h NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA h
Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé
rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009.
Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom si ale mìli položit otázku, jaký to bude rok?
Na naši zemi pravdìpodobnì dolehnou dùsledky
svìtové krize, svìtové recese. Díky »finanèní krizi«, kterou si
Èeská republika a èeské banky prožily v devadesátých letech, díky
»oèistnému« procesu, který tehdy banky prodìlaly a díky
negativním zkušenostem èeských bank s pochybnými úvìry
z poèátku devadesátých let, byl náš finanèní sektor v mnohem
lepším stavu než v dalších zemích. Proto vìøím, že svìtovou
finanèní krizi Èeská republika ustojí bez následkù.
Tìžko se však vyhneme dopadùm celkovému oslabení ekonomiky
vìtšiny zemí svìta, zejména obchodních partnerù Èeské republiky.
Pravdìpodobnì klesne poptávka po èeském vývozu a tím dolehne
krize i na nás. Ve svìtì již vypukla krize v automobilovém
prùmyslu, a to zcela jistì bude jeden z kanálù, kudy svìtová
ekonomická krize vstoupí do Èeska. Jsme prostì výrobci
automobilù a dodavatelé do øady automobilek v zahranièí.
Tržní ekonomika je ze své podstaty ekonomikou cyklickou a nyní
si musí globální ekonomika fází poklesu projít. Ale z dìjin
ekonomie víme, že po každém poklesu zase pøichází rùst.

h

Každá krize je ale pøedevším stav mysli. Nedovolme, aby
celosvìtová krize byla využita k útokùm na destrukci tržní
ekonomiky a lidských svobod, nedovolme nejrùznìjším
socialistickým vìrozvìstùm usilovat o návrat k regulacím, státním
subvencím a k vytlaèení podnikatelù a tržní ekonomiky na okraj
spoleènosti. Pak by nastala opravdová krize. Jsem si vìdom toho,
že i na nìkteré z Vás mùže krize dopadnout tím nejhorším
zpùsobem, nezamìstnaností. To je pro každého ten nejtìžší
okamžik. Ale všichni jsme se za dvacet let svobodné spoleènosti
nauèili, že osobní aktivitou, snahou a pílí lze opìtovného úspìchu
dosáhnout. A vìøte, že z každá životní situace se v dobré obrátí.
A tak neklesejme na mysli ze – zatím – mediální krize. Nenechme
si zkazit náladu a tìžké èasy spoleènì pøežijeme. A možná si za 12
mìsícù øekneme: vždy to byl docela dobrý rok. Pøejme si to.
Pracujme, podnikejme, bavme se, utrácejme (to je pro oživení
ekonomiky obrovsky dùležité). Nenechme se ovlivnit šiøiteli blbé
nálady. Rok 2009 bude takový, jaký si ho udìláme. A udìlejme si
ho dobrý. V Hluboké nad Vltavou i v celé Èeské Republice.
Váš Tom áš Jirsa, starosta

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Blahopøání:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci lednu 2009 oslaví významná výroèí
Do dalších let pøejeme dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu
Narodili se
Vanesa Geregová
Bavorovice
Eliška Køiváèková
Bavorovice
Aneta Šopíková
Hluboká
Opustili nás
Marie Severová
Josef Vondrášek
Helena Konopová
Anna Køížková
Emilie Strnadová
František Gruber

Bavorovice
Purkarec
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Já bych rád k Betlému...
Na pùvabných fotografiích,
které nám poslala Katarína
Hylenová, vidíte, jak krásnou
atmosféru mìla vánoèní
besídka pro veøejnost a
pøivítání Ježíška, narozeného
pod Betlémskou hvìzdou,
která tentokrát svítila nad
døevìným chlévem
v Hroznìjovicích.
Osadní výbor z Hroznìjovic
tak už ponìkolikáté dokázal,
že udržování starých zvykù, obleèení jak z Ladových pohlednic
a písnièky a básnièky dìdìné po generacích pøed námi bychom
nemìli zapomínat...
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

Vážení pøátelé,
vstoupili jsme do nového roku, do roku 2009. Každý z nás do nìj
jistì vstupuje s mnoha osobními plány,
pøedstavami a pøedsevzetími.
I když jsou to plány individuální
a odlišné, urèitì mají jeden aspekt
spoleèný: mají kontinuitu s místem, ve
kterém žijeme, s Hlubokou nad Vltavou
nebo s obcemi Bavorovice, Kostelec,
Purkarec, Ponìšice, Munice, Líšnice,
Hroznìjovice. A také mají nové plány
kontinuitu s pøedchozími – hodnotíme,
co se podaøilo nebo co ještì na splnìní
èeká.
Je tomu tak i pøi plánování dalšího
rozvoje mìsta. V uplynulých týdnech
jsme se v Radì mìsta a v zastupitelstvu
vìnovali rozpoètu na rok 2009. Vždy, když zvažuji jednotlivé
budoucí investice, rekapituluji zároveò také efektivitu investic
minulých, jejich úèelnost a smysl pro život mìsta.
Z tohoto hlediska považuji rok 2008 za úspìšný a pøínosný.
Podaøilo se zahájit výstavbu velmi významného zaøízení –
hlubockých lázní, které pøinesou všem v Hluboké nad Vltavou nové
možnosti léèebné, spoleèenské i kulturní. Za stejnì významné
považuji zahájení rekonstrukce a rozšíøení Domova seniorù
U zlatého kohouta. Mimoøádnì pozitivním poèinem bylo omezení
prùjezdu nákladní dopravy Zámostím, v budoucnu chceme
pokraèovat v takových úpravách, které eliminují nákladní dopravu
ze všech obytných zón mìsta. Dále jsme naplnili a stabilizovali
Mìstskou policii, jejímž úkolem bylo a nadále bude zajištìní
poøádku a bezpeènosti ve mìstì a obcích. Jako velký úspìch
hodnotím získání dotace na rozsáhlou rekonstrukci budov
mateøské školy. A pøestože osobnì nejsem velkým pøíznivcem
cyklostezek, z hlediska pøínosu pro veøejnost hodnotím kladnì
i rozvoj cyklostezek v okolí Hluboké, konkrétnì novou
cyklostezku do Purkarce.
Samozøejmì vnímám a oceòuji práci osadních výborù v obcích,
díky nim se daøí øešit požadavky obèanù, kteøí v obcích žijí.
A za podstatný považuji fakt, že se nám daøí udržovat a rozvíjet
standard, na který jsme si všichni v našem mìstì zvykli a který už
èasto ani nevnímáme, považujeme ho za samozøejmost. Uklizené,
upravené mìsto, systém tøídìní odpadù, sbìrný dvùr, funkèní
a kvalitní sportovištì, kulturní nabídku a další prvky, které
z našeho mìsta vytváøí místo pro spokojený život.
Vážení pøátelé, dovolte, abych Vám do nového roku 2009 popøál
hodnì zdraví, hodnì radostí a štìstí v osobním a pracovním životì.
A aby souèástí Vašeho osobního štìstí byla i spokojenost s mìstem
nebo obcí, v nichž žijete.
Pavel Dlouhý, místostarosta mìsta Hluboká nad Vltavou
www. hluboka.cz

Z jednání mìstské rady
O Uvolnìné nebytové prostory mìstského infocentra
byly pronajaty spoleènosti W EDOS a.s.. Spoleènost
pøislíbila provozovat IC ve stávajícím rozsahu, nicménì
bez požadavku o pøíspìvek na provoz. Tento má být
kompenzován tím, že v èásti IC si nájemce zøídí
kontaktní centrum spoleènosti pro své zákazníky, kde
bude doplòkovì nabízet veøejnosti další služby jako
napøíklad nabídku pojišovacích èi právních služeb.
O Jako každý rok pøispìje mìsto na zajištìní provozu
zásobování pojízdnou prodejnou potravin v obcích
Hroznìjovice, Líšnice, Ponìšice. Roèní pøíspìvek èiní
10. 800 Kè, èinnost pojízdné prodejny je hodnocena
kladnì.
O Rada konstatovala, že zatím nejsou prostøedky na celkovou
rekonstrukci komunikace cesty z Kostelce do Purkarce. Uložila
PMH osadit komunikaci znaèkami, upozoròujícími na
špatný stav a provést drobné opravy.
O Starosta seznámil èleny rady s prvním návrhem
pøíjmové a výdajové èásti rozpoètu mìsta Hluboká
nad Vltavou na rok 2009. Finanèní výbor návrh
rozpoètu projednal a doporuèil k projednání orgánùm
obce. MÚ pøedloží tento první návrh do jednání
zastupitelstva.
O Rada mìsta udìlila medaili »za osobní pøínos pro
rozvoj sportu ve mìstì« bývalým fotbalovým hráèùm
a funkcionáøùm Františku Beritovi, M iloslavu
Hájkovi a Janu Pøílepkovi.«
Z jednání zastupitelstva
O Zastupitelstvo schválilo rozpoètové provizorium
mìsta pro rok 2009 a stanovuje èerpání rozpoètu ve
výši max. 1/12 na každý mìsíc do doby schválení koneèného
rozpoètu roku 2009
O Rada odsouhlasila výdajová rozpoètová opatøení pro zvýšení
pojištìní majetku mìsta, navýšení provozu bazénu, opravy zimního
stadionu, pro realizaci rekonstrukce budovy Domova dùchodcù,
projekt cyklostezky do Ponìšic. Mìsto souhlasí s realizací projektu
modernizace MŠ Hluboká a projektu Rekonstrukcí místních
komunikací.
O JèK pøidìlil mìstu grant na projekt »Spoleèná propagace
destinace Hluboká/V.«
O Pan Irovský upozornil na situaci okolo Hnìvkovické pøehrady,
kde vznikají »èerné« kempy a táboøištì, využívané pøevážnì
rybáøi. Rybáøi plní odpadky mìstský kontejner a zneèišují okolí
pøehrady.
Neutìšená
situace je
pøedevším na
pozemcích
rodiny
Nìmcových,
která navíc
žádá opravu
silnice
vedoucí
k jejich
stavení a
èernému kempu v jejich blízkosti. Starosta øekl, že na odstranìní
kempù spolupracuje s Povodím Vltavy s. p. a mìstskou policií.
V této vìci se bude dále jednat.
Foto na stránce: z Betlému v Hroznìjovicích
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M ÌSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA è. 1/2008,
kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška
mìsta Hluboká nad Vltavou è. 3/2007,
o místních poplatcích Mìsto Hluboká nad Vltavou
Zastupitelstvo mìsta Hluboká nad Vltavou, vydává dne 01.12. 2008,
podle § 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2, písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto
obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2008
kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška mìsta Hluboká
nad Vltavou è. 3/2007, o místních poplatcích
Èl. 1

Èl. 37 obecnì závazné vyhlášky è. 3/2007, o místních poplatcích,
se mìní a zní novì takto:
Èl. 37 Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle èl. 36 písm. a) a b) této vyhlášky
èiní 460,- Kè za osobu a kalendáøní rok a je tvoøena
a) Z èástky 250 Kè za kalendáøní rok a
b) Z èástky 210 Kè za kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena podle
skuteèných nákladù mìsta na sbìr a svoz netøídìného komunálního
odpadu za uplynulý kalendáøní rok. Skuteèné náklady èinily 302,69 Kè
na poplatníka, pøièemž celkové náklady 1 482 268,40 Kè byly
rozúètovány mezi 4 897 poplatníkù takto:
– náklady na svoz komunálního odpadu
639 720,79 Kè
– náklady na odvoz komunálního odpadu – kontejnery 604 398,92 Kè
– náklady na odvoz odpadkových koš
115 759,56 Kè
Celkové náklady
359 879,27 Kè
Celkem vè. 9 % DPH
482 268,40 Kè
Celkový poèet poplatníkù
4 897 osob
Celková èástka na jednoho poplatníka (302,69 Kè) 210,00 Kè
V pøípadì zmìny místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo zmìny
vlastnictví stavby, která je urèena nebo slouží k individuální rekreaci
v prùbìhu kalendáøního roku, se uhradí poplatek v pomìrné výši, která
odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví stavby
v pøíslušném kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu
kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu mìsícù rozhodný stav na
konci mìsíce.
Èl. 2
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2009
Ing. Tomáš Jirsa, starosta mìsta
Ing. Pavel Dlouhý, místostarosta mìsta

VEØEJNÉ BRUSLENÍ
Pátek 17.00 - 18.45
Sobota 13.30 - 15.15
Nedìle 14.00 - 15.45

Jednotné vstupné za bruslící osobu 25 Kè vè. DPH
Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.,
provoz sportovních zaøízení
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ZVEM E VÁS NA PLES!
Návrat k tradici – i tak by se dal nazvat fakt, že po dlouhé dobì
se mùže Hluboká nad Vltavou tìšit na ples hasièù a také na
školní ples – a to dokonce stylem 2 v 1. Spoleèný ples poøádá
SDH Hluboká nad Vltavou a ZŠ Hluboká nad Vltavou.
Hasièské a školní plesy patøily vždy k výrazným poèinùm
spoleèenské plesové sezóny a tìšily se velké oblibì.
Jejich poøádání bylo pøerušeno v dobì, kdy na Hluboké nebyl
k dispozici vhodný sál. V souèasné dobì je tento problém
vyøešen a to je pro poøadatele plesu výzvou – výzvou k obnovení
tradice. Vìøíme, že uvítáte možnost užít si plesových radostí
a pøijmete naše pozvání na
SPOLEÈENSKÝ PLES,
který se koná v pátek 16. ledna 2008
od 20.00 v sále hotelu Parkhotel.
Tìšit se mùžete na kulturní program, pøedtanèení
Bavorovického spolku perfektních holek a také
taneèní skupiny žákù naší školy.
K poslechu a tanci bude hrát Panorama Kvintet Hluboká nad
Vltavou. Pøipravena je také bohatá tombola.
Pøedprodej vstupenek v ZŠ Hluboká nad Vltavou.
Srdeènì Vás zvem e a tìším e se na vás.
Sbor dobrovolných hasièù Hluboká
Základní škola Hluboká

Máme rádi hvìzdy...
Veèer, plný hvìzd... to bylo naše vánoèní pøedstavení, které jsme jako
dárek vìnovali maminkám, babièkám, tatínkùm, dìdeèkùm, sourozencùm
a všem našim blízkým dne 18. 12. 2008 v KC Panorama. Hvìzdami byly
pøedevším dìti, které v pøedstavení úèinkovaly, ale našimi hvìzdami jste
byli také Vy, vážení hosté. A Vaše pøítomnost nás tìšila a høála o to víc, že
letos poprvé bylo pøedstavení Máme rádi... aneb Srdce na dlani VI
pøedstavením jen Centra volného èasu.
A tak všechny hvìzdy byly ten veèer s námi, a proto je hvìzdáø, který
pøedstavení zahajoval, nemohl pod nebeskou klenbou najít. Kdyby snad
náhodou nìjaká hvìzda na nebi ještì zùstala, tak stejnì neodolala a snesla
se dolù a vtiskla se do blýskavých penízkù na krásných kostýmech dívek
z kroužku Orientálního tance, který tancoval pod vedením lektorky Sandry
Vojtìchové.
Radost a také sladkost pøinesly na podium sleèny z kroužku tzv.
»malého« Aerobicu s trenérkou Lenkou Dvoøákovou. Slovo hvìzda má
mnoho významù – kromì nebeských hvìzd jsou také hvìzdy lidské. At´už
ty opravdové, nebo ty, které jsou hvìzdami dìtských knih... a také
vzpomínek. A tyto hvìzdy jsou zároveò pøíkladnými hvìzdami slušnosti,
èestnosti, poctivosti – prostì Rychlé šípy. Dramatickou ukázku z dìní
v klubovnì Rychlých šípù zahrály dìti z tøídy 2. A s paní uèitelkou
Zuzanou Plíhalovou , které byly našimi milými a vítanými hosty. Díky nim
jsme mohli vidìt nejen, jak to vypadá v klubovnì Rychlých šípù, ale
i klubovnì Bratrstva koèièí pracky. Hezký dojem umocnily i krásné kulisy.
K vánoèním neodmyslitelným kouzlùm patøí hudba – a v našem
pøedstavení ji hvìzdnì zastoupil Filip Tichava, který hrál pùvabnou
skladbu – francouzskou lidovou píseò. Legenda o Betlému, zrození
Ježíška a také poslové z království lidských vlastností – to bylo krátké
pøedstavení Dramatického kroužku. Ve vánoèní fantazii k jeslièkám s
Ježíškem pøichází a své dary pøináší královny a králové z království
Radosti, Moudrosti, Lásky, Stateènosti, Upøímnosti, Ušlechtilosti, Soucitu
a Velkorysosti. A od jeslièek by chtìly tyto vlastnosti jít do srdcí lidí...
A závìr pøedstavení patøil energickým, šikovným hvìzdám – sleènám
z kroužku »velkého« Aerobicu, vedených trenérkou Lenkou Dvoøákovou.
Jejich sestava na vánoèní píseò roztleskala všechny v sále a urèitì nechala
ve všech pøíjemný pocit z hvìzdného veèera. Sice jsme nevidìli padat
žádnou hvìzdu, ale stejnì jsme si dovolili mít jedno pøání: aby každá
hvìzda, kterou uvidíte, Vám pøipomnìla veèer, který si pro Vás, jako
vánoèní dárek, pøipravily všechny dìti ... a daly Vám ho s láskou a se
srdcem na dlani. A ještì jedno pøání: aby vždy pro nás byly naše dìti tìmi
nejkrásnìjšími hvìzdami.
Lucie Burianová

Hlubocký zpravodaj| leden 2009

Jihoèeské dominium
Myslím, že pokud jste jihoèeští patrioti, mohla by vás urèitì zajímat výpravná kniha
nazvaná Jihoèeské dominium. Možná jste ji už dokonce našli pod stromeèkem.
Autor knihy nám o své knize pár slov øekl a pokud budou okolnosti pøíznivé,
doufejme, že v únoru pøijme pozvání na Hlubokou, aby svou knihu pøedstavil
milovníkùm historie osobnì.
Kmotry knihy byli: Karel Schwarzenberg, ministr a senátor, Tomáš Jirsa, senátor
a starosta mìsta Hluboká nad Vltavou, František Štangl, radní Jihoèeského kraje
Z dopisu autora knihy Pavla Juøíka Tomáši Jirsovi:
Vážený pane senátore,
rád bych Vám ještì jednou podìkoval za Vaši pomoc pøi organizaci køtu mé knihy
Jihoèeské dominium. Jsem velmi rád, že se ho zúèastnil nejen pan ministr
Schwarzenberg, ale také pan pøedseda Senátu Pøemysl Sobotka, pan ministr Jehlièka
a pan Dr. Jan Zahradník (pro mne stále hejtman Jihoèeského kraje). Budu velmi rád,
pokud se má kniha bude líbit ètenáøùm, napomùže lepšímu pochopení dìjin a úlohy

šlechty v nich a podpoøí
ochranu památek a rozvoj
turistiky, a to nejen v jižních
Èechách. V kvìtnu 2009 vyjde
má nová kniha (ve stejném
provedení) – „Moravská
dominia Liechetensteinù
a Dietrichsteinù“. Køtu knihy ve
Valticích nebo v Praze by se mìl
zúèastnit i J.V. Hans-Adam II.
kníže z Liechtensteinù.
V souèasné dobì z mého
podnìtu probíhají jednání
s Lichtenštejnskem o zapùjèení
nìkterých obrazù evakuovaných
na konci 2. svìtové války
z Valtic zpìt (pøes rakouské
Liechtenstein Museum) a
o využití tzv. Norských fondù na
opravu zámku Valtice. Pan
šéfredaktor dr. Honzák
prozradil, že chystám další
knihu s pracovním názvem
„Dominia zlaté rùže“ o pánech z Hradce, Slavatech a Czernínech (Jindøichùv Hradec, Telè, È. Lhota, Daèice). Tato kniha by mohla
vyjít v roce 2010. Pavel Juøík
... Milí ètenáøi Hlubockého Zpravodaje, tìší mne váš zájem o moji
knihu JIHOÈESKÉ DOMINIUM – Rožmberkové, Eggenbergové,
Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Èechách. Jak již
napovídá její název, vìnuje se kniha nìkolika
šlechtickým rodùm, které se významnì zasloužily o
rozvoj jižních Èech. Z vìtší èásti se ale kniha vìnuje
hlubocko – krumlovské a orlicko – zvíkovské vìtvi
rodu Schwarzenbergù. Je to první podrobná historie
tohoto rodu s nìkolika stovkami fotografií portrétù,
archivních fotografií ze Schwarzenbergského archivu
v Murau a dalších.
Milovníky hradù a zámkù potìší podrobný popis
prohlídkových tras zámkù Èeský Krumlov, Hluboká,
Tøeboò, Orlík, Rožmberk a Nové Hrady a informace
o dalších 40 hradech, zámcích a palácích, které
uvedeným rodùm patøily nebo stále patøí v ÈR,
Nìmecku a Rakousku.

www. hluboka.cz

Nechybí ani u nás málo známé zámky Schwarzenberg v Nìmecku,
Murau v Rakousku nebo Schwarzenbergský palác ve Vídni a tøi
Schwarzenbergské paláce v Praze. Knihu doplòuje øada osobních
medailonù umìlcù a významných
osobností, informace o historických
souvislostech a pod. Unikátní jsou
snímky akvarelù Ferdinanda Runka
a dalších, které pøibližují vzhled památek
ze zaèátku 19. století nebo lovecké
obrazy J. J. Hamiltona, které byl do roku
1938 vystaveny na zámku Ohrada a nyní
jsou v Rakousku.
Kniha by nemìla chybìt v knihovnì
žádného milovníka historie, památek a
pøírody jižních Èech a zájemce
o historii rodu Schwarzenbergù,
Rožmberkù, Eggenbergù a Buquoyù.
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Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres Èeské Budìjovice
Karla Èapka 800, 373 41 Hluboká
tel: 387 966 162, 387 966 167, fax: 387 966 162

Zápis dìtí
do 1. postupného roèníku
Ètvrtek 22.1.2009
od 13: 00 hod do 17: 00 hod
Pátek 23.1.2009 od 13: 00 hod do 17: 00 hod
– v budovì školy v pavilonu 1. stupnì
K zápisu se dostaví v doprovodu rodièù dìti,
které dovrší vìku 6 let do 31.8. 2009. Pøedbìžnì
lze zapsat (nezávaznì) na písemnou žádost rodièù i dìti,
které dovrší 6 let vìku od 1.9. 2009 do 31.12. 2009.
Rodièe, jejichž dítì se narodilo po 31.8. 2003,
nejsou povinni s dítìtem k zápisu chodit.
Rodièe pøinesou k zápisu rodný list dítìte a svùj obèanský prùkaz.
K odkladu školní docházky je tøeba písemná žádost rodièù
adresovaná øeditelství školy.
Dosavadní školní obvod ZŠ Hluboká nad Vltavou zahrnuje: Hluboká
nad Vltavou. Obce a osady: Bavorovice, Dobøejovice, Chlumec, Køesín,
Kostelec, Líšnice, Munice, Ponìšice, Purkarec, Stará Obora,
Vondrov, Bašta – samota
Informativní schùzka pro rodièe pøedškolákù
se koná v pondìlí 12.1. 2009 v 16:00 hod
v budovì Základní školy Hluboká nad Vltavou ve tøídì 3. B
V Hluboké nad Vltavou dne 15.12.2008
Mgr. Jaroslav Schmied, øeditel školy

Za relaxací do hotelu Podhrad
Relaxace a regenerace – to jsou pojmy, které v dnešní hektické, uspìchané
a èasto stresující dobì vyslovujeme a také vyhledáváme stále èastìji
a naléhavìji. A je jistì víc než dobrá zpráva, že za odpoèinkem a relaxací
už nemusíme z Hluboké nad Vltavou jezdit do vzdálenìjších míst, ale
mùžeme si je dopøát a vychutnat i v našem mìstì, konkrétnì v hotelu
Podhrad, kde bylo v øíjnu otevøeno nové relaxaèní centrum.
Ve velmi pøíjemném, vkusném prostøedí najdete bazén s protiproudem,
whirl-pool, saunu a infrasaunu. Dopøát si mùžete také klasickou, sportovnì
– rekondièní nebo thajskou masáž. Velmi pøíjemnou souèástí pobytu
v relaxaèním centru hotelu Podhrad mùže být i následná návštìva hotelové
restaurace, v níž oceníte zajímavé speciality i bohatou nabídku nápojù.
V relaxaèním centru jistì rádi využijete nabídky výhodných permanentek.
Chcete-li se pøesvìdèit, jak nyní vypadá hotel, ke kterému vás váže
mnoho
vzpomínek na
první taneèní
veèery, svatební
hostiny, hotel,
který po letech
chátrání rozkvetl
do krásy, pøijïte,
dívejte se
a relaxujte.
A chcete-li
vstoupit do hotelu
virtuálnì, mùžete
tak uèinit na
www.podhrad.cz.

Recyklohraní
V záøí 2008 se SOŠE, COP Hluboká
nad Vltavou zapojila do školního
recyklaèního programu
Recyklohraní. Program poøádají
neziskové spoleènosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které
zajišují sbìr a recykl aci
vysloužilých elektrozaøízení, baterií a obalù.

a ECOBAT byly umístìny u jídelny školy a v jedné
z budov školy u uèeben v pøízemí. Každý žák bude
moci do školy nosit nepotøebné drobné
elektrospotøebièe (napøíklad starý mobil, kalkulaèku,
telefon, elektrohraèku, drobné poèítaèové vybavení,
discman nebo MP3 pøehrávaè) a baterie a
akumulátory. Naši žáci se zapojili již do nìkolika
úkolù a kvízù z oblasti tøídìní a recyklace odpadù,
které organizátoøi projektu zadali.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná
elektrozaøízení a splnìné úkoly získá naše škola body,
za nìž žákùm budeme moci poøídit rùzné uèební
pomùcky, hry i vybavení pro volný èas. Katalog
odmìn a další informace o projektu jsou Vám
k dispozici na www.recyklohrani. cz.
Pøidejte se k nám a tøiïte s námi!
Støední odborná škola elektrotechnická

Cílem projektu je zvýšit povìdomí o tøídìní odpadù u mladé
generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozaøízení a baterií v co nejvyšší míøe.
V rámci projektu Recyklohraní už naše škola
obdržela sbìrné nádoby na použité baterie a
drobné elektrozaøízení. Sbìrné nádoby
poskytnuté spoleènostmi ASEKOL

Vánoèní koncert základní školy
Vánoèní dárek v podobì tradièního
vánoèního koncertu nadìlily dìti
všem svým blízkým 16.12. 2008
v Kulturním centru Panorama.
Na pódiu zatanèily dvì skupiny
dìtí z taneèní školy ZUŠ Trhové
Sviny pod vedením J. Müllerové,
vánoèní básnì a píseò zaznìly
v podání žákù 5. B. pod vedením
paní uèitelky Petry Hrubé. Sál
roztleskaly dvì taneèní sestavy
žákù 5. A pod vedením paní
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uèitelky Nadi Dupalové. A hlavním motivem programu byly písnì
a koledy, které zpíval školní pìvecký sbor se sólisty Hanou Šimkovou
a Václavem Kalinou (ZUŠ Trhové Sviny, Š. Èernochová) pod vedením
paní uèitelky Ireny Martincové a pana uèitele Františka Èernocha, za
doprovodu skupiny hudebníkù – Markéty Tesárkové, Miroslava
Novotného, Pavla Valdy a Radomíra Thalera. Na podium pøišli také pan
øeditel Jaroslav Schmied a paní zástupkynì Milena Thalerová. A v zákulisí
o úèinkující dìti peèovaly paní uèitelky Jana Bùrková, Jana Drábová, Petra
Fuková, Aneta Svobodová a Jana Štìpková.Šikovnými moderátory veèera
byli Jana Procházková a Jakub Raus , kteøí za všechny úèinkující vyslovili
upøímné pøání: Pøejeme všem hezké Vánoce!
Lucie Burianová

Hlubocký zpravodaj| leden 2009

Dìjiny jedné kovárny
Když se vám dostane do rukou Ponìšická kronika – a to už je tøetí pokraèování novodobých zápisù ze života této krásné vesnièky –
nezbývá vám než závidìt. Z pera Jaroslava Novotného se totiž dozvíte, co všechno se v Ponìšicích dìje, jaké radosti ponìšiètí
prožívají a že umí nejen oslavovat, ale taky si pohromadì zazpívat a stejnì tak vzít spoleènì za práci.
A to všechno musí být v reálném prožívání ještì mnohem veselejší, než ve struèném kronikáøském zápisu...
Chcete vìdìt, co se za poslední dva roky v Ponìšicích – napøíklad – událo?
Centrem všeho dìní bývá Kovárna – protože v ní (nebo pøed ní) se celá obec schází. V zimì, v létì.
Nikdy nechybí muzikanti, pan Novotný, Havlíèek (najdete je na fotografii), Mikšátko...
Vìtšinou také nesmí chybìt pivo, nìkdo tedy musí obsluhovat pípu a v zimních mìsících je tøeba zatopit, aby bylo v kovárnì teplíèko.
Tak tøeba... 30. dubna 2006, staví se májka, 20 metrù dlouhá, peèou se
buøty.
Pøibudou-li do vsi noví chalupáøi, slušnost velí, aby se u sousedù dobøe
uvedli: jako zápisné se dobøe hodí
sud piva s pohoštìním, sejde se
ètyøicet lidí, zpívá se a tancuje se,
hraje Švitorka, a když dojde první
sud, veèer v deset se doveze druhý
z AMU a pan Ledajaks – majitel
ponìšického lihovaru, pøinese
ochutnávku z pálenice – není pak
divu, že poslední hosté opouští
kovárnu až ve dvì v noci s písní
a úsmìvem na rtech. A už jste ve
vsi jako doma.
A takové padesátiny tady mùžete
oslavit pìknì nahlas a od podlahy
s harmonikou a vozembouchem.
A jiné padesátiny – napø.
Marušky Stehlíkové – je možné
oslavit i natøikrát a pokaždé u toho
hraje ponìšická Švitorka. Když
máte hodnì pøátel a kamarádù a
pøíbuzných a sousedù, musíte být
pilný oslavenec. Zdravotní
sestøièky – kolegyòky si rády
prohlédnou nejen Stehlíkovic
chalupu, ale i lihovar... a na závìr
každé poøádné oslavy se mùže
tancovat i Vysoký jalovec a
Sokolíci, ponìšické národní tance.
Zøejmì èistì pánská záležitost
nastává pøi pøípravách na veèerní
sledování fotbalu MS v Nìmecku.
Pivo Gambrinus je pøipraveno,
mladí pøinesou do kovárny
televizi, piveèko už je chlazené, a
tak ani prohra s Ghanou (0:2) ve
spoleèném pánském kroužku tolik
nebolí. Hùø by bylo fanouškovi
strádajícímu doma u televize samotnému, bojujícímu s nepochopením a
necitlivým pøístupem manželky v tak osudových chvílích...
A pøicházejí další velkolepé historické události! Co když se v nìjaké
rodinì pøihodí, že se narodí místo jednoho miminka hned tøi!!! Oslava
trojèátek holèièek Denisky, Michalky a Kristýnky rodiny Schefferhansù se
konala 8. èervna 2006. Bylo hezky teplo – 27° stupòù ve stínu, sedìlo se
venku, zpívalo i tanèilo a dokonce byla složena oslavná narozeninová
písnièka (skladatelé Jaroslav Novotný a Josef Havlíèek) – zpívali David
a Milan a všem se líbila! Na zdraví holèièek a jejich krásu a štìstí se
pøipilo poctivì a øádnì: A jsou zdravé, hodnì hezký, pøejeme jim hodnì
štìstí!... Mamince, takovi hodnì síly, a jim pomáhají dobré víly!
Nezapomíná se ani na ostatní dìti, a tak si užívají dìtský den s hrami a
s nimi si vyhrají i rodièe a sousedé. A kupodivu, veèer se u kovárny zase
sejdou ti, co už byli dìtmi trochu døív a naène se další soudek piva. Když
se pak v èervenci teploty drží na tøicítce, nelze jinak, než se po veèerech
po práci støídat u toèení piva, sedat u kovárny a sousedsky klábosit.
Kronika ujišuje a my všichni to na vlastní oèi vidíme, že i když
v Ponìšicích mìsto Hluboká nezajišuje seèení obecních travnatých ploch
www. hluboka.cz

ve vsi, pøesto je obec krásnì upravena zásluhou místních. Pøed svými
domy si udržují obèané poøádek sami, kolem kovárny seèe Jan Stehlík
starší, ostatní plochy a tvarování keøù provádí pan Novotný, kosou kolem
požární nádrže se ohání sám
pøedseda osadního výboru pan
Havlíèek.
Dne 25. èervna 2006 se obcí
pøehnala nepøíjemná bouøe s velkým
deštìm. Nejenže napršelo a pøíval
vody poøádnì spláchl náves, voda
byla v lihovaru, pan Holda mìl
vyplavenou kuchyni, a pod Líšnicí
podemlela voda sloup el, vedení,
který padl a vesnice se ocitla bez
proudu. Na celých 18 hodin. Sloup
byl znovu vztyèen dál od potoka
a osadní výbor už zaèíná pøemýšlet
spíše o kabelovém vedení, protože
úsek je špatnì pøístupný a èasté
poru chy dodávky proudu
znepøíjemòují život ve vesnici.
O pár dnù pozdìji opìt prùtrž
mraèen a zase plavala náves,
pøetékaly rybníky Novotných i
Ledajaksù.
A ještì tragiètìjší zápisky najdete
v kronice. Jeden je i o tom, že když
v lese pøi hledání najdete horské
kolo, které je na stejném místì
i druhý den, nedá vám to, zavoláte
policii a ta vysoko v osmi metrech
na stromì najde obìšeného muže.
Nic veselého, ale život je nìkdy
takový. I tady, v krásných lesích
kolem Ponìšic.
– Osadní výbory oslavily v roce
2006 dva roky existence. Díky
zájmu obèanù, kteøí práci pro obec
dìlají zdarma, ve svém volném èase
a za své peníze, nìkteré obce doslova kvetou. V souèasné dobì byly
prostøedky pro obce na Hlubocku navýšeny na dvojnásobek s tím, že
osadní výbory zajistí údržbu obecních zatravnìných ploch.
V sobotu 26. srpna si 35 lidí z Ponìšic pìšky vyšláplo na pøátelskou
návštìvu Vitína – oplatit jarní sousedskou návštìvu. Skonèilo se v hostinci
a dovezena byla Švitorka. Hrálo se a zpívalo spoleènì. Záøí 2006 – na
malé taneèní vystoupení pøed kovárnu pozvaly sousedy dvì mladé sleèny
– pøedvedly, co dokážou a vystoupení se všem moc líbilo!
Poøád záøí 2006 – silnice je zavøená, ale všichni se radují: bude opravena
a novì asfaltována.
I na rok 2007 pøipraveny rùzné akce: na AMU 1. Ponìšický ples, chystá
se i rej zbloudilých ponìšických upírù, velikonoèní pomlázka, májka i
pálení èarodìjnic, Silvestr naruby v èervnu, pochod do Vitína, ponìšický
dìtský den, sportovní den na AMU, pochod do Kostelce, pouový
fotbalový turnaj, stezka odvahy aneb hledej divoèáka!, drakiáda s draky
a možná i s vìtrem, maškarní noc a den pro malé i velké, ponìšický
lampiónový prùvod, hokejový turnaj na opravdovém ledì.
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Samozøejmì pravidelná posezení v kovárnì, oslavy narozenin, pøírùstkù
v rodinì, úspìchù atd. Napøíklad ples v AMU se vydaøil snad lépe než ten
ve vídeòské opeøe. Pøedtanèení pìti latinských
tancù, bøišní taneènice, hudbu zvládla
Švitorka na støídaèku s CD. Tombola bohatá,
zpívalo se, tanèilo se...
V lednu 2007 dvakrát silný vítr. Hned
18. ledna bylo pøerušeno elektrické vedení na
pìti místech a od 21 hod. veèer do 17. 00 hod.
druhého dne nešel proud. Padlé stromy na
silnici i v lese.
V dubnu 2007 vypuštìna a vyèištìna požární
nádrž. Pomohli kosteleètí hasièi. Vybílili ji
šikovní a pilní mladí hoši.
Oslavovalo se narození Lukáška
Novotného, opìt složena oslavná píseò a na
jeho zdraví se popíjelo až do 4 hod. ráno.
Zaèínají pøípravy na oslavu 600 let Ponìšic,
nejdøív se pouze plánuje a rozmýšlí (napø.
Pamìtní peèetì, slivovice s vinìtou 600. let
Ponìšic, DVD Ponìšice, èerné trièko s nápisem, pardubické perníèky s
kovárnou, brožurky a plakáty Ponìšice...) Oslavy se nakonec velmi
vydaøily, a že to není vìc jednoduchá, taková správná organizace oslav,
ocenil nakonec dopisem i starosta mìsta
Hluboká. Pøijeli rodáci, zasadila se lípa i
pamìtní kámen, žehnali církevní
hodnostáøi, promlouvali vážení obèané,
pøijely hlubocké mažoretky, vyšlo
slavnostní èíslo èasopisu KOVÁRNA...
V sobotu 1. prosince 2007 byl postaven
historicky 1. vánoèní strom a osvícen
svíèkami, svíèkami ve sklenièkách až k
myslivnì osvícena cesta pro lampiónový
prùvod, následovaly špekáèky a svaøák. V
roce 2008 se hned v únoru pro velký
úspìch opakoval Ponìšický ples po druhé.
V sobotu 8. bøezna slavily ponìšické ženy
MDŽ – ale zváni byli i muži.
V bøeznu ovšem pøispìchala slavit po
svém i vichøice Emma.
Dne 14. èervna se s pøispìním obèanù
Ponìšic slavnostnì køtil ponìšický
lihovarnický karavan, správnì rozbitím
láhve pálenky zavìšené na provázku.
Ochutnávka likérù zdarma, soutìžilo se v
kácení plechovek míèkem, družná a veselá zábava.
Poèasí pøizpùsobeno pití pálenky, bylo chladnìji, jen 19°.

Úèastníkem oslav byl i herec populárního seriálu Ulice, Alexandr Minajev
s pøítelkyní.
Ponìšické léto 2008: rybáøský den, Dìtský den, 1. Ponìšický košt,
fotbalový turnaj, 3. pochod do Vitína.
Na Ponìšickém koštu hrála Ponìšická
Švitorka a Netolická pìtka, dìti se
mohly svézt na koních, byla
pøedvedena moto rko vá sh ow.
Specialitou lihovaru je i okamžité
vyrytí ozdobného vìnování na
zakoupenou láhev.
Také smutné zprávy se bohužel tento
rok zapisují do kroniky: v nedìli 27.
listopadu 2007 zemøel Jan Lexa,
pøedstavitel jednoho ze dvou
nejstarších rodù v Ponìšicích (druhým
je rodina Ponìšických). Tragická byla
smrt mladého Honzíka Šímy, který se
na svém motocyklu støetl s traktorem u
Hroznìjovic v øíjnu 2008.
Na podzim došlo i na dýnì a draky, a nepochybujte o tom, že Vánoce byly
v Ponìšicích romantické a Silvestr bujarý.
Kronikáø pan Novotný si nemùže stìžovat na to, že by nebylo co
zapisovat. Díky tomu, že v
Ponìšicích bydlí nebo sem
na chalupy pøijíždí spousta
zajímavých a pracovitých
lidí, kteøí mají smysl pro
život obecný a spoleèný, a
pro legraci a to své místo
na svìtì, kde žijí, milují –
to všech n o j e na
Ponìšicích vidìt. Vesnièka
je to pøímo umìlecká, a tak
jako své Hrusice maloval
pan Lada, tak své Ponìšice
a jejich obyvatele maluje
František Pon. alias
Oldøich Pøibík a Jitka
Baliharová. Snad z tìch
fotografií a obrázkù, ve
Zpravod aji by jen
èernobílých, vycítíte, jak
krásnì se v Ponìšicích žije.
Už šest set let a kousek...
Podìkování za fotografie: Oldøich Pøibík
obrázek: František. PON – Lampiónový prùvod

Volavky v mlze
Titulní strany s fotografiemi Jan Pirgla
provázely èísla Zpravodaje od loòského
jara. Myslím, že vás potìšily, a snad nás
ještì v budoucnu tìšit budou... Jsou
prostì fotografové, kteøí hledáèek kamery
umí nastavit nìjak jinak a lépe, než
ostatní lovci snímkù... Jak to dìlají, že
umìjí zachytit bleskurychlé vteøiny
sportu, vodu bìžící pøes kameny, svatbu
neotøelým pohledem... nebo zadumané
vypuštìné rybníky i s ptaèími obyvateli ve
chvílích, kdy je opustili rybáøi...
Sváteèní a zasnìná fotografie s
volavkami na lednové titulní stranì je
nazvaná Volavky v mlze. Honza ji vydal
jako souèást cyklu asi patnácti fotografií
velikosti pohlednice v malé brožurce –
a vy si ji mùžete poøídit jako hezký dárek
pro nìkoho, komu chcete ponechat v rukách doklad toho, že náš kraj plný rybníkù a vodních ptákù je nádherný... Pokud chcete vidìt víc, nahlédnìte
na www. janpirgl.net nebo mailujte na jpirgl@gmail.com.
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Vánoèková vánoèní pøedehra v hotelu Záviš
Dobrý nápad paní hoteliérové Hanky Hanušové
z hotelu Záviš pøilákal na kurz spoleèného peèení
vánoèky zaèátkem prosince dva turnusy žen
a dívek, zkušenìjších, nezkušených, ba nechybìla
i novopeèená »novomanželka.« Dokonce i jeden
mladý muž se zúèastnil a jak vidíte na fotografii,
i on umotal a upekl vánoèku na jednièku.
Pod dohledem šéfkuchaøe se u spoleèného stolu
pletly všem ruce i copany vánoèek, pøidávaly se
mandlièky a rozinky a povídalo se (nejen
o vánoèkách). Pak se najednou peklo v roztopené
velké hospodské troubì a chvíle do upeèení
ukrátilo popíjení nápojù vhodných pro zimní èas.
V míru a pohodì si pak každá z hospodynìk
odnášela svou vánoèku zimním veèerem domù.
Co øíkáte? Hezký nápad, jak se nebát s vánoèkou sama ve své kuchyni,
ale hezky spoleènì sdílet pøedvánoèní radosti i strasti s ostatními ženami,
se kterými jsme mìly to štìstí potkat se ve stejném èase, na jedné planetì,
ve stejném mìstì a v jedné hospùdce... pøed (vlastnì už loòskými)
Vánocemi.
Tak tøeba zas na Velikonoce... s mazaneèkem... nebo s vajíèky ... a spoleènì...

Prozpívané Vánoce
Vánoce jsou svátky, o kterých všichni øíkáme, že jsou to svátky klidu a
míru, tichého štìstí a rozjímání, ale ve skuteènosti k nim vìtšina
hospodynìk doškobrtá s jazykem na vestì pøes kopce tìžkých nákupù,
haldy nádobí, plachty rozváleného, vykrájeného a upeèeného tìsta,
promazávání lineckého, plnìní košíèkù, matlání vosích hnízd, louskání
oøíškù, sušení køížal, zabíjení a kuchání kapra, obalování øízkù, vaøení
(dobré!) rybí polévky, balení dárkù a ulizování vajeèného koòaku....
Spolu s mojí maminkou a její sestrou jsme letos vzpomínaly, jak jejich
maminka (a moje babièka) pøed Vánoci velice peèlivì uklízela celý dùm
vèetnì pùdy a sklepa, klepala koberce, drhla døevìné podlahy a zabíjela,
kuchala a škubala krùty krmené pro pøíbuzné z mìsta... aby pak veèer
u stromeèku upadala do spánku a chrápáním rušila širokou sešlost
pøíbuzných, kteøí si do domácnosti venkovské školy pøijely užít romantiku
vánoèní idylky...
A proto mají také mùj obdiv zpìvaèky hlubockého pìveckého sboru
Záviš, které si pøedvánoèní shon okoøenily poøádáním turné, aby vánoèní
koledy a poezii pøinesly na svých koncertech
všem, kdo si pøijdou pro spoèinutí a hezký
prožitek v pøedvánoèním života bìhu.
A tak zpívaly v pùvabném mìsteèku
Lomnice nad Lužnicí, kam si vánoèní koncert
pøišli místní užít spoleèensky obleèení a
slavnostnì naladìní. Ještì spontánnìjší byly
koncerty v Domo ve ch dù ch o d cù
v budìjovickém Hvízdalu a u nás na
Hluboké, kde si vdìèní posluchaèi, kteøí
všechny koledy znají, zpívali spoleènì se
zpìvaèkami i sóla.
Vrcholem byl samozøejmì dvojitý koncert
od tøí a pìti hodin v Alšovì galerii v sobotu
pøed Vánoci. A úspìšným zakonèením pak
koncert v kostele na Kvildì, v ráji
šumavském...
V sobotu veèer po obou koncertech si celý
sbor pøišel odpoèinout, pøipít na zdraví a
spoleènì uzavøít letošní umìleckou sezónu do restaurace Bakaláø.
Ale nevìøili byste, ani tady se veèer neobešel bez zpìvu. Pan Jiøí Prokeš
s elektrickou kytarou byl na roztrhání. Naštìstí jeho všeobjímající
repertoár splnil všechna pøání, která mohl v oèích zpìvaèek èíst. Lidové
písnièky, koledy, folk, ale hlavnì písnièky našeho mládí (Tereza, Pramínek
vlasù, ...)
Když zpívá celá hospoda, bývá to nìkdy nároèné na poslouchání, ale
když zpívá v hospodì sehraný dámský sbor, samozøejmì prvním i druhým
hlasem, je to nádherné. Ke spoleènému zpìvu se pøipojovala i obsluha
a zpívala za pípou, dalšími hosty u jednoho stolu byli pánové
www. hluboka.cz

»zo Slovenska,«
jejichž mužné
barytony
podbarvovaly ženské
hlasy zvláštì
u písnièek
moravských
a z pomezí našich
dvou krásných republik.
Naše zpìvaèky dostaly (jako každý rok) od mìsta podìkování – kvìtiny,
jako dárek barevnou kuchaøku (knihu) a obdarovávaly se i navzájem.
Ladislav Chvátal, sbormistr, je opeèováván jako jediný mužský element
sboru a paní uèitelka Horníková, klavíristka a spontánnì pøijímaná autorita
sboru, je obdivována pro svou precizní profesionalitu. »Ona je naprosto
dokonalá, vždycky stoprocentnì pøipravená. Klavír je nároèný nástroj,
vyžaduje rozcvièení pøed koncertem, a navíc hrajeme i ve studených
prostorách kostelù, kde prsty
klavíristky pìknì tuhnou zimou. A
pøitom je taková dáma, že nás nauèí
mírnì košilatou moravskou
písnièku, se šarmem a elegancí sobì
vlastní.« Tolik jedna z
obdivovatelek paní uèitelky
Horníkové. Ta košilatá písnièka zní
moravsky táhle, a krásnì, škoda, že
ji na koncertechneuslyšíte...
Když si uvìdomíte, jak skvìlé je
mít zázemí v ženském sboru, kde se
potkávají generace žen od
nejmladších sleèen, pøes maminky
malých dìtí, maminky vìtších dìtí,
až po babièky, ne-li prababièky...
napadne vás, že je to možná víc,
než mít svého psychiatra...
Znamená to spoleènì najít radu pro
každou životní situaci èi problém a také užít spoustu spoleèné legrace, mít
s kým slavit narozeniny a svátky a hlavnì mít si s kým zazpívat... Mezi
dìvèaty snesete celkem v klidu i noèní esemesku od svého nejmladšího:
MAMINKO, KDY PØIJDEŠ DOMÙ?
Jarka Šindeláøová, takto vrchní manažerka sboru, si pochvaluje dokonale
vydaøenou koncertní šòùru – letos se prý na podobnì slušné úrovni povedla
jen Karlovi Gottovi... Uvidíme v pøíštím roce – paní Horníková, klavíristka
a první dáma sboru, oznámila zpìvaèkám zaèátek zkoušek následující
umìlecké sezóny na 20. leden.
Myslím, že pøijdou všechny... protože jsou poslání a povolání, kterým
neodoláte...
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Ukonèení sezóny mladých hasièù
Na závìr soutìžní sezóny soutìžili Mladí hasièi
v Hluboké nad Vltavou mezi sebou. Rozdali si
to ve sluneèném listopadovém odpoledni.
Orientaèní bìh v parku u školy nebyl tak
nároèný. Èekaly nás úkoly známé ze závodu
požární všestrannosti i nìjaké nové pøekvapení.
Rodièe mohli bìžet s každým a vidìt tak, co už
z hasièského umìní známe. V cíli nás èekaly
diplomy, a také psací potøeby a sladkosti. Pro
vítìze trièka s nápisem MLADÍ HASIÈI
HLUBOKÁ.
V kategorii mladších zvítìzil Petr Kubata a ze
starších Martin Jindra. Po závodì se pekly
špekáèky, paní Karvánková navaøila èaj
a debatovalo se, co bude pøíštì.
Slíbili jsme si, že budeme chodit i pøes zimu
a budeme se pøipravovat na jarní sezónu tak,
abychom Hluboké dìlali dobrou reklamu.

Mladí hasièi – Lipno chata 2008
Mladí hasièi se sešli po prázdninách a první
velké pøekvapení pro nì bylo oznámení, že letos
bude soustøedìní na Lipnì. Po informacích s
rodièi – kam se jede, co nás èeká, co budeme
dìlat, co budeme jíst, kde budeme spát, se druhé
setkání po prázdninách již odbývalo cestou na
Lipno.
Lipno, chata krumlovských hasièù,
18. – 21. záøí 2008
Tak jako zaèíná školní rok, tak i Mladým
hasièùm zaèíná celostátní hra »Plamen«, to je
závod požární všestrannosti.
Hlavní dùvod proè uspoøádat soustøedìní.
Podzimní plamen ZPV je vlastnì nìkolik
disciplin v jednom. Pìtièlenné hlídky musí
probìhnout nìkolik stanoviš v neznámé krajinì
podle mapy a plní pøitom rùzné úkoly. Støílí se
ze vzduchovky, urèují se topografické znaèky,
musí se umìt ovládat buzola a zorientovat se
v mapì, ve zdravovìdì se obvazuje koleno,
fixuje se »zlomená ruka« do šátku a na rukou
kamarádù se pøenáší »zranìný.«
Voda se pøekonává po vodorovném lanu.
Každý MH musí umìt uvázat nejménì pìt druhù
urèených uzlù. Potom musí pøesnì urèit a nazvat
hasièské náøadí. Jednou podle namalovaných
obrázkù a jednou podle schémat. Dost uèení dají
i hasicí prostøedky. Musí se správnì urèit, èím
se co hasí, a co je nevhodné a nebezpeèné.
To ještì není vše, v sobotu 25. 10. na Hosínì
mimo ZPV bude ještì štafeta 4x60 metrù a
štafeta požárních dvojic. První štafeta se bìhá
dvoukolovì, tak, aby se vystøídalo osm èlenù
družstva. Pøekážky jsou kladina, pøíèná stìna,

pøenášení hasicího pøístroje a pøipojení dvou
hadic na rozdìlovaè a se zapojenou proudnicí
dobìhnout do cíle. Místo štafetového kolíku se
používá proudnice. Další soutìž je štafeta
požárních dvojic, bìží 2 x pìt èlenù družstva.
Úkolem je rozvinout hadici, srovnat, pøipojit
proudnici a zapojit na hydrant. Vše se dìlá
podle pøedpisù, bez mluvení. Do celkového èasu
se poèítá i odpojení a sbalení hadice a návrat na
místo startu. Boduje se i nesprávná chùze podle
hadice.
V celkovém hodnocení ZPV se bere ohled
i na to, jak vypadá kronika Mladých hasièù.
Naše Lipno není jen zábava, uèení a trénink
pøevládá. Uèit se støílet ze vzduchovky, to nás
baví. Nìkteøí støílí líp než vedoucí. Horší jsou
mapové znaèky, ale stálým opakováním i to
zvládáme. Buzola – to jsou zajímavé hodinky.
Støelka stále na sever. Mapa se otoèí podle
støelky a je to. Když pochopíte uzle, tak se
provázky jen kmitají. Ale chce to chvíli se
soustøedit. Hasicí prostøedky – na to je Jirka pes.
Jsi hasiè a to je tvùj chleba. Zabrat musí všichni.
Chyby se neomlouvají. Zdravovìda není
nejhorší. Zavázat ruku nebo koleno do šátku
umí každý. S pøenášením se užije radosti
a legrace.
Štafetu požárních dvojic dozoruje Pea. To se
musí dávat velký pozor. Chodí a bìhá se tak,
aby hadice i náøadí bylo vždy po pravé ruce.
Hadici správnì rozhodit, to musí umìt každý.
Smotaná pak musí být pøedpisovì! Dvojice si
musí pomáhat.
Štafeta 4x60 metrù není tìžká. Jen nesmí
padnout hasicí pøístroj pøi pøenášení a pøedávat
proudnici až za koncem úseku. Vedoucí Tomáš
vše hlídá. Povinností a poslouchání dost. Po
práci zábava. Na vodì na pøehradì je ještì

šlapadlo, naše nejvìtší lákadlo. Smíme se s ním
projet podél bøehu. Ti vìtší sami, menší s
dospìlým. Vìtšinou s Honzou.
Jirka zatím vaøí, pøipravuje obìd. Chystá se
další program. Veèer je oheò a buøtíky. Døevo je
v lese a pøinesou ho ochotnì ti vìtší Martinové.
(Máme hned tøi.) Velké pøekvapení v pátek,
jedeme veèer do bazénu, do Frymburku. Tam
jsme ještì nebyli. Den rychle utekl a všichni se
tìšíme. Jen Honza nemá plavky a tak hlídá
chatu. Bazén je velký a krásný. Nejlepší je, že je
zde tobogán!Hurá na nìj. Taky voda, co proudí
dokola, je super. Tam se užije legrace. Pro
neplavce je zde dìtský bazének. Ale i dva malí
o nic nepøijdou. Vedoucí je vezmou na záda
a užijí si vodu spoleènì s námi. I na tobogánu.
Ještì malá zápletka s klíèi od šatny a vracíme se.
V sobotu veèer je stezka odvahy, to musí být.
Bude na co vzpomínat. Starší chodí ve dvojicích
a menší s Jirkou. Les je potmì velmi tajemný.
Každou chvíli nìkdo s øevem vyskoèí na cestu,
za smrkem blýská fotoaparát. Vše dobøe konèí,
jen vypùjèeného cvièeného jezevce nám Jirka
zašlápl a jeden mladý hasiè se musel urychlenì
pøevléknout.
Výlet do Frymburku byl na pøání i letos.
Pìknì se projít, utratit nìjakou korunu a opìt
šlapat zpìt. Hlavnì že neprší. Jirka zatím
nachystá svaèinu. Vše zmizí, nedojedky se
nekonají. Po jídle služba uklidí, utøe stoly,
zamete, umyje nádobí, nanosí døevo na topení
do chaty.
Veèer zbyde èas na schovávanou a na hledání
s baterkou. Pak ještì hygiena a spát. Komu se
ještì nechce, mùže si zahrát hry, èlovìèe nebo
karty. Dny rychle utíkají a nedìle je dnem
opakování a balení. Jedeme opìt autobusem p.
Houšky a máme slevu. Dìkujem!
Musíme rovnìž podìkovat za jídlo k obìdu od
kolektivu z restaurace Hubert. Bylo zdarma
a chutnalo nám.
Vrátili jsme se všichni celí, bez zranìní. Bylo
nás deset. Martin Jindra, Martin Calta, Martin
Moser, Jarda a Tomáš Duroòové, Kryštof
a Jozef Kolodzejové, David Hájek, Jindøich
Candra a Jakub Drdla.
Vedoucí Tomáš Hájek a Honza Brlej,
pomocníci Pea Mrskoš a Karel Šantora.
Kuchaø, zásobovaè, baviè a ošetøovatel Jirka
Karvánek.
Celé soustøedìní bylo hrazeno z penìz
hasièského sboru (brigády) a jsme rádi, že
jednou budeme mít pokraèovatele.
Rodièe platili pojištìní.
Karel Šantora

Nám, nám narodil se...
V ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou pøivítali
v prosinci chovatelé zøejmì poslední mládì letošního
roku – kosmana zakrslého. Zatímco vìtšina mláïat se
v naší zoo rodí v prùbìhu jara a zaèátku léta, protože
chováme pøevážnì druhy našich zemìpisných šíøek, jihoamerické
opièky kosmani zakrslí porodili v teple zimní ubikace zaèátkem
prosince své první mládì. Mládì zatím není moc k zahlédnutí
a vìtšinu èasu stráví na høbetì svého otce. Ten ho pøedává matce
jen v dobì krmení. Vzhledem k tomu, že kosman zakrslý je
nejmenší opice svìta, jeho miniaturní novorozené mimino lze spíš
jen vytušit mezi rozcuchanými chlupy na zádech samce.
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Kosmani zakrslí (vìdeckým jménem Callithrix pigmea) jsou
nejmenší opice svìta a jejich hmotnost se pohybuje jen okolo 10 až
14 dekagramù, velikost bez ocasu dosahuje sotva 15 centimetrù.
Rozmnožují se dvakrát roènì a právì již s jedním starším mládìtem
do naší zoo na konci srpna náš pár kosmanù dorazil.
Domovem této opice jsou pralesy kolem øek horní Amazonie, kde
dosahuje pomìrnì velké poèetnosti až 270 jedincù na km 2. V ZOO
Ohrada obývá chýši amazonských indiánù v letošním roce novì
vybudované americké expozice Koati ještì s druhým, o nìco vìtším
druhem drápkatých opièek – s tamaríny pinèími. (Kosmani
i tamaríni patøí do èeledi Kosmanovitých, která se vyskytuje asi ve
Hlubocký zpravodaj| leden 2009

tøiceti druzích pouze v tropické Jižní a Støední Americe. Na všech prstech kromì
palcù mají drápky, proto se jim také èasto øíká »drápkaté opièky« (ostatní opice –
respektive primáti neboli nehetnatci – mají nehty stejnì jako èlovìk, který mezi nì
také patøí). Kosmanovití jsou typická stromová zvíøata, která na zem slézají jen
výjimeènì. Všichni dorùstají velmi malých rozmìrù a vìtšinou nepøesahují hmotnost
1 kg. Pùvodnì se jim také øíkalo marmosetky (z francouzkého marmouset =
trpaslík). Všechny drápkaté opice obývají pralesy, živí se pøevážnì hmyzem,
drobnými obratlovci, mízou, pryskyøicí, nektarem a sladkým ovocem. Žijí v párech
nebo v malých skupinách. Vìtšina druhù je vážnì ohrožena nièením jejich
pøirozeného prostøedí a kácením deštných lesù. Kosmanovi zakrslému i pøes èastý
lov vážné nebezpeèí zatím nehrozí.)
Hezký dnešní den a hodnì štìstí do nového roku Vám všem pøeje Rom an Kössl, Zoo Ohrada

Jak se na Hluboké zase narodil Ježíšek
V nedìli 21.12. 2008 se na námìstí
v Hluboké nad Vltavou narodil
Ježíšek. Kulturní spoleènost Alta ve
spolupráci s divadelní spoleèností
Køížžáci odehráli vánoèní hru Živý
betlém. Rád bych všem úèinkujícím
podìkoval, že si pøed svátky ukrojili
kus svého èasu ve prospìch vás divákù. Proto mi dovolte je tady vyjmenovat:
Hráli:
Dìdeèek Josef Jirátko, Vnuèka Regina Tupá, Marie Markéta Kadlecová,
Josef Josef Kadlec, Andìl Miroslava Èerná, Posel Petr Píša, Hostinský
Miroslav Èenìk, Hospodáø Pavel Vítovec, Hospodynì Eliška Adamová,
Dítì Karel Vácha, Voják Jan Procházka, Herodes Antonín Kriegler,
Kašpar Jan Pruner, Melichar Petr Janda, Baltazar Ladislav Novák,
1. pasáèek Tomáš Adam, 2. pasáèek Kateøina Váchová, Oslík Michaela
Jirsová, Šárka Kabeláèová
Pìvci Jarka Bìhounková, Jarka Èeòková, Hanka Hanušová, Pavla
Heyduková, Vašík Kalina, Roman Malát, Jirka Prokeš, Maruška
Prokešová, Klára Šimková, Šárka Šimonová, Ivana Vránová,Dominika Vojtová

Pøíbìh o zvìstování a narození Pánì odehráli herci této spoleènosti
v pøedpremiéøe pod širým a nutno øíct i ponìkud chladnìjším nebem
v pátek veèer 19. prosince. Zhlédnout ho pøišli obyvatelé i návštìvníci
Kvildy, v jedné z nejvýše položených obcí v Èechách. Živý betlém
v podání Kulturní spoleènosti Alta a ochotnického souboru Køižžáci tam
mìl jedineènou atmosféru. Kulisu pøedstavení dokresloval nedávno
opravený a novotou záøící kostel svatého Štìpána. Poblíž stál i vánoèní
strom, který je podle pøedbìžných mìøení nejvyšším vánoèním stromem
v Èechách i na Moravì. A na Šumavì navíc nešetøí ani s nadílkou
opravdového snìhu i s chumelenicí. S tím je u nás v dolinì trochu
problém...
Ochotníci z Hluboké nad Vltavou hráli na Kvildì divadlo v létì, a tak
nebylo daleko k domluvì sehrání Živého betlému v zimì...
Díky všem tìmto hezkým okolnostem se z narození Ježíška radovali jak
na Šumavì, tak na Hluboké, protože díky tomu, že se podaøilo oživit
i zaniklou tradici živého Betlému na Hluboké, jsme mohli pøedstavení
znovu po šesti letech pøivítat na hlubockém námìstí. A líbilo se. Protože
Živý Betlém k Vánocùm patøí.

Pøedstavení øídila: Lucie Malechová, Svìtla, zvuk: Jan Zvánovec,
Stanislav Janù, Kostýmy: Ladislava Baèáková, Lucie Jozová, Soòa
Kolarová, Stanislava Krejèová, Dáša Petráèková, Martina Vondráková
Scéna: Stanislav Janù, Soòa Kolarová, Simona Poøádková
Dále bych chtìl podìkovat Jihoèeskému kraji, který podpoøil tuto akci
v rámci Pøíspìvkového programu podpory v oblasti kultury v roce 2008,
Mìstskému úøadu Hluboká nad Vltavou, vìrnému partnerovi Martinovi
Hájkovi z Kelt reklama, jazykové škole Jazz-com s.r.o., Josefovi
Kadlecovi z Auto-moto servis a techniku a vlastní zdraví nasazujícímu
Honzovi Zvánovcovi.
Vše nejlepší do nového roku Vám pøeje Gerhard Vocilka,
Kulturní spoleènost Alta

www.hluboka . cz
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Téma: rok oslav spisovatele Karla Klostermanna nekonèí s kalendáøem...
V rámci letošního klostermannovského roku se
odehrálo na stovku akcí velkého i malého
rozsahu. Od tradièní Šumavské pouti,
mezinárodní literární konference, desítky
zajímavých výstav a knižních titulù se koncem
roku akcent pøesouvá na vzdìlávací a osvìtové
projekty. Rok oslav spisovatele Klostermanna
však má zejména pøiblížit všem návštìvníkùm i
obyvatelù kulturní historii a krásy krajiny
Šumavy a Pošumaví. A v tom se tento projekt
zdaleka neohlíží po kalendáøi a pokraèuje.
Koordinátor celého Roku oslav spisovatele
Karla Klostermanna, tedy Regionální rozvojová
agentura Šumava ve Stachách a také poøadatelé
jednotlivých akcí chtìjí tímto velikým souborem
událostí a akcí docílit trvalého zájmu o
šumavskou krajinu, kulturu a historii. Proto tedy
tento slavnostní rok spisovatele pokraèuje
sérií zimních akcí, které nekonèí ve svém
úèinku a pùsobnosti s letošním kalendáøním
rokem. Jak nám sdìlil Vladimír Silovský,
koordinátor projektu z Regionální rozvojové
agentury, jsou nìkteré akce, které pøesahují
rámec Roku oslav spisovatele Klostermanna a
proto budou pokraèovat i v roce 2009.
»Myslíme si, že hlavním smyslem
je opravdu práce s dìtmi a veøejností,
tak aby Šumavu a Pošumaví, tedy
»Klostermannovu zemi« poznávali
stále znovu a stále jinou a pestrou«
øekl Silovský.
V souèasné dobì se objevuje ve
školách jihoèeského a plzeòského
kraje vzdìlávací program, který
s osobou spisovatele Karla
Klostermanna, tedy s jeho životem a
dílem pøedstavuje také krajinu
Šumavy, její tradice, zvyky a
øemesla. Dìti ve školách tak mají
pøíležitost napøíklad naplánovat výlet
sobì a rodièùm a pøipravit si itineráø
cesty s výkladem o místních
zajímavostech, památkách a
napøíklad pøírodních krásách toho kterého místa.
Také mohou kolektivnì èíst nìkterou
z vybraných Klostermannových povídek a její
dìj posléze ilustrovat. Rovnìž by mìli žáci
navštívit unikátní šumavskou výstavu Pøíbìh
šumavské podmalby aneb Šumavou Karla
Klostermann, která v èeskobudìjovickém muzeu
pøibližuje tradièní a zapomenutá øemesla
Šumavy. Ta rozhodnì stojí za návštìvu a
poznání. Takové a další úkoly v sobì skrývá
vzdìlávací set, který se jmenuje Karel
Klostermann – to je náš šumavský spisovatel.
Pokud i vy budete chtít poznat nìkteré
z úkolù, které pøipravují poøadatelé žákùm
a studentùm ve svém klostermannovském
projektu, najdete vše, vèetnì historie akcí celého
letošního slavnostního roku, na informaèním
serveru www.klostermann. cz.
A pokud budete chtít užít zimní krásy krajiny,
vydejte se na Šumavu a do Pošumaví
s pøíbìhem, který popisuje Karel Klostermann
v dramatické povídce Na cestì k domovu. Šel za
svých studií pìšky z Písku do Kašperských Hor,
v pøedvánoèním èase. Známý malíø a výtvarník
Petr Hilský tento pøíbìh zpracoval do
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komiksové podoby a v dvojjazyèném provedení
jej v rámci Roku oslav vydává písecké
nakladatelství Praam. Oslavte dílo spisovatele,
který miloval jihoèeskou a zvláštì šumavskou
krajinu i její obyvatele.
Karel Klostermann na staré Šumavì
Centrální území Šumavy, které si tehdy ještì
zèásti uchovávaly svùj pralesní charakter, zaèal
spisovatel poznávat již v dìtství. Jako desetiletý
zaèal trávívat prázdniny u svých pøíbuzných – u
sestry a bratrù svého otce
i u jejich potomkù. Ti bydleli roztroušenì
v rozsáhlém obvodu obce Rehberg. Jezdíval tam
až do poslední doby svých nedokonèených
vysokoškolských studií, tedy do roku 1870.
Z nich nejvíce pøilnul ke své tetì, provdané
Schulhauserové, která žila na velkém statku
v Horním Schlösselwaldu a mìla 12 dìtí – 6
synù a 6 dcer. Nejmladší ze synù byl
Klostermannovým vrstevníkem.
Kromì této tety si Karel oblíbil nejstaršího
bratra svého otce; žil v podružné chalupì
dalšího bratra, velkého sedláka v Dolním
Schlösselwaldu. Až do osmdesátky døevaøil
v lesích a zemøel roku 1888 v 97 letech.
Vnímavý a hovorný
pamìtník vyprávìl
Karlovi o bývalých
pomìrech na
Šumavì. Do života
horalù tak budoucí
spisovatel pronikl
prostøed n ictvím
blízkých, kteøí mu
dùvìøovali a
považovali ho za
svého.
Karel se pøidružoval k pastevcùm,
mezi nimiž bývali
jeho pøíbuzní, a
trávil s nimi v létì
n ì k o l i k t ýd n ù .
Vypomáhal jim, stravoval se s nimi a pøespával
v lesních srubech. Detailnì prozkoumal krajinu,
kam se kromì pastevcù a lesníkù ještì málokdo
odvážil. Také pozdìji, když pùsobil jako
profesor na nìmecké reálce v Plzni, pøijíždìl na
prázdniny do Rehbergu, Dolního Rejštejna nebo
do blízkosti Kašperských Hor a chodil po lesích.
Zažil je tak detailnì a s citlivou vnímavostí ještì
v dobì, než je zmìnila katastrofální vichøice
z 26. øíjna 1870, i pozdìji, kdy se život na
Šumavì zaèal promìòovat.
Jako student vídeòské univerzity se Karel
Klostermann vracel na Vánoce a Velikonoce
k rodièùm složitou cestou: vlakem dojel do
bavorského Pasova a odtud šel 20 hodin pìšky
pøes nejvyšší, snìhem pokryté plánì kolem
Kvildy, kde zažil na vlastní kùži sílu snìhových
vánic. Vlastní autentické zážitky z krajiny, lidí,
pøírodních úkazù i spoleèenských pomìrù pak
dokázal zdaøile promítnout do svých nejlepších
šumavských próz.
Karel Klostermann v Zemi zamyšlené
Ladislava Stehlíka
Stopy Karla Klostermanna jsou zaznamenány
v nìkolika zastaveních putování básníka,

okouzleného rodným krajem. Ve Štìkni Stehlík
vyslechl historku z Klostermannova stáøí.
Štìkeòští si dobøe všimli, že »pan rada« nemívá
pøi rybolovu velké štìstí kvùli špatnému zraku.
Dovolili mu proto lovit také v místním rybníku.
Klostermann jednou sedìl od rána na hrázi
a veèer kolemjdoucímu odpovìdìl, že mu žádná
ryba ani nezabrala. Vesnièan mu s úsmìvem
øekl: »Pane rada, takhle nic nechytnou, to si
musejí hodit udici do vody, mají ji zabodnutou
v klobouku.«
Do Tìchonic na Plánicku umístil Klostermann
èást svého románu Vypovìzen, jehož rozsáhlejší
dìjová èást se odehrává v sousedních
Velenovech. Jako pøíliš èerné hodnotí Stehlík
Klostermannovo líèení tamních konèin:
»…vždy je to kraj Bohem prokletý… a vlci
jako by tam pøebývali, a ne lidé.« Dodal však, že
se ještì po pùlstoletí od vydání Klostermannovy
knihy sám v tomto kraji setkal s lidskou bídou,
když tam pùsobil jako uèitel. Ve školním
archivu Støíbrných Hor (dnes èást obce
Nalžovské Hory) nalezl Stehlík nìkteré údaje o
Klostermannovì školní docházce. Uèil ho tam
vynikající pedagog Petr Šafránek, jehož vìhlas
se donesl k sluchu Klostermannova otce, tehdy
zámeckého lékaøe v Žichovicích: potøeboval
usmìrnit Karlovo zanedbané vzdìlání a
pøipravit ho k pøijímací zkoušce do klatovské
hlavní školy. Tohoto úkolu se uèitel zhostil
s úspìchem. Ale se škrabopisem pozdìjšího
romanopisce, s nímž zápasili sazeèi ve všech
tiskárnách, nic nesvedl ani Šafránek, jemuž
pozdìji udìlila èeskobudìjovická konzistoø titul
vzorného uèitele a císaø František Josef I.
støíbrný záslužný køíž s korunou.
Cestou pøes Ostružno pøipomnìl Stehlík
Klostermannùv román Svìták z Podlesí.
»Rázovitou stavbu statku, vlastní dìjištì
románu, bychom ještì nalezli v pùvodní
podobì, stejnì jako mramorový lom, celý
zarostlý lískovými keøi.« Ve Strašínì se pak
Stehlík zastavil u hrobu Jana Krále, který byl
pøedlohou hlavního hrdiny románu.
Na Klostermanna vzpomínali také pamìtníci,
které Stehlík potkal v Bohumilicích. Spisovatel
tam nìkolikrát pobýval na letním bytì v domku
porostlém psím vínem u øeky Volyòky. Kvùli
kýle nosíval široký pás pøes boky a místní
vtipkovali, že jej nosí proto, aby mu bøíško
neupadlo. Pøi procházkách i posezení v hospodì
Bohumilickým sliboval, že o nich nìco napíše.
Skuteènì umístil do Bohumilic jedno z dìjiš
Návratu šumaøova a odehrává se zde také èást
povídky o známém krosnaøi Ševèíkovi
(Kalèíkovi). Ve Vlachovì Bøezí se Ladislav
Stehlík zamyslel nad osobností knìze Vendelína
Zbonka, jedné z postav Klostermannova románu
Ecce homo, který se ze štìkeòského dìkanství
pøestìhoval k vìènému odpoèinku pod høbitovní
lípy svého rodištì. »Páter Radost«, jak
Zbonkovi Štìkeòští øíkali, rozdával plnýma
rukama ze svých duchovních darù i z majetku
bohaté fary. Radost ze života mu kazívala jen
konzistoø, když mu posílala asketické kaplany,
kteøí se vyhýbali hospodì jako èert køíži a
z písnièek umìli zazpívat jen ty kostelní.
gkl, ok
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Opoždìná Silvestrovská zamyšlení
Kde blb, tam nebezpeèno – Jan Werich
Úvaha: 1. Rozbor citátu 2. Kdo je vlastnì blbec?
3. Frustrující odhalení 4. Závìr
Smutný, velmi smutný citát. Možná, že na první pohled tak smutnì nezní,
možná, že se mu dokonce nìkdo pøi prvním pohledu zasmìje, ale jedno mi
vìøte – to není k smíchu, to je k pláèi. Pokusím se vysvìtlit, proè tenhle
citát považuji za jeden z nejsmutnìjších. Já osobnì pana Wericha považuji
za jednoho z velmi chytrých lidí. Stejnì tak o Albertu Einsteinovi, Jeanu
de la Fontaineovi, Josefu Èapkovi, nebo Alexandru Dumasovi mùžeme
sotva øíct, že to byli hlupáci. Sdílíte-li se mnou tento názor a pøeètete-li si,
co tito pánové øekli, myslím, že mì pochopíte.
Èasto mì rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro
hloupost nikoliv. Hloupost je nìco neochvìjného. Všechno, co na ni
zaútoèí, také na ní ztroskotá. V každé dobì museli malí pykat za hloupost
velkých. Žádný uèený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali.
Jen dvì vìci jsou nekoneèné – vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si
ovšem nejsem tak jist.
Smutné, že? Teï už je myslím jasné, že èlovìk se nemùže cítit
v bezpeèí nikde. Ani ve vlastní republice. Když jdeme po ulici, když
sedíme v lavici, když jedeme autobusem… Probùh, vždy se staèí podívat
do vlády. Vláda je instantní, koncentrovaná blbost. Ještì stále nemáte
strach jít po ulici? Nebojíte se nových nesmyslných zákonù? Nebojíte se,
že lumpové jsou beztrestní? Nebojíte se, že slušní mlèí? To byste ale mìli.
Jenže to na tom není to nejsmutnìjší. Nejsmutnìjší na tom je ta
nejistota, jestli èlovìk sám není blbcem. Kolikrát ze sebe èlovìk udìlá
blbce, kolikrát se ztrapní, kolikrát si pøipadá jako ten
nejvìtší hlupák pod sluncem, ale tohle já nemyslím, to
pøebolí. Já mám na mysli ten tenouèký hlásek v mozku,
tu malinkou pochybnost, co nám soustavnì našeptává:
»Sám jsi blbec«. »Mluvíš o hlouposti jiných, ale sám
nejsi jinaèí…«
Ani další citáty od pana Lichtenberga a Wericha na
odvaze moc nepøidají.
Na svìtì je vždy o jednoho hlupáka více, než si každý
z nás myslí.
Ten koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás.
Jistota, že jsme inteligentnìjší než ostatní, je povážlivá
už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomcù.
Pan Èapek napsal:
Nejøeènìjšími mezi lidmi bývají hlupáci
Když se podívám na stránku, kterou jsem zrovna popsal,
je mi do pláèe. A tøeba je blbec každý z nás a jen ti
nejblbìjší mají ještì potøebu to rozebírat.
No, a na konec citát, ani nevím od koho:
Svìt se zbláznil. Držte se!
Adam Rùžièka

Krocan na whisky – silvestrovský recept!
Koupíme pìtikilového krocana (pro šest osob) a láhev whisky. K tomu sùl,
pepø, olivový olej a proužky špeku. Krocana poklademe špekem,
zavážeme, osolíme, opepøíme a potøeme olivovým olejem. Pøedehøejeme
troubu na 200 °C. Nalejeme si sklenku whisky a pøipijeme na úspìch díla.
Poté uložíme krocana na pekáè a vložíme do trouby. Nalejeme si dva
bleskové panáky whisky a pøipijeme opìt na úspìch díla. Po dvaceti
minutách nastavíme termostat na 250 °C, a trouba poøádnì bruèí. Dáme
si další whisky. Po pùl hodinì ptáka otoèíme a nadále bedlivì hlídáme.
Obèas se chopíme flašky ffiskie a nalejem si do øepy. Po další bùlhodince
se uopatrnì vydáme k lince a krocanou prodoèíme. Pøidom dáuáme bacha,
abyzme se neupálili uo ty pitomý dvéøe vod trouby. Si dalších pìét nebo
zedm fixki vevnitø sklenice si a pak a tak. Kruvacana peèem další døi
hodinkýý (ale je to vcelku fuk) a každých deset minud dem èúrat.
Je-li to aáspoò drožku možný, dolezem ke sforákua úytáhnem troubu
z grozana. Doføejem si ježdì jedoóo loka a znoúua se pokuzíme tu mrchu
dostad uen. Zúédnem tóo prokladýo ffóógla z éé zemìéa prrrrrrrrdnemho
na boddnos. Dáúuúáme uéélkýho majzla na uk! louznutí na zamaštìnýým
liinoúlluélu. Néllsze-li tomu zabránid, szskuszszsimesze zsznoúúa
póószszsdááuitna nohýýýáááaúú uonojetostejnìjedno !!!!!!
Trošku se prospíme.
Pøíští den sníme krocana studenýho s majonézou a s aspirínem.
... Dobrou chu a pøíjemnou zábavu pøi vaøení i konzumaci v roce 2009 –
vám pøejí všechny pøepracované manželky, milenky, maminky, tchynì,
babièky...

Knížecí dvùr,
vánoèní trh,
první adventní nedìle

www. hluboka.cz

stran 13

PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit v pracovní dny
od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení, rezervované vstupenky
nutno vyzvednout nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem pøedstavení,
poté budou uvolnìny k prodeji tel. 774 457 269

Biograf
Støeda 7. ledna – 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.
Støeda 14. ledna – Malé oslavy. ÈR/SR/Itálie 2008. Drama.
Pøíbìh o vztahu matky a dcery v rytmu salsy, která je prý
stejnì dobrá jako sex. Hrají: Tereza Nvotová, Anna Šišková,
Bolek Polívka. Režie: Zdenìk Tyc. Pøístupný od 15 let.
Støeda 28. ledna – Anglické jahody. ÈR/SR/UE 2008.
komedie/drama. Tomáš se chystá odjet na sbìr jahod do
Anglie – píše se rok 1968 … Hrají: Viktor Preiss, Pavla
Tomicová, Nina Divíšková. Režie: Vladimír Drha. Pøístupný.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
Støeda 21. ledna – Madagaskar 2. USA 2008. Animovaná
pohádka. Úspìšné pokraèování pøíbìhù stateèných zvíøátek …
17.00 hod. Režie: Eric Darnell.
Pøístupný od 15 let – èeský dabing!!!

Komorní scéna
Pátky a soboty 9. a 10. a 23. a 24. ledna – Klíèe na nedìli.
Divadlo Hluboká. Divadelní
pøedstavení – komedie.
V 19.00 hodin. Rezervované
vstupenky držíme
maximálnì 30 minut pøed
pøedstavením !!!
15. ledna – ètvrtek –
pøedstavení pouze pro
dùchodce!!!
Pátky a soboty 16. a 17.
a 30. a 31. ledna
– Dva z devíti.
Obèanské sdružení Køížžáci
divadelní pøedstavení –
detektivka. V 19.00 hodin.
Støeda 14. ledna –
Cestujeme po Skotsku.
Vyprávìt bude Martina
Èejdíková. 17.00 hodin.
Zasedací síò MÚ.
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