – sólo pro kytaru
Jan Neruda / Balada tøíkrálová
Fráòa Šrámek /Prosinec – Po snìhu pùjdu
Scénáø a režie: Jan Riedlbauch, Miloslav Klaus,
Janeta Benešová

Pátek 12. a sobota 13. prosince – Nestyda .
ÈR 2008. Komedie. Pøíbìh muže v nejlepších
letech a o jeho záletech ... Hrají: Jiøí
Macháèek, Pavel Liška, Emília Vašáryová.
Režie: Jan Høebejk. Pøístupný.
Støeda 17. prosince – Falco. SRN 2008.
Hudební drama/autobiografie. Pøíbìh vzestupu
a pádu rakouské popové hvìzdy... Hrají:
Manuel Rubey, Nicholas Ofczarek, Patricia
Aulitzky. Režie: Thomas Roth.
Pøístupný od 15 let . Èeské titulky.

Komorní scéna
O støeda 10. prosince – Poznáváme svìt –
Írán. Pøednáší Mgr. Martin Slaba. 17.00 hod.
Zasedací síò MÚ.
O nedìle 14. prosince – Vánoèní koncert
žákù základní umìlecké školy.
Kostel sv. Jana Nepomuckého. 17.00 hod.
O úterý 16. prosince – Vánoèní koncert
pìveckého sboru základní školy.
Sál KC Panorama .17.00 hod.
O støeda 17. prosince – Vánoèní koncert
žákù základní umìlecké školy.
Sál KC Panorama . 17.00 hod.
O sobota 20. prosince – Vánoèní koncert
pìveckého sboru Záviš. Sál AJG. 15.00
a 17.00 hod. (Pøedprodej vstupenek v AJG!)
O sobota 20. prosince – Èeská mše vánoèní –
Jakub Jan RYBA. Orchestr Musica da
Camera, dirigent: Petr Píša 19.00 hod. Pìvecký
sbor Perchta z Èeského Krumlova, sbormistr:
Š. Kodýmová. Sólisté: K. Chromèáková, M.
Kuèerová, P. Chrášanský, S. Sem. Kostel Sv.
Jana Nepomuckého

O støeda 24. prosince – Zpívání koled na
zámku. Zimní zahrada st. zámku. 13.00 hod.
O Støeda 31. prosince – Klíèe na nedìli –
Antonín Procházka.
Divadlo Hluboká. 17.00 hod
ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Hluboká
stálá expozice: Gotické umìní / Malíøství
a sochaøství, Èeské sochaøství 20. století,
Nizozemské malíøství 16.–18. století
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Nejstarší èeská odborná škola keramická
v Bechyni. stálá expozice: Mezinárodní
keramická sympozia.
Wortnerùv dùm, Èeské Budìjovice
Dalibor Smutný / Tichá pøítomnost do 7. 12.
Jaroslava Severová / výbìr z tvorby
11. 12. – 1. 2. 2009.
Slavnostní zahájení výstavy11. 12. / 17:00
POØADY
Hluboká
O Vánoce pøicházejí / Vanda Hybnerová,
Miloslav Klaus 7. 12. / 17:00 hod.
Nokturno pro španìlskou kytaru a ženský hlas
O Vánoce plné hvìzd, hudby a splnìní
tajných pøání / Ženský pìvecký sbor Záviš
20. 12. / 15:00 a 17:00 hod.
O Wortnerùv dùm AJG, Èeské Budìjovice
Hudební podveèer s posluchaèi èeskobudìjovické konzervatoøe 17. 12. v 17:00

Zveme vás na prohlídku zimní zoo!
Naprostá vìtšina zvíøat je stále k vidìní,
nebo jen 25 z 200 druhù zvíøat
musí pøebývat v zimovištích.
V pátek 21.11. se v ZOO Ohrada konal tradièní
výlov a poèítání želv nádherných.
Srdeènì Vás zveme na Vánoce v ZOO!
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