h ÚVODNÍK h
Začátkem jara jsem se vrátila časem hodně zpátky a navštívila svoji dnes
už sice bývalou švagrovou, ale jinak pořád moji spřízněnou duši. Jsou lidi,
které v životě potkáte a víte nadosmrti, že se s nimi nemusíte setkávat
každý den, týden, dokonce roky a přesto jste si jistí, že
kdykoli můžete zazvonit u jejich dveří a najdete tam
postel na přespání a budete pozváni ke stolu.
Zvláštní na takových setkáních po letech je to, že
nejste rozptylováni každodenním stárnutím
a pozvolnými změnami, naopak zjistíte změny tak
velké, že vás praští do očí. Třeba, že děti vyrostly
o deset let, vdaly se či oženily. Že dřívější děti už mají
svoje děti. Zkrátka máte takový ostřejší pohled na nové
situace a díváte se z větší perspektivy. Proto je naprosto
evidentní a krásně viditelné, že vnučka mé milé
švagrové je své babičce naprosto podobná, a to přesto,
že se narodila v Anglii a má anglického tatínka. Vnesla
zkrátka do anglického království hezkou slovanskou
tvářičku a blonďaté kučery, okořeněné ještě slovenským
temperamentem, protože švagrová přišla do Čech »zo
Slovenska«.
Anglická vnučka je stará pět let, vytrvale si hraje na
princeznu a pořád tančí a neustále opečovává panenky a teď taky svého
tříměsíčního bráchu.
Přestože její česká maminka na ni vytrvale mluví česky, malá slečna
mluvila zásadně anglicky. Přišlo mi to zvláštně nepatřičné. Byla na
návštěvě v Čechách, u české babičky, česky umí a rozumí každému slovu,
ale své holčičí žvatlání se zkrátka rozhodla udržovat v anglické
konverzaci. Asi vlastenecky vzpomínala na vlast a královnu.
h
Z jednání rady města
O starosta informoval o organizaci setkání
ministrů
O rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku
TJ Sokol z důvodu kompenzace ztrát TJ sokol
za poskytnutí pozemků v jeho vlastnictví pro
výstavu RRC.
O Na město se obrátilo občanské sdružení
Hluboká Baseball a softball club s žádostí
o pronájem pozemku v lokalitě Podskalí za
novým fotbalovým hřištěm. Sdružení chce
pozemek využít k vystavění lanového centra,
obří trampolíny, dráhy pro autíčka na dálkové
ovládání, zázemí pro sekačky, hřiště pro
plážový volejbal a sportoviště pro další aktivity
související s rozvojem areálu. Rada pronájem
předběžně odsouhlasila, chce blíže specifikovat
záměry využití pronajatých ploch.
O Rada projednávala pronájmy a prodeje bytů
v Purkarci, Lesní ul. apod.
O MÚ přispěl na Mezinárodní veterán Rallye
Křivonoska 2009 (jedna z významných akcí
toho druhu v ČR s velkou mezinárodní účastí.
Přispěl rovněž na brožuru k 50. výročí ZUŠ
Trhové Sviny, která působí rovněž v KC
Panorama.
O Město přispěje také na činnost oddílu
mažoretek Hlubocké princezny. Letos opět
pojedou reprezentovat město na festival do
Itálie.
O Na základě dopisu Ministerstva financí zaslal
Jč kraj městu jednorázovou neinvestiční dotaci
na úhradu výdajů spojených s výkonem
přenesené působnosti v roce 2009.
O Rada města doporučila schválit úhradu faktur
za nutné opravy vozu na svoz komunálního
odpadu PMH.
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Užívala jsem si ji jako si užíváte dítě z příbuzenstva, které vidíte jednou
za tři roky a které je právě v tak roztomilém holčičkovském věku. Jezdily
jsme v parku na koloběžce. Šly na zmrzlinu. Nakupovaly blbosti. Koukaly
na labutě a mávaly lodím na široširém Labi. Koukaly
na příšerně kýčovitý film o malém Bambim. Byly na
obědě v restauraci. Převlékaly jsme panenky. Při této
činnosti mě Elin komandovala nejvíc, a jen výjimečně,
když jsem byla příliš tupá (anglicky rozumím pouze
nejznámější fráze), milostivě utrousila vysvětlující
české slůvko. (Dress her up for example into that red
Šatečky! Červené!!!)
A pak to přišlo. Jednou po večeři zavolal anglický
táta ze zámoří. Chvíli s ním hovořila jeho žena a pak
podala telefon dcerce, aby řekla vzdálenému a jistě si
po dětech stýskajícímu tatínkovi pár slov. Malá Elin
vzala telefon a spustila svůj obvyklý vodopád slov.
Česky. Čistokrevný Angličan jí nemohl rozumět ani
slovo.
Zajásala jsem. To dítě je dokonalý vlastenec.
V Čechách hájí anglické barvy, ale v Anglii zřejmě
zase ty české. Vychovává příbuzné z obou stran, a to
velmi důsledně. Víc takových dětí nové evropské generace, která míchá a
kříží různé národnosti jako mixér koktejl.
Pokud se to Elin podaří, budeme si všichni lépe rozumět. A já pevně
věřím, že tím křížením našich lidských ras vznikají kvalitnější jedinci.
S lepšími povahovými a exteriérovými vlastnostmi. Tak jako v chovu
ušlechtilých zvířat je zřejmé, že se příbuzenská krev musí čas od času
vylepšit nepříbuznou...

Zprávy z radnice h

O Město přispěje Aeroklubu České
Budějovice na organizaci
13. M istrovství světa
v letecké akrobacii
kluzáků na letišti Hosín,
které se uskuteční ve dnech
10. – 19. července v prostoru letiště Hosín.
O Grantové pracoviště MÚ doporučuje požádat
o tyto granty:
– Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol,
rekonstrukce, modernizace a vybavení budov
– zážitková turistika: budování a rekonstrukce
center sportu zejm. umělé lezecké stěny, lanové
aktivity, minigolf, bazénky a pod. V blízkosti
větších ubytovacích zařízení
– oprava vodovodu Kostelec
– rekonstrukce stávajících sportovišť
O Každá obec může v rámci Integrovaného
operačního programu požádat o dotaci na
počítačové vybavení pracoviště Czech Point
O rada města doporučuje zastupitelstvu
odsouhlasit zprávu o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2008 města
Hlub./Vlt.
O V souvislosti s tvorbou územního plánu
města Hluboká nad Vltavou se objevila potřeba
novelizovat územní plán Hněvkovické přehrady.
Toto území má velký potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu, ale vzhledem k době vzniku
původního plánu se v něm nepočítalo s využitím
budované vltavské vodní cesty ani s
vybudováním cyklistické stezky na levém břehu
Vltavy z Č. Budějovic až do Týna n/V. Je nutno
řešit území od Č. Vrbného až po Týn a nový
plán má podporu i dalších obcí (Temelín,
Hrdějovice...).

Pořízení nového územního plánu Hněvkovické
přehrady a přilehlého území ukládá rada
starostovi projednat s Jihočeským krajem.
O Firma Staročeské trdlo s. r. o. chce zkusit
pečení a prodej chleba v peci umístěné vedle
stánků na cestě k zámku.
h

SPOLEČENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPŘÁNÍ:

Městský úřad Hluboká nad Vltavou
blahopřeje občanům, kteří v měsíci květnu
2009 oslaví významná výročí:
Filipová Anna
Hluboká
92 let
Trendová Otilie
Kostelec
85 let
Jakubíčková Zora
Hluboká
80 let
Beritová Květoslava Hluboká
75 let
Čermínová Marie
Kostelec
75 let
Chalupa Jan
Hluboká
75 let
Chvátalová Milena Hluboká
75 let
Do dalších let přejeme dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu!
Narodili se
Radek Mádl
Lucie Schacherlová
Barbora Fikotová

Munice
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Marie Klepalová
František Kuboušek
Marie Burdová

Hluboká
Hluboká
Hluboká

Hlubocký zpravodaj| květen 2009

Vzpomínky na setkání ministrů na Hluboké
Nechci se rozepisovat o proběhlém setkání, které Hlubokou trochu předvedlo světu, z politického hlediska. Z mého čistě osobního, tak, jak jsem
viděla městečko připravené na návštěvu: bylo uklizené, čisté, tak jako doma uklízíme před důležitou návštěvou. Nakonec jarní úklid je přínosem pro
nás pro všechny. Z hygienického, ale i psychologického hlediska. Čistou fasádu dostal i omšelý Husův sbor, uklizeny či napraveny byly skoro
všechny kosmetické nedostatky, které napravit šly. Významně mě potěšilo, že nezmizel (nebyl ukraden!) ani květináč s narciskami, kterým stál
u nohou sv. Jana Nepomuckého při odbočce z hlavní silnice. Myslím, že nikoho z obyvatel se sezení ministrů nedotklo nepříjemným způsobem
a slibované bouře ze strany extrémistů se také nekonaly. Škoda, že po dlouhé zimě se nestihla tráva víc zazelenat a stromy napučet, Hluboká by tak
byla po šedivém zimním oparu ještě o něco hezčí. Ale evidentní je, že jsme svého úkolu dostáli, město může být pyšné, že je dobrým a způsobným
hostitelem. To České Budějovice nestihly ani zamést hlavní průtah městem, ani narovnat vyvrácený strom a shrabat nepořádek na kulatém objezd u
u Globusu. Škoda, někdo prostě nemá oči schopné hospodyně, která by se před ohlášenou návštěvou za nepořádek hodně styděla.
Pár níže uvedených příspěvků vás snad ubezpečí, že setkání ministrů znamenalo pro Hlubokou plus.
v Praze dne 8. dubna 2009
Vážený pane starosto,
v návaznosti na úspěšný průběh neformálního setkání ministrů
zahraničních věcí EU v Hluboké nad Vltavou ve dnech
27. a 28. března 2009 bych Vám rád poděkoval za to,
že jste osobně zaštítil přípravy této akce. Velice si vážím
Vaší iniciativy a vstřícnosti, které přispěly ke zdařilému
průběhu akce a ke spokojenosti všech zúčastněných.
Děkuji rovněž obyvatelům města Hluboká nad Vltavou
za pohostinnost a příjemnou atmosféru,
která panovala během tohoto setkání.
S pozdravem
Karel Schwarzenberg

Jak seriózní média
– byť nechtíc – pomáhají extrémistům
Jako starosta Hluboké nad Vltavou jsem se aktivně účastnil
několikaměsíčních příprav zasedání ministrů zahraničních věcí na
hlubockém zámku. Asi měsíc před samotným zasedáním dorazilo do
podatelny Městského úřadu ohlášení jistého pana Štěpánka o shromáždění
»Proti zahraniční politice Evropské Unie«. Pan Štěpánek nahlásil, že
shromáždění bude probíhat v centru města, každý den od 8 do 22 hodin
a zúčastní se ho 500 osob. Oznámení splnilo všechny formální náležitosti
a (po konzultaci s ministerstvem vnitra) nebyl důvod ho zakázat. Tak jsme
ho vzali na vědomí.
Tento jeden papír formátu A4 odstartoval neuvěřitelnou mediální lavinu.
Média v panu Štěpánkovi brzy odhalila místopředsedu extremistické
Dělnické strany a začala informovat o tom, jak masivní demonstraci (již
ne shromáždění) extremisté chystají. Jako starosta jsem pana Štěpánka
v souladu se zákonem písemně informoval o dopravních a dalších
omezeních v Hluboké nad Vltavou a požádal ho o spolupráci. Jako reakci
vydal pan Štěpánek v ČTK citované prohlášení, že nebude skákat tak, jak
policie a starosta píská a ohlásil, že demonstranti budou pochodovat na
(usnesením vlády uzavřený) zámek. Zároveň upřesnil, že demonstrantů
nebude 500, ale jen 100 až 200.
Vzhledem k důležitosti zasedání ministrů přijala Policie ČR taková
opatření, kterým rozuměl i pan Štěpánek a souhlasil s konáním
shromáždění Dělnické strany pouze na náměstí v Hluboké nad Vltavou
a to první den zasedání v 17 hodin. Celá týden před zasedáním ministrů
bylo avizované shromáždění Dělnické strany mnohokrát citováno všemi
médii včetně České televize. Z monitoringu médií lze zjistit, že během
třiceti dnů, jež předcházely zasedání ministrů zahraničních věcí EU, byla
v novinách i televizi zmíněna Dělnická strana v souvislosti se zasedáním
na Hluboké dvaasedmdesátkrát (!). V samotný pátek 27. března pak byl
dán Dělnické straně prostor v médiích celkem pětadvacetkrát. A reakce
občanů města? Lidé měli pocit, že demonstrující neonacisté zboří
Hlubokou. Maminky ve školce se dohadovaly, že na víkend odjedou, aby
se dětem něco nestalo, kostelnice ohlásila, že uzavře kostel, hoteliéři na
náměstí projevovali obavy, zda mají riskovat zničení svého majetku,
a nebo své podniky zavřít.
www.hluboka.cz

Extremistů se nakonec na Hlubockém náměstí sešlo pouhých 35, tedy
stejně jako ministrů zahraničních věcí nahoře na zámku. Nicméně,
neonacistické shromáždění se ocitlo v přímém přenosu České televize a ve
zprávách televizí dalších. Fotografie s prapory dělnické strany byly
otištěny v mnoha českých novinách. Tyto noviny dokonce uveřejnily na
titulní straně vedle sebe stejně velké fotografie ministra Schwarzenberga
a předsedy Dělnické strany Vandase, jako by se jednalo o hlavní aktéry
hlubockého zasedání. Rozumím tomu, že média musí informovat
o konfliktech i politickém extremismu. Ale média také pomáhají vytvářet
realitu. Poskytovat tolik mediálního prostoru okrajové a extremistické
Dělnické straně je medvědí služba, která jednou může celé společnosti
přerůst přes hlavu.
Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou

Baseballový klub se aktivně podílí na
předsednictví ČR v EU…
Zásluhou starosty Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáši Jirsy jsme
měli tu čest stát se na pár dní součástí realizačního týmu
Českého předsednictví... Několika členům našeho klubu (Marie Mužíková,
Tereza Trávníčková, Veronika Dusilová, Josef Novák, David Šťastný a
pomocnice z řad města Lenka Peřinová a Dana Lebedová) se podařilo
nakouknout pod pokličku organizace Českého předsednictví v EU.
Konkrétně jsme se stali členy úseku pro koordinaci a komunikaci s
novináři během Neformálního setkání ministrů zahraničních věcí
(Gymnich) a David Šťastný a Josef Novák poté obdrželi pozvánku
zúčastnit se také Summitu EU a USA, který byl okořeněn mimo jiné i
návštěvou prezidenta USA Baracka Obamy, tato nabídka se prostě nedala
odmítnout.
1. krok, Nabídka
Na počátku všeho byl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa,
kterému tímto děkujeme, jenž nabídl Úřadu vlády pomoc s organizací
Gymnichu na Hluboké. Pan Jirsa se obrátil na Davida Šťastného,
respektive na hlubocký baseballový a softballový klub, který měl
reprezentovat dobrovolníky vyslané městem Hluboká nad Vltavou. David
nadšeně souhlasil s nabídkou a poté, co také Úřad vlády souhlasil, byla
ruka v rukávě.
2. krok, Gymnich
Když nadešel den D, byli jsme seznámeni s týmem Úřadu vlády, který
měla na starost Zuzka Matějovská. K našemu překvapení se jednalo
o mladé a velmi šikovné lidi (věkový průměr útvaru pro předsednictví je
31 let), což vůbec nebylo na škodu, ba právě naopak. Úkolem některých
z nás bylo pomáhat s akreditací novinářů a ti ostatní koordinovali dopravu
novinářů z Českých Budějovic na Hlubokou a pak dále na zámek. Svých
úkolů jsme se zhostili velmi zodpovědně a poté, co jsme ukázali naše
organizační schopnosti, se začala rýsovat možnost zúčastnit se akce
s pracovním názvem »Obama«.
3. krok, Summit EU-USA
Během nadcházejících 3 dnů proběhla potřebná komunikace, výměna
údajů, naše akreditace a ve čtvrtek a v pátek už jsem byl připraven v
kongresovém centru akreditovat první novináře. Probíhalo zde neformální
setkání ministrů financí zemí EU (Ecofin) a během toho jsem se mohl
seznámit s chodem kongresového centra a našeho útvaru. David dorazil
v sobotu a hned jsme se pustili do práce. Rozmisťování přenosových vozů
jednotlivých televizí měla být pro nás hračka. Zažili jsme pár rušných
chvil, ale nakonec jsme vše zvládli a za odměnu jsme si zašli do kina. Ta
pravá zábava přišla až v neděli, kdy já měl na starosti příchod a vpuštění
novinářů do areálu kongresového centra a David jejich následný pohyb po
areálu. Nebylo to jednoduché, protože všude byla policie a omezení, ale
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David je zkušený a vše klaplo na výbornou. S Davidem jsme chtěli
domluvit návštěvu Baracka Obamy na Hluboké, dokonce jsme měli
připravenou nabídku hostování v našem A– týmu, bohužel ochranka, na
kterou nestačil ani jinak velmi sportovní postavou disponující David
Šťastný, nás k němu nepustila. Odměnou nám byla účast na tiskové
konferenci s Václavem Havlem, což byl zážitek, na který se jen tak
nezapomene.
4. krok, Budoucnost
Doufáme, že nově načerpané poznatky a zkušenosti budeme moci
v budoucnosti přenést do akcí pořádaných v našem areálu a zvýšit tak
profesionalitu a kvalitu, která, jak jsme se přesvědčili, je již teď na velmi
vysoké úrovni.

Foto dne!
Téměř dokonalý
dvojník Baracka
Obamy, ovšem
v mladším vydání,
se právě v politicky
pohnutých dnech
objevil na Hluboké.
Byl vtipný, vědom si
své podoby
s americkým
prezidentem, prohlásil,
že falešný Obama je
právě na návštěvě
v Praze, ale ten hezčí
a chytřejší je u nás
na Hluboké.
Není divu, strávil
tady hezké chvíle na
svatbě na zámku
a v Parkhotelu na
hostině. Jeho svatba to
nebyla, ale nemůžeme
vyloučit, že až časem najde tu pravou, zase se k nám na Hlubokou vrátí.
Foto: Jan Pirgl

Výstava fotografií
Honza Pirgl, dvorní fotograf
H l u b o c ké h o Z p r a vo d a je
představil své fotografie, lépe
řečeno cyklus Volavky v mlze,
v českobudějovickém domě
U Beránka. Vernisáž v krásně
vlídných prostorách starého
domu proběhla mile a za
morální podpory a odborného
vcítění fotografů ze zde
zdomácnělého budějovického klubu fotografů.
Na vernisáži jsme se mohli zakousnout do
krásných velkých jablek, pilo se víno a dobrá
malinovka. Soubor fotografií volavek je
zadumaný a půvabný a Zpravodaj je pyšný na to,
že vznikl vloni na podzim, když redakce Honzu
poslala »k vodě«, aby fotil výlovy.
Inspirace už byla ale jeho vlastní a volavky mu
darovaly několik nádherných záběrů. Zadarmo to
ale nebylo. Jak na vernisáži náš fotograf uvedl,
přicházel brzy po ránu a spatřil v mlhách krásné
volavkové aranžmá. Jenže pak stačilo uklouznout
a sjet po zadku až k vodě. Volavky takové
vyrušení z rozjímání nezapomenou a neodpustí
až do druhého dne. Ulétnou...
(Na fotografii Jan Pirgl vpravo)
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Závěrem bych rád dodal pár vlastních postřehů... Tým, jehož členy jsme
se stali, byl opravdu velmi profesionální, vše bylo výborně připravené a na
zvládnutí davu o počtu 900 novinářů stačilo pouhých 10 lidí. Zaujala mě
také jejich důvěra v nás, jako nováčky týmu, kdy jsme mnohdy dostávali
na starost poměrně důležité úkoly a nikdo ani na chvíli nepochyboval
o tom, že bychom nebyli schopni vše bez problému zvládnout. Dále bych
chtěl poděkovat Zuzce Matějovské, Lukáši Teplému, Tomáši
Bravermanovi (zvaný Brejvmen) a celému týmu za projevenou důvěrou
a za báječně, i když náročně strávených pár dní.
Je vidět že Baseballový a softbalový klub z Hluboké nad Vltavou se
v Evropě neztratí!
Josef Novák a David Šťastný

Městská police informuje
 17. března strážník chytil mladíka, který načerno vylepoval
plakáty na autobusové zastávce. Plakáty musel odstranit a
zaplatil blokovou pokutu.
 27. a 28. března strážníci prováděli monitoring okolí centra
města během zasedání ministrů na Hluboké.
V březnu během prováděných prací na křižovatce u mostu do Zámostí a
při prořezávání stromů na Masarykově ulici a v Hamru strážníci museli
usměrňovat dopravu.
 3. dubna – strážníci v noci zabránili začínající rvačce před DDC
a o něco později díky oznámení místní občanky zajistili odcizený pluh,
který druhý den vrátili majiteli
 8. dubna strážníci dopoledne vyjeli na základě stížnosti na pálení
zahradního odpadu do Zámostí. Majitel nemovitosti nebyl přítomen, ale
jeho přítelkyně oheň ihned uhasila. Strážníci ji poučili o možnosti odvozu
odpadu do sběrného dvora a upozornili na pokutu hrozící v případě
opakování.
Odpoledne strážníci řešili pět osob na městské skládce za nepovolaný
vstup a krádež a poté nechali odvézt mrtvou kočku ze Žižkovy ulice v
Zámostí.
 12. dubna strážníci zajišťovali opravu kanalizačního poklopu na
Masarykově ulici, který vypadl po průjezdu vozidla
Na hrázi Munického rybníka bylo ve směru od kapličky umožněno
parkování vozidel. Upozorňujeme proto hlubocké občany, kteří se zde
budou pohybovat, na zvýšené riziko střetu s vozidlem.
Vozidlo městské policie je nyní vybaveno magnetickým majákem
a strážníci budou od května řešit přestupky nejen výzvami, ale
i nasazováním botiček”
Občanům je na dveřích sídla městské policie v Masarykově ulici čp. 35
k dispozici schránka na podněty (připomínky, stížnosti, nálezy...)
Městská policie Hluboká nad Vltavou
Adresa:Masarykova 35 Kontakt: 387 001 334, 774 728 009,
775 965 442 mestska.policie@hluboka.cz
Městská policie Hluboká nad Vltavou byla zřízena usnesením
zastupitelstva města v lednu 2007.
První strážník byl přijat 1.3.2007 a hlídková činnost byla zahájena od
května 2007. Od června 2007 působili ve městě 2 strážníci a od července
2008 je sbor kompletní a čítá 5 strážníků.
V roce 2007 bylo evidováno přes 360 přestupků, z toho 220 bylo
řešeno pokutou. V roce 2008 bylo evidováno přes 600 přestupků,
z toho 280 bylo řešeno pokutou. Mezi nejčastější přestupky
v oblasti dopravy patří zákaz zastavení, zákaz vjezdu, nedodržení
průjezdnosti a v oblasti veřejného pořádku zejména neoprávněný
zábor zeleně a chodníků (vozidlem, stavebním materiálem apod.),
rušení nočního klidu, venčení psů bez známky a nezaplacený
poplatek za psa.
Mezi ostatní činnost MP patří asistence a dohled nad veřejným
pořádkem při kulturních a jiných společenských akcích (např.
slavnosti, pouť, X-TERRA, svatby apod., upozorňování na
porušování předpisů, úprava dopravního značení atd.
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Telefonní seznam
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Ústředna
+420 387 001 322
podatelna@hluboka.cz
Fax
+420 387 001 320
Starosta
Ing. Tomáš Jirsa
+420 387 001 326
jirsa@hluboka.cz
Tajemník
Jan Piskač
+420 387 001 333
piskac@hluboka.cz
Sekretariát Miroslava Járová
+420 387 001 322
jarova@hluboka.cz
 Odbor ekonomický a správy majetku:
Vedoucí Ing. Pavel Adámek +420 387 001 323 adamek@hluboka.cz +420 777 732 829
Ekonomka
Jana Kálalová +420 387 001 332
kalalova@hluboka.cz
Mzdová účetní Jaroslava Šindelářová +420 387 001 321
sindelarova@hluboka.cz
 Granty, cestovní ruch
Mgr. Lucie Jozová
+420 387 001 331
granty@hluboka.cz
+420 608 166 768
Jarmila Pavlátková +420 387 001 321
pavlatkova@hluboka.cz
 Odbor právní a vnitřních věcí:
Vedoucí Mgr. Daniel Berit +420 387 001 327
berit@hluboka.cz +420 777 889 366
Sociální věci Helena Váchová +420 387 001 325 vachova@hluboka.cz
Matrika
Marie Peprná +420 387 001 324
peprna@hluboka.cz +420 608 654 375
 Občanské průkazy, pasy
Martina Bártová
+420 387 001 324
bartova@hluboka.cz +420 608 654 375
 Odbor stavební a stavební úřad:
Vedoucí Ing. Petr Smrčka
+420 387 001 338
smrcka@hluboka.cz +420 777 328 825
Stavební úřad
Jiří Homan
+420 387 001 335
homan@hluboka.cz
Ivana Káňová
+420 387 001 328
kanova@hluboka.cz
Stanislava Vítková +420 387 001 329
vitkova@hluboka.cz
Michaela Prchalová
+420 387 001 328
 Oddělení životního prostředí:
Životní prostředí
Ing. Josef Jirátko
+420 387 001 337
jiratko@hluboka.cz
Správa lesů
Ing. Antonín Kriegler +420 387 001 337
 Oddělení provozní
Podatelna, sekretariát:
Miroslava Járová
+420 387 001 322
jarova@hluboka.cz
Uklízečka:
Dana Svobodová
+420 387 001 332
 Úřad práce:
Státní sociální podpora Ing. Naděžda Palivcová
+420 387 001 336 +420 387 967 013
Jana Soukupová
+420 387 001 336 +420 387 967 013
Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou:
Ředitel Aleš Raus +420 387 966 172
pomh.raus@volny.cz
+420 777 728 957
Kancelář Marie Bromová +420 387 966 174 pomh@volny.cz
+420 777 728 958
Renata Haladová
pomh@quick.cz
Jiřina Komárková
+420 387 966 174
 Organizační složka
Knihovna
Marie Krejcarová +420 387 966 171 knihovnahl@volny.cz
 Ostatní kontakty
KC Panorama
Petr Píša
+420 387 966 170
panorama@hluboka.cz
Domov důchodců
Jiří Slepička +420 387 966 160
domov.duchodcu@hluboka.cz
Koupaliště Petr Dvořák +420 387 966 097
+420 608 562 677
Zimní stadion
Aleš Chrt
+420 387 966 565
+420 602 468 889
Infocentrum
+420 387 966 164
infocentrum@hluboka.cz
Hlubocký zpravodaj Alena Růžičková
alenoviny@volny.cz
+420 775 622 006
Městská policie
+420 387 001 334
mestska.policie@hluboka.cz
+420 774 728 009
+420 775 965 442
( podle webových stránek města, aktualizovaných v březen 2009)

Pronajmu byt v Hluboké nad Vltavou na Masarykově třídě.
Zděný, 3. patro, výtah
Mobil: 607 505 205

Koupím byt 2 místnosti nebo apartment na Hluboké.
Tel. 607 591 599 nebo 389 600 731

Prodám levně krásná štěňata
otec Rhodéský Ridgebac,
matka krásný kříženec, štěňátka se znakem na zádech.
Narozena 3. dubna, k odběru konec května. Návštěva
u štěňat možná po tel. domluvě. Tel. 723 193 193.
(Ilustrační foto: rhodéský ridgeback)

www.hluboka.cz

TOW NSHEND
mezinárodní škola
v Hluboké nad Vltavou

přijímá děti
do mateřské školky
na školní rok
2009/2010
výborná příležitost pro vaše dítě
učit se anglicky společně s dětmi z jiných
částí světa. Více informací
na telefonním čísle 387 688 111
WIPOCO BAZAR
Dobrovodská 130, České Budějovice
tel. 387 413 718
Již 10 let nabízíme věci
všeho druhu,
pro každého dostupné. Sháníte
nějaký dobrý nákup, nebo jste
momentálně knapp při penězích a nebo jste
jednoduše zvědaví?? Tak jste u nás velmi dobře.
Nabízíme pro každého něco.
Použitý nábytek,
ložnice, kuchyně i kuchyňské díly, stoly, židle,
sedací soupravy, věci do domácnosti všeho druhu.
otevírací doba
po–pá 9.00 – 18.00 so 9.00 – 13.00

Na Hlubocko a Lišovsko
půjdou miliony
Až do 15. května lze žádat o dotaci na rekonstrukci
silnice, kanalizace nebo opravu památky či hotelu
na Hlubocku a Lišovsku. Místní akční skupina
Hlubocko – Lišovsko totiž vypsala druhou výzvu k
předkládání žádostí na podporu projektů na svém
území v rámci projektu Strategický plán Leader.
»Celkem bude ve vypsané výzvě rozděleno kolem
čtyři a půl milionu korun. Dotaci je možné získat až
do výše 90 % celkových uznatelných nákladů,
přičemž maximální výše uznatelných nákladů jsou
dva miliony korun,« uvedla Michaela Valtrová,
manažerka Místní akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko. Žádat mohou nejenom obce, ale
i podnikatelé či neziskové organizace.
Dotace z Programu rozvoje venkova mohou
zájemci získat na tři základní oblasti. »Ve druhé
výzvě může však žadatel podat v rámci jedné oblasti
pouze jedinou žádost o dotaci,« doplnila Michaela
Valtrová. Celkem tak může jeden žadatel podat tři
žádosti o dotace, každou do jiné oblasti.
První oblastí je obnova a rozvoj vesnic.
Dotaci tak lze získat například na vybudování a
rekonstrukci silnic, vodovodů, kanalizací a čističek
pro odpadní vody, ale i na tvorbu územních plánů.
Druhou oblastí je ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova. Zájemci tak mohou získat dotace
například na rekonstrukci kulturních památek či
stálé výstavní expozice a muzea.
Třetí oblastí je podpora cestovního ruchu. Tady
lze získat dotaci například na rozvoj pěších tras,
vinařských stezek a hippostezek, ale i vybudování či
rekonstrukci ubytovacích kapacit a sportovních
zařízení. O dotace se tak může ucházet i projekt
rekonstrukce hotelu.
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Chcete se těšit na novou publikaci o našem městě a zámku ?
Na starostu města se obrátil pan Pavel Juřík, autor nádherné publikace Jihočeské dominium s přáním o podporu vydání nové chystané knihy.
Pokud se totiž jeho záměr vyplní, určitě nám pan Juřík svou další knihou udělá radost. Mnozí Hlubočtí a členové spolku Schwarzenberg pana Juříka
poznali osobně a pochvalovali si jeho přednášku s promítáním dokumentů ke knize, která proběhla na hlubocké radnici.
Pokud knihu podpoří např. město Hluboká a bude tedy možné podat žádost o grant z fondů EU pro Jihočeský kraj, a ten bude poskytnut,
pak by kniha mohla vyjít před začátkem sezóny roku 2010.
Z nových plánů autora citujeme:
Projekt knihy nese pracovní název Hluboká,
knížecí rezidence Schwarzenbergů a kultivovaná
krajina kolem ní. K práci na této knize mne
motivovalo kladné přijetí mé knihy Jihočeské
dominium a dotazy některých Hlubočáků, zda
bych nenapsal knihu o zámku a městu Hluboká
nad Vltavou.
O zámku nad Vaším městem pojednává
obrazová publikace Zámek Hluboká (M. Krob,
Praha 1992) poslední dotisk je již téměř
vyprodán a nechystá se další. Chybí podrobnější
a aktualizovaná publikace o historii a
expozicích zámku Hluboká (žádná kniha ani
»běžná« brožura nepopisuje další 2 nové trasy
zámku otevřené v letech 2004 a 2008. Chybí
také podrobnější informace o historii Vašeho
města a stavebních památkám v něm a v jeho
okolí. Jestliže o Lednicko – valtickém areálu
vznikají publikace popisující jeho vznik
a podobu, měla by vzniknout i podobná
publikace o Hluboké a jejím okolí.
Součástí knihy je v návrhu obsahu navíc
i stručná historie rodu Schwarzenbergů se
zaměřením na významné nebo zajímavé
osobnosti a události, které mají navíc vztah ke
sbírkovému fondu zámku (čtenář stručně pozná
život »tváří z portrétů«, o kterých se během
prohlídky zámku nedozví téměř nic. Kniha také
odstraňuje některé omyly tradičně spojované se
zámkem Hluboká a rodem Schwarzenbergů.
Kniha »Hluboká, knížecí rezidence
Schwarzenbergů a kultivovaná krajina kolem
ní« by měla mít formát A5, 200 stran, okolo 250
barevných fotografií a pevnou obálku. Měla by
být vydána nejen česky, ale především
v německém a anglickém jazyce (příp. i rusky)
s cílem přilákat na Hlubokou kultivované turisty
se zájmem o historii a přírodu a to pokud možno
k delším nebo opakovaným návštěvám. Proto by
kniha měla být částečně distribuována také
v zahraničí (česká centra, cestovní kanceláře,
partnerská města Hluboké nebo jihočeských
měst apod.).
S námětem výše uvedené knihy jsem oslovil
několik velkých nakladatelství, ale pouze
nakladatelství GRADA projevilo zájem knihu
vydat. Podmínkou pro vydání je zajištění
reklamy nebo grantů ve výši podle nákladu, pro
každou jazykovou verzi. Prodejní cena knihy by
byla pro čtenáře poměrně příznivá okolo
250 Kč. Knihu může vydat i jiné nakladatelství,
po dohodě s městem Hluboká.
Co kniha přinese:
Poprvé přinese v jedné publikaci podrobnější
informace o historii a sbírkách zámku Hluboká
a také o rodu Schwarzenbergů, který ho vlastnil
téměř 400 let a zasloužil se o jeho dnešní
podobu. Přináší řadu dosud nezveřejněných
informací, fotografií a reprodukcí akvarelů
s původní podobou zámku. Jako první popisuje
nejen hlavní prohlídkovou trasu, ale také další
dvě nové, ke kterým návštěvník nezíská
naprosto žádné informace ani fotografie.
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Poslední publikace o zámku Hluboká byly spíše
obrazové, s krátkým doprovodným textem nebo
to jsou stručné »turistické« brožurky (dvě verze,
u jedné již řadu let není v prodeji česká mutace).
Kniha představuje zámek Hluboká a měst
Hluboká nad Vltavou prostřednictvím
zajímavého textu a několika desítek fotografií,
z nichž řada nebyla nikdy zveřejněna nebo je jen
ke zhlédnutí na prohlídkové trase zámku
(portréty Schwarzenbergů apod.). Publikovány
budou jinak téměř neznámé veduty zámku
Hluboká z doby před novogotickou přestavbou,
plány jeho realizované i nerealizované
novogotické podoby apod.
Komu je kniha určena: zájemcům o historii
hradů a zámků, zájemcům o historii zámku
a města Hluboká nad Vltavou a jejich okolí,
zájemcům o historii šlechtických rodů
a Schwarzenbergů, turistům, kteří navštívili
zámek nebo město Hluboká (tomu je
přizpůsoben navržený formát knihy),
Informačním turistickým kancelářím v regionu,
MÚ v Hluboká nad Vlt., Krajský úřad
Jihočeského kraje, kancelář Czech Tourism,
místní hotely (v české a zejména německé
a anglické mutaci), místní firmy (dárkový
předmět) apod.
První a v současné době jediná kniha
popisující komplexně a srozumitelně historii a
s b írky zámku Hluboká . P ře s 100
p ro fes io nál n ích fotografií interiérů,
exteriérů, sbírek a fotografií členů rodu
Schwarzenbergů. Popisuje i okolí zámku, včetně
téměř neznámé Staré obory u Hluboké
(přístupné na požádání), zámku Ohrada, dvoru
Vondrov ad. Chcete vědět, kdo byla Anna
Neumanin z Wasserleonburgu, kterou si v jejím
věku 82 let vzal 31letý hrabě Jiří Ludvík
Schwarzenberg? Proč k tomu došlo a jaké bylo
jejich manželství? Chcete vědět, jak byla
vychována kněžna Paulína ze Schwarzenbergu
a jak zahynula při požáru na plese v Paříži roku
1810? Jaká je historie města Hluboká nad
Vltavou?
Zajímalo by Vás, jak došlo k novogotické
přestavbě hlubockého zámku v polovině 19.
století? Chcete vědět jaký má vztah k zámku
Hluboká pan Karel Schwarzenberg z orlické
větve rodu? Nesehnali jste informace nebo
fotografie k prohlídkovým trasám zámku? Pak
je kniha »Zámek Hluboká, knížecí rezidence
Schwarzenbergů a kultivovaná krajina« tou
knihou, kterou potřebujete.
Formát knihy je vhodný ke čtení i na cestách
(doplnění »živého« průvodce) a přitom stále
dostatečně velký na kvalitní obrazovou přílohu.
Představení knihy: Romantický zámek
Hluboká nad Vltavou, nebo-li Anglie uprostřed
jižních Čech, má velmi zajímavou historii
a skrývá v sobě stále mnoho veřejnosti málo
známých uměleckých děl. Pokud se chcete
seznámit se zajímavostmi zámku Hluboká
a osobnostmi s ním spojenými, stane se kniha
jejich neocenitelným zdrojem. Poprvé budete

mít v jedné knize popis všech (i zcela nových)
prohlídkových tras zámku a také těch jeho částí,
které nejsou veřejnosti přístupné, ale možná
brzy budou. Seznámíte se s životem šlechty na
knížecím sídle i s jeho okolím, jehož úpravě
věnovali Schwarzenbergové velkou pozornost.
Kniha má 140 stran formátu 16x24 cm a okolo
160 barevných a archivních černobílých
fotografií, ze kterých velká část nebyla u nás
nikdy zveřejněna.
Renomé autora: Autor vydal řadu knih
o historii platebních karet a bankovnictví, ze
kterých poslední byla vydána i v zahraničí.
Jižním Čechám, zámku Hluboká a rodu
Schwarzenbergů se věnuje kniha Jihočeské
dominium, Rožmberkové, Eggenbergové,
Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních
Čechách, která vyšla v listopadu 2008
v nakladatelství Libri. Kmotry knihy byl ministr
a senátor Karel Schwarzenberg, hlubocký
starosta a senátor Tomáš Jirsa a odstupující
jihočeský hejtman Jan Zahradník. Kniha byla
příznivě přijata historiky, památkáři i laickou
veřejností.
V září 2009 vyjde v nakladatelství Libri kniha
Moravská dominia Liechtensteinů a
Dietrichsteinů. Jejího křtu na zámku Valtice se
zúčastní i J. V. Hans – Adam II. hlava Knížectví
lichtenštejnského a řada dalších hostů.
Obsah knihy
I. Historie města Podhrad a zámku Hluboká
Období častého střídání majitelů. Poprava
Záviše z Falkenštejna pod Hlubokou.
Marradasovy sloupy. Schwarzenbergové na
Hluboké. Schwarzenberská garda. Město
Hluboká nad Vltavou. Romantická přestavba
zámku. Počátky historického romantismu.
Novodobé dějiny zámku.
II.
Interiéry zámku Hluboká
Hlavní prohlídková trasa. Hlavní schodiště
a galerie. Čajovna. Cyklus gobelínů Decius
Mus. Předpokoj ložnice kněžny. Ložnice
kněžny Eleonory. Oblékárna a koupelna.
Koupelna kněžny. Hamiltonův kabinet –
pracovna kněžny. Malíř Johann Georg
Hamilton. Ranní salón. Čítárna. Podnikavá
šlechtična. Kuřácký salón. Přijímací salón.
Knihovna. Velká jídelna. Mramorový sál.
Zbrojnice. Chodba, oratoř a zámecké divadlo.
Zámecká kaple Božského Stvořitele. Fregata
Schwarzenberg a její kapitánský můstek na
zámku. Soukromá knížecí apartmá. Apartmá
kněžny Terezie. Apartmá kněžny Hildy.
Apartmá JUDr. Adolfa Schwarzenberga.
Zámecká kuchyně. Zámecké služebnictvo.
Další zajímavé stavby na Hluboké
Zámecký park. Zámecký hřbitov. Štekl. Úřední
dům. Radnice. Škola. Kostel sv. Jana
Nepomuckého. Dvůr Vondrov a »palác pro
koně«. Stará obora u Hluboké a zámeček z
Boubína.
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III.
Historie Schwarzenbergů
Počátky rodu. Vítěz nad Turkem. Usazení Schwarzenbergů v Čechách.
Kníže Ferdinand. Erb Schwarzenbergů. Barokní kníže. Nešťastný hon
knížete Adama Františka. Adam Josef. Velký hospodář kníže Jan
Nepomuk. Rozdělení Schwarzenbergů na dvě větve. Kněžna Paulína ze
Schwarzenbergu. Romantičtí manželé. Podpora českého peněžnictví.
Ministerský předseda Felix Schwarzenberg. Kardinál Bedřich. Zlatá svatba
na Hluboké. Poslední Schwarzenberg na Hluboké. Vyvlastnění – Lex
Schwarzenberg. Současní členové rodu, hlubocká a orlická větev.
Ukázky z rukopisu knihy:
Hlavní schodiště a galerie
Ten, kdo měl tu čest být pozván na zámek Hlubokou jako host, vcházel
dovnitř vstupní halou, která měla navodit atmosféru slavné rytířské
minulosti a zdůraznit starobylost, kultivovanost a význam rodu
Schwarzenbergů. Stěny vstupní haly zdobí heraldické bordury z Nizozemí.
Na stropě visí gobelín, který zdobil zlatý kočár knížete Jana Antonína z
Eggenbergu během jeho vyslanecké mise u papeže roku 1638. Tuto
událost rodu spřízněného se Schwarzenbergy připomíná také eggenberský
závěs s knížecím erbem v čele vstupního ramene schodiště, který pochází
ze sídla vyslance v Římě v paláci Chiggi.
Ve vstupní hale je také umístěno několik obrazů s tématikou koní od
dvorního knížecího malíře Johanna George Hamiltona. Slavnou rytířskou
minulost připomínají historické zbraně a dvě dělové hlavně. První z nich
je z vojenské pomoci Petra Voka z Rožmberka, kterou poslal v roce 1611
Malovcům na Hlubokou, aby ji mohli bránit proti pasovskému vojsku,
druhá z 18. století již nese znak Schwarzenbergů.
Slavnostní schodiště je tříramenné, s proskleným plochým stropem, a
prostupuje všemi patry zámku. Na jeho místě bylo původně třetí nádvoří
barokního zámku. Schodiště vede jen do prvního patra, vstup do dalších
pater zajišťuje vedlejší, tzv. mramorové schodiště s litinovou konstrukcí.
Stěny hlavního schodiště zdobí podobizny významných předků. Přímo nad
eggenberským gobelínem visí portrét hraběte Adolfa I. ze
Schwarzenbergu, který porazil turecké vojsko u maďarského města Ráb
roku 1598 a císařského generála Baltazara Marradase, královského
místodržícího v Čechách.
Na dalších portrétech obou pater schodišťové galerie jsou majitelé
Hluboké nebo významní členové rodu Schwarzenbergů a císař Ferdinand
III. Výzdobu doplňují zbraně z doby třicetileté války a lovecké trofeje.
Čajovna
Z mezipatra schodiště vede vstup do čajovny, která vznikla
pravděpodobně jako jedna z posledních místností zámku okolo roku 1920.
Dominantou tohoto salonu je nesmírně cenná nástěnná tapiserie
vlámského původu s názvem „Válečná rada“ z cyklu Decius Mus.
Tapiserie byly utkány v bruselské dílně Geaerta van der Strecken podle
předlohy, kterou namaloval největší umělec vlámského baroka Petr Pavel
Rubens (1577–1640 ). Místnost má dřevěné vyřezávané obložení, sedací
soupravy a kolekce grafických listů s tématem španělské jezdecké školy.
Decius Mus
Decius Mus Cyklus tvořilo původně 14 tapiserií, které v tehdejším
Rakouském Nizozemí (dnes Belgie) získal kníže Jan Adolf I. Pouze tři z
nich jsou vystaveny v Čechách, 11 tapiserií nechal JUDr. Adolf
Schwarzenberg z bezpečnostních důvodů odvézt v roce 1938 do Kapského
Města a dnes jsou instalovány na zámku Murau v Rakousku. První ze
souboru tapiserií (Válečná rada) zdobí stěny čajovny na hlubockém
zámku, druhá zde dochovaná tapiserie je vystavena v chodbě u zbrojnice
(Odevzdání válečných odznaků Deciu Musovi senátem), třetí (Mars a
Rhea Silvia) se nachází na zámku Český Krumlov.
Decius Mus představuje antické téma, které připomíná hrdinnou minulost
Říma a občanské ctnosti. V době války Říma s kmenem Latinů (roku 340
před n. l.) stáli v čele vojsk konzulové Publius Decius Mus a Titus
Manlius Tarquatus. Oběma se zdál stejný sen, že v blížící se bitvě bude u
jednoho vojska obětován velitel a u druhého celá armáda. Decius Mus se
proto nechal nejvyšším knězem zasvětit podzemním bohům, aby si je
zavázal dát Římanům vítězství.
…
Podnikavá šlechtična
V Kuřáckém salonu zámku Hluboká visí jediný ženský portrét, na který
upozorňují průvodci. Shlíží z něj o padesát let starší manželka Jiřího
Ludvíka (Georg Ludwig) hraběte ze Schwarzenbergu (1586–1646). Každý
se zamýšlí nad tímto věkově nerovným sňatkem a ptá se, co vedlo mladého
hraběte k tomu, aby se oženil s bohatou starou dámou, která mohla být
www.hluboka.cz

jeho matkou, nebo dokonce i babičkou. Navíc byla Anna provdána
předtím celkem už pětkrát. Annu Neumannovou z Wasserleonburgu
(1535–1623) doporučil Jiřímu Ludvíkovi za manželku jeho dobrý přítel
a soused z Krumlova Jan Oldřich svobodný pán z Eggenbergu.
Podívejme se na Annin zajímavý životopis podrobněji. Annin otec
Wilhelm Neumann vlastnil doly na rtuť v dnešním Slovinsku a doly na
olovo v rakouském Bleibergu. Roku 1510 se stal měšťanem a později i
rychtářem ve Villachu. Roku 1515 byl jmenován horním soudcem v Idrii
– poté byl císařem Maxmiliánem povýšen do šlechtického stavu.
Anna se narodila 25. listopadu 1535 na zámku Wasserleonburg z otcova
druhého manželství s Barborou Rumpfovou. Poprvé se Anna vdala ve
svých 21 letech za Hanse Jakoba z Thanausenu, kterému porodila dvě
dcery. Prameny uvádějí, že byla štíhlá, urostlá a pohledná. Bohužel její
manžel záhy zemřel, takže se Anna roku 1565 vdala podruhé, a to za
Christopha z Liechtensteinu– Murau. Se svým manželem se odstěhovala
do Murau ve Štýrsku, který roku 1574 vykoupila od svých švagrů.
Manželé se společně podíleli na řízení obchodních aktivit, nad čímž tehdy
většina šlechty ohrnovala nos. Jejich finanční a obchodní transakce s
bankéři a obchodníky v Benátkách, Augsburgu i jinde jim přinesly
bohatství. Harmonické manželství bylo ale bohužel bezdětné...
Fregata Schwarzenberg
Málo známým faktem je skutečnost, že v hlavní věži hlubockého zámku
byl umístěn kapitánský můstek z rakouské fregaty Schwarzenberg. Ta se
zúčastnila několika významných bitev na Jadranu a v Severním moři, ve
kterých habsburské námořnictvo zvítězilo (což nebylo vždy pravidlem).
Na vodu byla spuštěna v Benátkách 23. dubna 1853 a ze služby byla
vyřazena 20. listopadu 1890.
Výtlak: 2 514 tun. Délka: 64,6 m (na vodorysce). Šířka: 14,4 m. Pohon:
plachty, v roce 1862 byl instalován parní stroj o výkonu 1 700 koní a lodní
šroub. Rychlost: 11 uzlů. Posádka: 498 mužů (v roce 1864). Výzbroj
(1864): 6× 60liberní dělo. 4× 40liberní dělo, 4× 24liberní dělo
Fregata Schwarzenberg se účastnila bitvy u Helgolandu v Severním moři
9. května 1864, kde spojená rakousko-pruská eskadra porazila dánskou
flotilu. Toto střetnutí souviselo s válkou o Šlesvicko-Holštýnsko, kdy
Dánsko blokovalo severoněmecké přístavy v okolí ústí Labe. Likvidací
této blokády bylo pověřeno rakouské námořnictvo, které sem muselo
přesunout ze Středozemního moře část flotily. Rakušané s dřevěnými
šroubovými fregatami Radetzky a Schwarzenberg a pruskými dělovými
čluny Basilisk a Blitz a kolesovým parníkem Preussicher Adler zvítězili.
Fregata Schwarzenberg dostala 80 zásahů, začala hořet a přišla o přední
stěžeň. Byla to poslední významná bitva dřevěných fregat.
Dne 20. července 1866 se fregata Schwarzenberg zapojila do bitvy
u Lissy (dnešní Vis) v Jaderském moři, ve které rakouská flotila zvítězila
nad italskou.
Tak jak? Těšíte se? Jak by ne!! Aby kniha byla co nejdříve na
knihkupeckých pultech, můžeme například přispět na její vydání, nebo
shánět sponzory...

Svatba se
sluncem
V dubnu prožili slunečný
svatební den na zámku
Hluboká i v podhradí Robert
Alexandr z Irska a Samiher
Sabri z Austrálie.
Seznámili se na Hluboké,
a tak na jejich svatbě byli
hosty jejich přátelé
z Mezinárodní školy
Townshend. Po civilním
sňatku na zámku následovala
i krátká svatba v Baháí
společenství. Filosoficky
prostě laděná slova o tom, že
s láskou a ve dvou je svět
ještě krásnější, i knoflíky pro
štěstí na svatebních
pozvánkách... štěstí a láska ten den nechyběly. Snad se novomanželé
budou vracet sem k nám i v dalších šťastných dnech... (Foto Jan Pirgl)
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Škola
Co nás baví ve školní družině
V naší školní družině uspořádáme každý rok několik akcí mimo běžný
provoz, na které se děti již dopředu těší. Chceme tím dětem zpestřit
program, i když máme vždy problém s časem. Děti totiž odcházejí
v různou dobu domů nebo na kroužky, ze kterých se vracejí zase zpět do
školní družiny a to je problém při akcích pořádaných mimo školní družinu.
Hned začátkem školního roku již tradičně navštívíme při celoodpoledním
výletě dětské hřiště, ve sportovním areálu. Dále pak pokračujeme např.
besedou v AJG v adventním čase, výrobou dárků pro děti k zápisu do
prvních tříd, setkáním s příslušníkem policie ČR, stavbou sněhových soch,
jarním úklidem kolem školy, kuličkiádou, šipkovanou, besedou s lékařkou,
kreslením na chodníku ke dni dětí apod.
Také se staráme o zvířátka a ptáčky. V zahradě máme krmítko, které děti
celou zimu pravidelně zásobují semínky na přilepšenou ptáčkům. V parku
zdobíme strom pro zvířátka mrkví, jablíčky, lojovými koulemi a starým
pečivem. Jako každý rok jsme i letos zkontrolovali stav ptačích budek
v parku. Pozvali jsme si na pomoc revírníka pana Valentu, který dětem
podal odborný výklad ke každému nálezu. Jestli jste v březnu v parku
zahlédli malé postavičky pochodující s žebříkem od stromu ke stromu, tak
to naše děti zkoumaly obsah budek a zjišťovaly, kdože se v nich loni
usadil a vyvedl svá mláďata.
A tak jaro vstoupilo i do naší školní družiny.
kolektiv vychovatelek školní družiny

Návštěva knihovny
V měsíci dubnu navštívili žáci třetích tříd základní
školy místní knihovnu v Hluboké nad Vltavou.
V rámci návštěvy se uskutečnila beseda
s významnými osobnostmi tohoto města, panem Píšou a starostou města
panem Jirsou. Na programu bylo povídání o zážitcích z dětství,
o důležitosti a přínosu četby v dětském věku. V rámci projektu »Celé
Česko čte dětem 20 minut denně« nám hosté přečetli několik ukázek
z dětských knih českých i zahraničních autorů.
Návštěva knihovny a beseda s hosty se nám moc líbila a věříme, že
nebyla poslední.
Návštěva knihovny očima dětí:
Jakub Raus, 3. B
Dne 16. dubna jsme navštívili knihovnu v Hluboké nad Vltavou, kde si
pro nás paní Krejcarová připravila přednášku na projekt »Celé Česko čte
dětem 20 minut denně«. Také přišel pan Píša, který nám povyprávěl o tom,
že v dnešní době je v první řadě počítač, a proto se knížka dostává třeba
až na šesté místo. Poté nám také přečetl tři kapitoly z knížky Dvacet tisíc
mil pod mořem a všechno nám o knížce vysvětlil. Hned, když jsem přišel
domů, tak jsem našel knížku Robinson Crusoe, která je o hodně lepší než
počítač.
Dennis Pražák, 3. A
V pondělí 20. dubna jsme šli s paní učitelkou do místní knihovny.
V knihovně na nás čekala paní knihovnice s panem starostou Tomášem
Jirsou. Pan Jirsa nám řekl, že byl založený nový program o tom, aby četli
rodiče dětem alespoň 20 minut denně. Po chvilce nám pan Jirsa četl
ukázky z různých knih. Pak se s námi rozloučil a šli jsme zpátky do školy.

Škola pro zdraví, zdraví pro školu
7. dubna 2009 Světová zdravotnická organizace vyhlásila Světovým dnem
zdraví, jehož námětem bylo »Save Lives. Make hospitals safe in
emergencies.« Zdravotnická zařízení čelí mnoha hrozbám, od přírodních
katastrof a krizí způsobených člověkem k hrozbám jako je světová finanční
krize, nedostatečné investice do zdraví a špatně řešené stavby
nemocničních budov.
Zajištění bezpečnosti nemocnic v krizových situacích a výjimečných
stavech je problematika týkající se nejen záchrany životů lidí, kteří byli
během katastrof zraněni, ale rovněž zajišťování běžné zdravotní péče
během a po krizové situaci.
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V rámci Světového dne zdraví připravila naše škola na den 8. 4. 2009
celodenní výukový projekt, který byl v kontextu hlavního námětu zaměřen
na to, aby naši žáci věděli, co udělat pro zdraví své i zdraví druhých, tak,
aby nemocnice a zdravotnická zařízení využívali co nejméně. Autorkou
a koordinátorkou projektu byla paní učitelka Lenka Dvořáková.
Podstatou projektu bylo vytvoření třídních skupin, které podle určeného
harmonogramu procházely předem určenou trasou na různá stanoviště. Na
každém stanovišti se žáci setkali s tématickým okruhem, ve kterém se
nejen dozvídali nové poznatky, ale také plnili soutěžní úkoly. Každé
stanoviště představovalo zdravotnické téma podle konkrétního předmětu
– připravena byla prezentace v AJ a NJ, počítání BMI a výživových
hodnot stravy, část programu byla zaměřena na psychosociální zdraví,
další část na prevenci nemocí a úrazů, nechyběla ani část věnovaná
slavným českým lázním. Zajímavé jistě byly i informace, věnované
léčebným metodám a stravovacím zvykům starého Řecka. Žáky velmi
zaujal program zaměřený na pohyb a také vzájemnou spolupráci, který byl
připraven v tělocvičně. Dráhu z tělocvičného nářadí museli žáci
překonávat v úzce svázaných skupinkách – a to svázaných doslova – děti
k sobě byly připoutány lany, takže při překonávání překážek musely
vzájemně spolupracovat. Na 1. stupni byl projekt zaměřen na zásady
poskytování první pomoci včetně praktických ukázek, děti si vyzkoušely
masáž srdce a umělé dýchání na figuríně, dozvěděly se o obvazových
a fixačních postupech, řešily také úkoly spojené se zdravým životním
prostředím. Prioritou projektu bylo nejen poskytnout žákům nové
informace a poznatky o tom, jak si zdraví chránit či jak vzniklé zdravotní
problémy řešit, ale důležité bylo i posílení vztahů mezi žáky. Důraz byl
kladen na týmovou spolupráci ve skupinách – to vše plně v kontextu
s myšlenkami nových vzdělávacích metod a programů, které by měly být
součástí moderní, současné školy. Podle zaujetí, s nímž žáci pracovali
i podle závěrečného hodnocení žáků, byl tento projektový den v naší škole
úspěšný a naplnil motto celé akce: Škola pro zdraví, zdraví pro školu. LB

JTJ Holiday Horses Club
a Centrum volného času dětí
pod záštitou ing. Pavla Dlouhého,
místostarosty Hluboké nad Vltavou
vyhlašují
V. ročník výtvarné a literární soutěže na téma

ZVÍŘE a ČLOVĚK
Zadání a pravidla soutěže:
Výtvarná část – formát A4 kresba pastelkami,fixem,
vodovkami, temperami. Literární část – text na formát A4, námět
dle uvážení autora – motiv by měl představit vztah člověka a zvířete ,
společný život, situace, kdy zvířata pomáhají lidem, hipoterapie,
asistenční psi, canisterapie atd.
Kategorie soutěže:
3 – 6 let – malba a kresba
6 – 10 let – malba, kresba, text
11 – 15 let – malba, kresba, text
Do soutěže může každý účastník
přihlásit maximálně 3 obrázky
a 3 literární útvary, které nejpozději do 24. 5. 2009
přinese nebo zašle do Centra volného času, předat Lucii Burianové.
Na zadní stranu obrázku nebo textu napište jméno a příjmení, adresu
a věk. Soutěžní díla posoudí odborná výtvarná a literární porota.
Vyhlášení 1. , 2. a 3. místa v každé kategorii a předání cen vítězům
proběhne dne 1.6. 2009 v 16 hod. na akci Den dětí v sedle ve dvoře
Vondrov. Sladké odměny dostanou i letos všichni účastníci soutěže.
Těšíme se na Vás.
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Naše Země kulatá
Oslava Dne Země má v naší školce už několikaletou tradici. Máme
zpracovaný celoroční program ekologické výchovy, kde se staráme
o školní zahradu, sbíráme žaludy pro zvěř, v zimě krmíme ptáky a pod.
Také jsme se zapojili do celostátního projektu sítě MŠ pod názvem
MRKVIČKA, který se zabývá ochranou přírody a ekologickou výchovou.
Letos jsme vyhlásili soutěž pro rodiče s dětmi HRÁTKY S ODPADEM.
Naším záměrem bylo probudit fantazii a zájem o vytvoření výrobků
z odpadových surovin, které jsou jinak nevyužívané. Hotové výrobky
rodičů a dětí byly nejprve na výstavě v MŠ. Z nich jsme vybrali
nejoriginálnější a odměnili. Po domluvě s panem Píšou si je nyní můžete
prohlédnout v přízemí kulturního centra Panorama.
Za odloučené pracoviště Schwarzenbergské MŠ, kolektiv učitelek
Postřeh »šílené matky« aneb reakce na:
Jak se žije oberlencům a vozíčkářům
Jsou hezká poděkování za budování bezbariérových přístupů pro pomoc
vozíčkářům. Je hezké, že si přečtu ve zdejší škole nápis, že rekonstrukce
tohoto WC na bezbariérové je provedena za finanční podpory jedné
nejmenované firmy. Jenže do zdejší školy se přes všechna schodiště žádný
vozíčkář nedostane. Kdykoliv jdu kolem, tak mně proto tato »cedulka«
nutí k úsměvu. Zde se vynaložily finanční prostředky na sice prospěšnou
věc, ale shodou okolností skupina lidí, které byla určena, ji využívat
nemůže. Škola je opravdu plná schodů, a to nejen uvnitř. Možná by stálo
za to někdy je spočítat.
Všichni chápeme, že těžko upravíme školu celou na bezbariérovou.
S tím se velmi špatně něco udělá a stálo by to nemalé finanční prostředky.
Proč ale nemyslet i na jinou skupinu lidí, která také potřebuje bezbariérový
přístup alespoň ke škole a úpravy pro ně nestojí »majlant«. Na jakou? Na
maminky s kočárky, mající i žáčka ve škole. Zkuste si projít cestu tak, jako
byste si šli svého školáčka vyzvednout. Schody vás ze všech stran zastaví
a s kočárkem se nedostanete ani poblíž šaten, ani k jídelně. Pro nás
maminky to tedy znamená nechat kočárek pod schody (na slunci, větru,
dešti, sněhu). Maminky to řeší tak, že buď jdou ve dvojici a kočárky si
vzájemně pohlídají, nebo musíte chrupající miminko vyndat (a tím
mnohdy vzbudit). Nebo ho pod schody nechat samotné v kočárku. Raději
ani nemluvím, jak je to nepříjemné a jaká musíte dělat opatření v zimním
nebo deštivém počasí. Řešení? Jednoduché. Stačí na široké schodiště,
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které škola má, přidělat nájezdy, třeba z kovových U profilů. Tím se
dostaneme pod zakrytý vstup nebo do vstupního vestibulu právě k šatnám
a jídelně. Finanční zátěž na pořízení nijak veliká a pro nás maminky
neuhraditelná pomoc. Tak co vy na to, naší páni radní?
(šm)
Postřeh »šílené matky« aneb reakce na:
Je vám líto vyhodit slovenské peníze?
Ano, ano. Svět, tedy alespoň jeho některé části, se mění k lepšímu.
Postižení lidé se začleňují do společnosti. Díky tomu některým našim
dětem nepřijde divné, že potkají postiženého člověka. Alespoň náš syn to
chápe a tudíž na tyto lidi neukazuje prstem a hlasitě se neptá:
»A maminko...?« Tak jako my v jejich letech. Také když se setká tváří tvář
s postiženým člověkem, je schopný si s ním hrát a brát ho jako dítě
a vůbec si neláme hlavu s tím, proč se ten velký puberťák chová jako oni
osmiletí a ne jako patnáctiletý kluk, i když mu tolik doopravdy je. Je dobré
začleňovat tyto občany do společnosti, třeba se tím alespoň část nás
ostatních naučí brát je jako sobě rovné a ne jako obtížný hmyz, který by
se měl někam zavřít, aby nenakazil ostatní. Vše je v nás dospělých, jakým
výchovným vzorem působíme na naši »budoucnost«.
Můj syn měl tudíž radost, že můžeme slovenské peníze, které tatínek
našel v peněžence, dát na sbírku na autobus pro děti, které ho potřebují.
Sám a plný nadšení je odnesl do Obuvi Milena, ještě mi připomínal, kdy
už tam dojdeme. Nic zpět nečekal, jen natáhl pomocnou ruku. V těchto
chvílích si říkám, že jsme ho prozatím dobře vychovali. Do doby, než nám
ho společnost zkazí. Proto na ostatní apeluji, pojďme začít alespoň u toho,
že naučíme děti vzájemné toleranci k ostatním. Jsem například ve školní
šatně a víte, jak málo dětí, které do ní vstoupí, pozdraví? Pokud je důrazně
neupozorníte a neřeknete něco ve smyslu, že je to slušnost a nepozdravíte
první, tak ani jedno. O pouštění staršího člověka do dveří jako prvního ani
nemluvím. Vím, že se vám mnohým asi nechce svůj drahý, mnohdy
podnikatelský čas, trávit s vašimi dětmi a raději jim dáte »kilo« se slovy
»něco si kup«, ale víte, co děti dělají. Já vychovávaná v »komunistické«
době mnohdy jen kroutím hlavou, co si dnešní mládež dovolí. Já se bála,
že když udělám průšvih, tak to někdo donese domů, a to v tom lepším
případě, nebo že chytnu jednu výchovnou (a to nejen od rodičů). Nějak
jsme si více vážili starších a respektovali jsme je. Poslechli jsme, pokud
nás »seřvali« ať už to byla třeba babka Boháčková z druhého konce města,
nebo naši. Neříkám nedávat dětem více volnosti a možností, ale přece jen
v určitých mezích. Zkuste se nad tím, prosím, zamyslet.
Vždyť to, jak se chová vaše dítě, je přece vaše vizitka.
(šm)
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Náhradní maminka je muž
David Gargaš je mladý muž. Možná by vás nenapadlo, že už zachránil hodně životů, které se ocitly na vlásku. Ne, není to lékař typu dr. House ani
akční hrdina. A přece nepřeháníme. V ZOO Ohrada totiž kromě jiných povinností dělá náhradní maminku mláďatům, která přišla o mámu
nebo se ocitla v jiné svízelné situaci. Že to není práce ohraničená osmihodinovou pracovní dobou je vám asi jasné. V praxi to vypadá tak,
že David dostane do péče zvířátko a piplá ho doma i v práci. Teď je z něj maminka malé lišky a veverky.
V bytě na budějovickém sídlišti najdete netypickou domácnost. Vládne tady pohoda a je tu skutečně veselo. Přestože domácnost je částečně
ohryzaná a na každém kroku si musíte dávat pozor, abyste někoho nezašlápli. Veverka nebo lištička jsou všudypřítomné...
Kočky jménem KOČKA a KOŤÁTKO kontrolují situaci. V bytě žije David a jeho přítelkyně a ještě jeden mladý muž jako spolubydlící.
Bydlí tu víc lidí nebo zvířat? Zvířátek je víc,
usmívá se David, a jejich počet kolísá.
Momentálně tady máme dvě kočičky,
veverku, liščátko, akvárium teď docela
zanedbávám, ale měli jsme tu dvě. Máme
ještě 4 andulky, zatím jsou zazimované u
babičky. Ještě nedávno tady byla malá kuna
a zajíček. Kočky jsou nalezenci, pejsci, co
jsme měli, byli z útulku. Takovým
organizacím rádi pomáháme. U nás bydlí
výhradně zvířátka v nesnázích.
Jakou profesi jste vlastně studoval na to,
abyste mohl být náhradní zvířecí maminka?
Vystudoval jsem odbornou střední školu
veterinární a potom jsem se dostal na
vysokou veterinářskou v Brně. Ale mne
lákalo zůstat tady v Budějovicích. Takže jsem
studoval tři roky na Jihočeské univerzitě
všeobecné zemědělství, ale školu jsem
nedokončil. Hledal jsem práci, která by mi
umožnila zároveň studovat i pracovat. A tu
jsem našel. Teď mě přijali na Univerzitu, na
obor trvale udržitelné systémy hospodaření
v krajině, z toho mám velkou radost.
Já měl vztah ke zvířatům odmalička. I tu
střední školu jsme si vlastně vydupal, protože
tatínek mě chtěl poslat na střední technickou
školu v Rakovníku. A já říkám, že chci na
veterinární do Budějovic. Dobře, řekl, když
se tam dostaneš napoprvé, tak jo. A já se naštěstí dostal. Ne, Jihočech
nejsem. Pocházím z Lubence, severozápadních Čech. Zamířil jsem sem,
protože v Čechách moc středních veterinárních škol není. A vysoká je
jediná v Brně. Všechna čest téhle budějovické střední škole, dokáže velice
dobře připravit na vysokou školu.
Jak jste v zoo začínal? Nejdřív jsem čtyři měsíce pracoval v kuchyni. Já
říkám, že kuchyně (přípravna krmiv, pozn. redakce) je takové srdce celé
zoo, kdyby nefungovala kuchyň, tak by nefungovala ani zoo.
Potom jsem byl přeřazen na úsek odchovny morčat, myší a potkanů
a zároveň jsem na příjmu veterinární ošetřovny, kde přebíráme zraněná
zvířata od veřejnosti. Lidi přinášejí zvířata, kterým se stala nějaká nehoda.
Po ošetření, pokud je stav pacientů dobrý, se samozřejmě snažíme co
nejvíce zvířat vypustit zpátky do volné přírody. Takovým zvířatům se
snažíme poskytnout pouze nezbytné ošetření a potravu a nenavazujeme
s nimi vztah, aby člověku nepřivykla a mohla se vrátit do volné přírody.
Ale pokud je opravdu nemožné vrátit zvířata zpátky, po jejich vyléčení
děláme různé výměny v rámci zoologických zahrad nebo chovatelů. Když
ale má například dravý pták amputované křídlo nebo jiný těžký defekt, pak
se stěhují zvířata do zařízení pro trvale handicapovaná zvířata. Jsou dvě
místa tady v okolí, kam je předáváme.
Seznamujeme se liščetem, zatímco veverka si nás přivítala už v předsíni,
kdy se po nás všech rychlostí blesku proběhla a očichala si nás. Přišli
jsme tři. Lidi používá jako stromy, vysvětlil David Gargaš. Veverka (rychle
jako veverka) šplhá po nábytku, ale i po nás lidech. Prý se v udrží i na
holém těle. Přítelkyně i kamarád si na soužití se zvířaty zvykli. Přítelkyně
má vztah ke zvířatům vřelý, dědeček je hajný, takže věděla do čeho jde.
Veverka předvádí své běhací místečko u stěny a dveří v obýváku.
Bleskurychle běhá sem a tam po stejné trase. Dělají to všecky veverky, že
si každou chvilku po své cvičební cestičce zaběhají. Zřejmě je to důležitá
část veverčí zdravé životosprávy.
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Zatímco lištička je zpočátku nesmělá a bojí se
návštěvy, po chvilce už jí nevadí se s námi
mazlit a objevovat svět kolem sebe. Srst má
ještě dětsky jemnou a rozcuchanou, barva je
spíš šedomodrá a ocásek je jen proutek porostlý
chloupky. Do nádherného liščího ohonu má
ještě pěkně daleko. (Dokonale se Kačenka
vybarví v prosinci, lednu.) Čumáček zatím
krátký a oči důvěřivé.
Co se vlastně v jejím životě pocuchalo?
Dneska jí je pět týdnů. A stal se jí bohužel dost
typický smutný případ, kdy myslivec zastřelil
maminku a vynoroval čtyři mláďata. Tři týdny
se pokoušeli odchovat mláďata, bohužel tři
nepřežila, tahle jediná zůstala. Dostal jsem ji do
péče, dal jí jméno Kačenka a jako druhé jméno
Nastěnka. Já si řekl, že mláďata, která letos
odchovám, budou dostávat ruská jména.
A veverka? Také ruské jméno? Ne, ta se
narodila už loni. Nejdřív jsme si mysleli,
že je to sameček a dostal jméno Chip (čti
Čip – podle oblíbených kreslených postaviček
Chip a Dale). Potom jsme zjistili, že je to
holčička, ale abychom jí nebrali její jméno, tak
se z ní stala Paní Chipová.
Veverka a liška, jak jim vyhovuje společná
domácnost? Nejsou tady společně moc dlouho.
Ale ve chvíli, kdy přišla liška a veverka si
čichla, tak se opravdu hodně bála. Utíkala, schovávala se. Ale liščátko je
přece jen zatím neškodné, takže se osmělila a zatím to dohromady jde.
Co se stane s liškou, kterou odchováte doma? Mohla by být nástupkyně
naší lišky v expozici Jezevší skály, která je nemocná, má problém se
zadními běhy a pomalu odchází a také bychom ji mohli využít do chovu.
Druhá varianta je, využít ji při realizaci vzdělávacích programů. Je
pravděpodobné, že z ní bude dostatečně kontaktní zvíře, takže alespoň
dočasně by se mohla stát posilou vzdělávacího oddělení.
Dětem a návštěvníkům centra by se určitě líbila.
Liška je lidmi takové nenáviděné zvíře. Samé špatné vlastnosti jí
připisujeme... Přesně tak. Přetrvává to z dob, kdy tady byla rozšířená
vzteklina, v podvědomí si lidi opravdu lišku řadí k nebezpečným zvířatům.
U nás je také smutný celoročně povolený odstřel lišek. Nemají dobu
hájení.
Přitom liška je takový doktor lesa, říká přítelkyně. Loví nemocná nebo
stará zvířata.
Jak jste Kačenku krmili, z láhve? Ano, byla krmená z láhve jako každé
miminko. U šelmiček stačí jednou za 4 hodiny, ale pro ni nebyl problém
si sama říct o jídlo. Jako miminko, zapláče, poznáte to. Kačenka zatím jen
kňourá a vrčí. Kňourá, když je hladová a vrčí když si hraje a s »něčím«
bojuje. Včera dostala vitamínovou bombu, vitamíny A, B a D. Přece jen
krmivem nedokážeme nahradit všechno, co by získala od mámy a ve volné
přírodě. Po prvních čtyřech týdnech právě přešla na pevnou stravu,
namočím jí granule nebo dám kočičí konzervu s nastrouhanou mrkví,
jablíčkem a taky přídavkem bílkovinné stravy, tvaroh, vajíčko. Miluje
žloutek! (Ano, příběhy z kurníků po návštěvě lišky jsou dostatečně
výmluvné.) Po šesti týdnech začne samostatně žrát jen maso. Takže teď
prožijeme přechod na dospělou stravu a ten bývá u mláďat vždycky
nejhorší, přechod z mléka na pevnou stravu. Dneska mi poprvé snědla

Hlubocký zpravodaj| květen 2009

syrové maso. Měla na výběr kočičí konzervu a mleté maso, v přírodě
matky vyvrhují natrávené maso a liščata je žerou, a vybrala si syrové
a moc chutnalo! V přírodě dospívá liška ve třech měsících, to se
osamostatňuje a začíná žít sama svůj život.
Máte to všechno nastudované, nebo dostáváte ze zoo na výchovu lišky
nějaký manuál? Našli jsme si optimální poměr krmení: polotučné mléko
zahuštěné a slitek z vařené rýže, takový ten rýžový šlem – já tomu říkám
škrobák, v poměru 1: 1. A když jsou problémy s přijímáním, tak se to ještě
doslazuje glukopurem (což je čistý hroznový cukr). Nebyl problém takhle
odchovat jak lišku, tak veverku, tak malé zajíčky a nemusely se míchat
a hledat nějaké speciální směsi.
Maximálně se pak může měnit poměr mléka se škrobem, při zácpě nebo
průjmu. A když už jsme měli problém se zácpou, jdeme na to bylinkovými
čaji. Nejdůležitější je u všech mláďat masírovat bříško, aby se podpořilo
vyměšování. Máma líže bříško jazykem a já, který až tak obětavý nejsem,
to dělám navlhčeným hadříkem ve správném směru.
Jako každé štěně či lidské mimino se musí pořádně hlídat, je malá,
hloupá, nemotorná. Spadla by z výšky, nerozezná nebezpečí. Našla si
vlastní hračku, plyšového soba. Na něm si právě zkouší mordýřské liščí
kumšty. Drží ho za krk a škube s ním ze strany na stranu, aby mu zlomila
vaz. V zoo prý říkali, že při odchovu liščat bývají mláďata velmi plachá.
Kačenka je docela kurážná a ochočená, přitom se chová velice něžně,
zatím ani nejeví snahu kousat nebo se prát. Na Kačence a veverce vůbec
není vidět, že by jim záměna prostředí lesa za panelák vadila.
Jak to zvládáte psychicky, když se musíte rozloučit s někým, koho
vypipláte? Když přes všechnu péči nevydrží a umřou nebo je už
vychované předáváte dál? Nedávno jsme měli v péči ještě malou kunu
a zajíčka a ti život bohužel nevybojovali, takže jsme si s přítelkyní
pobrečeli. Opravdu si vytvoříte vztah, už jen tím, že někomu dáte jméno
a ještě víc, když o něj pečujete ze dne na den a smutný jste pak nejvíc,
když nakonec bez úspěchu.
Zastřelení matky nebo jinak opuštěná mláďata, to je smutné už samo
o sobě. To bychom chtěli obhájit právě u lišek, aby aspoň v době mláďat
nebyl povolen odstřel. Těch smutných příhod je dost. Zrovna včera k nám
přinesli káně lesní s tříštivou zlomeninou křídla. Sedlo si na elektrické
dráty. Muselo být bohužel utraceno. Ptáci mají duté kosti a dochází u nich
k častým zánětům (u otevřených zlomenin).
Když se na ošetřovně v zoo udělá statistika, tak opravdu hodně vysoké
procento zvířat je zraněných vinou člověka. Ptáci sražení autem nebo
zranění elektrickými dráty. To není úplně úmyslné, ale opravdová lidská
krutost je taky smutná kapitola. Volal pán z Budějovicka, abychom si
přijeli odchytit hnízdo dravých ptáků, jinak že hnízdo vybere a ptáčata
zabije. Prostě mu překáželi, udělali si hnízdo poblíž jeho chalupy. Nebo
se stal také příklad, že kvůli sousedům, kterým vadil křik ochočeného
havrana, se ho lidi museli zbavit.
Od začátku roku jsme už přijali do péče 78 zvířat. Od káňat, poštolek,
hodně dravců, zajíčky, včera jsme přijali žlunu. Na péči o sirotky nejsem
úplně sám, není problém, aby mě někdo zastoupil, ale když už se ujmete
nějakého mláděte, tak vám srdce nedovolí, aby ho převzal někdo jiný.
Prostě si chráním mládě, jako opravdová máma.
Zachraňovat zvířátka ve volné přírodě je jistě chvályhodné, jen kdyby
tato snaha nebyla ve většině případů zbytečná. Většinou se totiž jedná
o naprosto zdravá zvířata, která lidskou pomoc nepotřebují, neboť některý
z rodičů bývá někde nablízku.
Byl bych rád, aby z našeho rozhovoru vyplynulo, že v této roční době
je sice všude hodně mláďat, ale minimum z nich je skutečně v nesnázích.
Nejsou opravdu opuštěná, máma je někde opodál a když člověk odejde,
přijde si pro něj. Vůbec není nutné pomáhat a zachraňovat všechno, co
v přírodě najdeme, i když se o zvířátka umíme v zoo postarat. Naopak,
nezasahovat je mnohem užitečnější.
Když jste v práci, kde Kačenka je? Ale my přece jezdíme do zoo spolu!
Máme transportní taštičku, ona se budí někdy kolem půl páté ráno a já
vstávám v půl šesté, takže jí vyčítám, že mně nenechá spát aspoň o hodinu
déle, že už si tu hraje a zlobí hned po ránu. V zoo jsem známý pod
přezdívkou Maminka a Kačenka chodí za mýma nohama. Má mě
očuchaného a sleduje moje kroky a nebo když je unavená, vleze si mi do
podpaží pod triko a tam usne.
Jakou vůbec máte pověst u vás v domě, když se tu pohybujete s různými
divokými zvířátky? Když ještě Paní Chipová nebyla tak oprsklá a víc se
www.hluboka.cz

nás držela, tak jsme ji třeba nechali v kapuci, šli jsme do trafiky, a ona se
nebála, občas vykoukla a lidi z toho měli legraci, ale teď už se bojím.
Koupili jsme sice kšírky, že bychom ji na nich vodili, ale vadí jí to, když
je nasadíme.
Taky má moc ráda, podotýká přítelkyně, když věším mokré prádlo. Ona
na ně skáče a začíná se o ně otírat, zřejmě se veverky takhle koupou po
dešti na stromech. Občas mi asistuje i u mytí nádobí a nechá se postříkat
vodou. Spadla do akvária, taky ji moc zajímalo...
Veverka se předvádí s kandovaným ovocem, které občas dostane jako
laskominku, miluje sušený banán. Sedí spořádaně na opěradle křesla,
pamlsek v pacičkách. Bude krásně vybarvená, kolem okraje hnědé srsti
a světlejšího bříška je vystínovaný zrzavý proužek. Bohužel naší krasavici
chybí špička ocásku, který jí přišlápl nepozorný host. Zahojil se, ale
ocásek je její největší chlouba, možná si teď dělá starosti, aby se – až
přijde čas – líbila veverčákům. Bohatá srst ocásku je ze spodní strany
rozčísnutá pěšinkou a výsledný efekt je dokonalý, v přírodě takhle zblízka
opravdu veverčí kostým nemůžete pozorovat.
Fotograf Honza Pirgl leží na zemi a snaží se objektivem zachytit
nezachytitelné. Foťte veverku nebo lišče v pohybu! Povzdech, že houslistka
Markétka z minulé titulní strany byla lepší modelka, je upřímný. Markéta
udělala, co jsem řekl! Obě dnešní modelky zas dělají všechno proto, aby
na fotografiích byl k vidění konec jejich ocásku, pokud vůbec, nebo jen
rozmazaný stín. Zvíře v pohybu je skutečně vděčný objekt pro lovce
okamžiku.
Kačenka Nastěnka dostane misku s namočenými piškoty. To ji aspoň na
chvilku zastaví na jednom místě. Spořádaně a pečlivě vylíže misku. Když
už má dost všeho běhání a bojování s plyšákem a zřejmě i plné bříško,
ulehne na gauč s červeným přehozem (typické přírodní prostředí), natáhne
čumáček dopředu a nožičky narovná dozadu a usne. Fotograf Honza
zavětřil svou příležitost, protože konečně se náš pohyblivý objekt
znehybnil. Ne, že by zůstala ležet dlouho bez hnutí. V polospánku se různě
přesunuje, chvíli visí hlavičkou dolů z gauče a pak se zanoruje za záda
svým adoptivním člověčím příbuzným.
Jak to zvládnete, být maminka na plný úvazek? Kojení po čtyřech
hodinách a péče ve dne v noci? S těmi třemi mláďaty to bylo opravdu
docela náročné. O půlnoci jsem skončil s krmením, v půl 3 se vzbudila
hladová kuna, v půl 4 jsem krmil lišku a pak jsem vstával do práce dřív,
abych je zase nakrmil a nejel s hladovými zvířátky. Taky jsem měl rodinu
Smolíkovic. Bylo to šest ježků, nějaký pán likvidoval starý seník a našel
šest mláďat. Nejmenší mělo 112 gramů a přes zimu z těch šesti přežili
čtyři. Kolegyně z práce před dvěma roky odchovala čtyři veverky
z jednoho vrhu a šest ježků najednou. To dá docela zabrat.
A to nejsou jen savci. Je jaro, takže toho bude hodně. Brzy začnou
i ptáci. Loni jsem tu měl králíčky (= pták, králíček ohnivý), ale i vlaštovky,
rorýse. U ptáků je odchov těžký, například mláďata rorýsů a vlaštovek je
třeba krmit každou půlhodinu, oni strašně rychle tráví. Z rorýsů se mi
podařilo odchovat tak 30 – 40 % jedinců.
Když jsme u těch zajímavých případů, přišel pán s malým ptáčkem, který
měl zlomeninu křídla. Nebyla to otevřená zlomenina, takže pán ho po
svém laickém rozumu týden »léčil« aniž by mu zlomeninu zafixoval,
ptáček s křídlem volně pohyboval. Takže mu to vůbec nemohlo srůst, ale
pak už se s tím ani s odbornou pomocí nedá nic dělat. Pak je soucitné
pomáhání jistě s dobrým úmyslem pro zvíře ubližující.
To samé s mláďaty a jejich domnělým opuštěním. Sbírat v lese malinké
bezradné mláďátko je většinou fatální chyba. Třeba zajíčci v přírodě jsou
mámou krmeni první tři dny 3 x denně a po těch třech dnech už jen jednou
denně. Máma přijde, nakrmí a jde pryč. Ale to mládě není opuštěné. Nebo
téma želviček. Pán přinesl želvu nádhernou, krásný exemplář. Tak jsem se
ptal, proč se jí zbavujete? Protože mám malé terárium.
A jaký je problém, abyste si koupil větší? No, to já si radši koupím menší
želvičku! Lidi, kteří se zbavují želvy a je jim trapné je odnést až k nám, tak
si srovnají se svým svědomím, že je hodí do Munického rybníka. A nám
pak chodí návštěvníci říkat, utekly vám želvy, jsou venku v rybníce.
Tak radši veselé příhody se zvířátky a který odchovanec vám nejvíc
zůstal v paměti? Určitě to byla kuna, ze savců hranostaj a také paní
Chipová. Zajíc Zajcev a rorýsové byli taky zážitek. Příhod je spousta. Paní
Chipová překousala kabel od videohry a tak jsme se hlavně báli, aby
nedostala elektrickou ránu. Proto jsem omotával kolem kabelu obrácenou
izolepu a na tu lepivou plochu sypal pepř. Když se do toho kabelu
zakousla, tak ji to začalo pálit a odvykla si to. Ale sem tam nám něco
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nahlodá. Ovladač od televize je ohlodaný, a nejkrásnější je, když ohlodává
zavřené víčko od pet lahve se šťávou. Ze začátku jsme se lekli, že tu
umělou hmotu žere, ale kdepak, ona víčko jenom ohlodá okolo, to spadne
z láhve a veverka z něj vylíže sladkou šťávu. Dokáže pohnout docela
plnou lahví. Není hloupá, ví, jak se dostat k něčemu dobrému.
Zážitek byl i s kánětem. Přinesl jsem ho v krabici, vypadalo, že je na
tom dost špatně a tak jsem ho chvíli nechal v klidu. Pak přišel domů
kamarád a uviděl v obýváku velikého ptáka, jak sedí na naší sedačce na
opěradle a pod ním je hromada trusu. To byl zas největší zážitek pro něj.
Pařáty měl tedy opravdu pořádný, dodává spolubydlící.
Zajímavý přechod na jinou stravu se nám stal s veverkou. Pravidelně
dostávala piškot namočený do mléka. A ona najednou ze dne na den
přestala chtít mléko. Přítelkyně nevěděla, co má dělat. Tak běžela dolů do
obchodu koupit oříšky a proběhl naprosto jasný předěl a přechod na
tvrdou stravu. Veverka v tu chvílí vleze do své klece, pověsí se zády k
pletivu a protahuje si páteř. Pak zase vyběhne ven, šplhá po našem
fotografovi, prozkoumává si ho a téměř mu pusinkuje ucho. Má velice
citlivý čumáček, kterým roztomile pohybuje a očichává vše, co jí zajímá.
Její počínání skoro připomíná scénu z filmu Karlík a továrna na čokoládu,
kde veverky poklepem do hlavy zjišťovali, zda hlava dotyčného zní plně
nebo dutě a zda už je
zkažený. Veverky prý byly
opravdové a k této
náročné scénce je
vycvičil šikovný cvičitel.
Netoužíte pracovat ve
větší zoo než je Ohrada?
V zoo se mi líbí a po
větší netoužím. Ale mám
jeden sen. Koupit domek
na vsi, udělat z něj
biofarmu a přemýšlím
také o zvířecím hotelu.
Opravdu se mi chce
přibližovat lidem
obyčejný společný život
zvířat a lidí. Aby hosté
mohli se mnou ráno
vstát, šli si nakrmit
slepice a králíky a
zažívat, jaké to opravdu
bylo před lety. Dneska už
ani rodiče malých dětí
nevědí, jaký byl všední
život u babičky na vsi. Já
chci prostě z města pryč.
Moje babička žije v
Polsku a má tam dosud
své hospodářství. Krávu už nemá, ale má prasátka, slepice, krůty a z mládí
si vzpomínám, že jsme k ní jezdívali na dovolenou vždycky ve žních,
abychom pomohli, sekalo se kosou, mlátilo cepy – a jsem docela mladý,
takže to není tak dávno. Teprve před pár lety si tam strýček koupil traktor.
Pro mě to bylo spousta krásných zážitků a vytvořilo mi to opravdový vztah
k ekozemědělství.
Foto Jan Pirgl

Prosím Vás, „nezachraňujte“ je
– je to tak pro ně lepší !
Ne všechna zvířata vaši pomoc opravdu potřebují. Mláďata se do
záchranných stanic často dostávají úplně zbytečně!
Srna nechává své mládě v přírodě zhruba do stáří necelých dvou týdnů
samotné, ukryté například ve vysoké trávě, a přichází k němu obvykle až
večer. Svou nepřítomností se snaží neupoutat pozornost šelem a přitom
spoléhá na ochranné zbarvení mláděte. Podobně je to se zajíci, dalším
často »zachraňovaným« druhem. Matky různých šelem občas svá mláďata
přenášejí do nového úkrytu. Může se pak stát, že nějaké najdete, protože
ji přitom vyrušíte. Pokud narazíte na takto zdánlivě opuštěné mládě,
prosíme, odolejte pokušení ho zachraňovat, nesahejte na ně, odvolejte
svého psa a opatrně se vzdalte, rodiče jsou určitě někde opodál a postarají
se o své mládě. Ve městech v parcích a v zahradách, ale i v lese můžete
v této době zase vidět zdánlivě ztracená mláďata různých druhů ptáků,
která po opuštění hnízda ještě nejsou schopna plnohodnotného letu
a zdržují se na zemi v trávě nebo v keřích, kam za nimi dospělí slétají
a krmí je. V blízkosti člověka se k tomu ale většinou neodváží. K nim patří
například kosi, drozdi nebo rehci, ale i další naši pěvci nebo sovy. Utíká-li
takové mládě před vámi, raději ho
nepronásledujte, abyste ho omylem nezahnali
příliš daleko a nezpůsobili mu tak větší stres.
Jestliže sedí nehnutě a je blízko rušného místa,
kde mu hrozí zranění, můžete ho vyzvednout na
keř, strom nebo na jiné vyvýšené místo a co
nejrychleji se vzdalte. Rodiče ho zcela jistě brzy
najdou.
Vlastně teprve »záchranná« akce lidí tato
mláďata začne přímo ohrožovat na životě.
Náhradní péče člověka v těchto případech často
nemůže nahradit péči matky anebo mláďata
dokonce odmítají přijímat náhradní potravu. To
pro ně pak může skončit zcela zbytečně tragicky.
Časté je to především právě u malých srnčat,
která se v této době dostávají do mnoha stanic
pro handicapovaná zvířata, včetně zoologické
zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Pokud
navíc »zachránce« takovému mláděti podá
nevhodnou potravu, například normální kravské
mléko, k jehož trávení není srnče enzymaticky
vybaveno, dostává se sem s těžkým střevním
katarem, provázeným silným průjmem, a ve
stádiu těžké dehydratace. A pak je snaha o jeho
záchranu i přes veškerou odbornou péči marná.
Odebrat mládě z přírody je opodstatněné snad
jen v případě, že je poraněné nebo matka
prokazatelně přišla o život.
Odchované ptáky lze ještě téměř bez problémů vypustit zpět do přírody,
se srnci je to ale horší. Jsou silně vázáni na člověka a v přírodě s největší
pravděpodobností brzy přijdou o život. Většinou musí zůstat až do konce
svého života v péči lidí. Samci odchovaní v zajetí se ale po dosažení
dospělosti stávají nebezpečnými – člověka se nebojí, zejména v době říje
ho považují za soka a mohou ho při nenadálém útoku poranit...

Mažoretky Hlubocké Princezny hledají sponzory!!
Mažoretky již třetím rokem vyrážejí za slávou na italský mezinárodní festival,
tentokrát na italský poloostrov Gargáno. Celý festival bude natáčet TV Nova a pak
můžete naše úspěchy sledovat v pořadu Koření.
Všechny dětičky se moc těší a doufám, že se náš pestrý program bude všem v Itálii
líbit. S tímto krásným výletem je ale spojeno spousta výdajů. Proto hledáme firmy
a dobré duše, které by nám chtěly finančně pomoci tento výlet uskutečnit. Budeme
rádi za jakoukoliv finanční částku. Uvítáme pomoc od všech, kteří by chtěli přispět
svou troškou do mlýna. Oplátkou je umístnění poděkování nebo loga firmy na naše
webové stránky a samozřejmostí je také nabídka našeho vystoupení při jakékoliv
Vaší firemní či soukromé akci. Pro firmy máme připravenou smlouvu, je možné
příspěvek přidat do daní.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte: Tereza Skleničková, tel. 728 942 801,
hlubockeprincezny@centrum.cz
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Důležité zprávy
Odchyt toulavých a opuštěných psů
a umístění do záchytných kotců
V roce 2008 zřídilo město Hluboká nad Vltavou službu odchytu toulavých
a opuštěných psů odchycených v katastru města Hluboká nad Vltavou
specializovanou firmou a umístění do dočasných záchytných kotců.
Doba, po kterou je možno provést administraci umístění a vydání psa:
pondělí, středa 7:30 – 17:00, úterý, čtvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00 –
14:30. Doba, po kterou je možno provést fyzické vydání psa: pondělí –
pátek 7:00 – 14:00 – MÚ Hluboká nad Vltavou mimo úřední hodiny,
Sobota, neděle – Odchytová a asistenční služba Animal rescue
Kontaktní osoby:
Animal rescue
Vladimír Kössl
tel. 777 214 680 odchyt zvířat a jejich fyzické
umístění a vydání
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Jar. Šindelářová
tel. 387 001 321 administrace umístění a vydání psa
Podnik místního hospodářství
Aleš Raus tel. 777 728 958
provoz kotců, hlášení toulavých zvířat
Městská policie
774 728 009 mimořádné případy
Odchyt toulavých a opuštěných psů pro město Hluboká nad Vltavou
výhradně smluvně zabezpečuje spol. ANIMAL RESCUE, Vladimír Kössl,
se sídlem Novohradská 146, 370 08 České Budějovice
Po odchytu je u psa provedeno základní vyšetření zdravotního stavu a je
vystavena registrační karta zvířete. Údaje o psovi jsou následně zveřejněny
na internetových stránkách města Hluboká nad Vltavou.
Pro vyzvednutí psa umístěného v záchytném kotci je vlastník povinen
prokázat svou totožnost, doložit vlastnické právo k psovi a v hotovosti
uhradit náklady na odchyt a případné ošetření a umístění psa. Vlastníkovi
psa bude vystaveno potvrzení o zaplacení shora uvedené částky.
Po administraci věci a úhradě nákladů spojených s odchytem,
případným ošetřením a umístěním psa bude vlastníkovi pes vydán
pověřeným pracovníkem PMH nebo odchytovou službou přímo ze
záchytného kotce. Pes bude vydán pouze po prokázání totožnosti a proti
potvrzení o zaplacení shora uvedených plateb.
Do záchytných kotců jsou dočasně umisťována odchycená toulavá
a nalezená zvířata závislá na lidské péči, zejména psi, výhradně
z katastrálního území města Hluboká nad Vltavou, do vyhrazeného kotce
mohou být umístěni také psi z obcí svazku měst Budějovicko – sever.
V případě, že se ve lhůtě tří dnů od umístění psa do záchytného kotce
nepřihlásí jeho vlastník, případně vlastník nebude chtít svého psa převzít,
bude pes nabídnut třetí osobě, která o něho projeví zájem. V takovém
případě je tato osoba osvobozena od veškerých poplatků shora uvedených.
Údaje převzaty z webových stránek města www.hluboka. cz

Městská charita
V letošním roce začala pro občany Hluboké nad
Vltavou poskytovat své služby Komplexní domácí
péče Městské charity České Budějovice. Jedná se o zdravotní a sociální
služby seniorům, osobám se sníženou soběstačností a zdravotně
postiženým. Péči zajišťují charitní pečovatelky a ošetřovatelky. Jejich
služby umožňují důstojný život, zlepšení jeho kvality s pobytem doma,
v přirozeném prostředí.
Posláním charity je pomoc všem lidem v nouzi. Charitní pečovatelská
služba pomáhá v záležitostech běžného života, např. s nákupy,
pochůzkami, při běžná práce v domácnosti (žehlení, praní, mytí nádobí,
úklid). Charita také zabezpečí doprovod k lékaři i zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
Na adrese Resslova ul. 27 v Českých Budějovicích funguje půjčovna
kompenzačních pomůcek, kde je možné vypůjčit polohovací postele, WC
židle, chodítka, vozíky aj.
Osobní asistence Městské charity pomáhá dospělým klientům a seniorům
se zdravotním postižením zvládat všechny úkony, které by pacient dělal
sám, kdyby postižení neměl. Je to dlouhodobá služba a péče, většinou
1 – 6 hodin denně. Patří sem: nácvik soběstačnosti o vlastní osobu, osobní
hygiena, zajištění stravy a chodu domácnosti, aktivizační činnosti, pomoc
v sociálních záležitostech a při obstarávání osobních záležitostí.
Charitní ošetřovatelská
služba je učena seniorům a
lidem se zdravotním či
kombinovaným postižením,
kteří potřebují odbornou
zdravotnickou
péči
registrovaných zdravotních
sester. Jejich činnost je plně
hrazena zdravotními
pojišťovnami na základě
doporučení ošetřujícího lékaře.
Městská charita Č.
Budějovice,
Komplexní domácí péče,
Resslova 27
370 04 České Budějovice, tel.
385 520 132, 387 201 608
e-mail: kdp @mchb.org,
www.mchcb.org
obrázek maloval Tomáš Jára

ZOO slaví narozeniny!
Zoologická zahrada
Ohrada v Hluboké
nad Vltavou oslaví
1. máje své krásné
70. narozeniny. Celý den bude v zoo pro
všechny návštěvníky, hlavně děti, připraveno
množství atrakcí a her. Ceny vítězům předá sám
král Pohádkového království, Zdeněk I. Troška.
Ten pak uspořádá v zoo svou pohádkovou
autogramiádu.
Zoo Ohrada si pro své návštěvníky i o
narozeninách připravila křest jarních mláďátek
a tentokráte hned dvou druhů. V jedenáct hodin
dopoledne proběhne křest klokana rudokrkého,
pokřtí ho Marian Roden a v půl čtvrté pokřtí
Zdeněk Troška ovečku ouessantskou.
Další akcí, na kterou se můžete ještě v měsíci
květnu do zoo vypravit je Den dětí, který pořádá
Zoo Ohrada ve spolupráci s agenturou Monika
dne 30. května. Po celý den zde bude probíhat
velká tématická soutěž o ceny pro rodiny
www.hluboka.cz

s dětmi, bude připravena naučná stezka po zoo
na téma Jak to vidí šelmy – pohádky a české
šelmy.
Vyhlašovat se budou také výsledky
celorepublikové výtvarné soutěže, opět s
motivem evropských šelem. Těšit se můžete na
dětskou přehlídku, dětský aerobic, bublinkovou
show a face painting. A jaké známé osobnosti
do zoo zavítají tentokrát? To už se nechejte
překvapit 30. 5. v Zoo Ohrada!
Do začátku prázdnin ještě proběhnou dětské
divadelní dny a to na přelomu května a června.
Pro mateřské školy a první stupně škol
základních tu budou po čtyři týdny hrát divadla
z celé republiky pohádky a bajky o zvířátkách.
Na tyto přestavení je stále možné se registrovat.
A poslední předprázdninovou akcí bude
Teddy Bear piknik. O co se jedná? Teddy Bear
piknik je mezinárodní akce, směrovaná opět ke
kampani EAZA na ochranu evropských šelem,
ve které půjde o vytvoření rekordu, při kterém

se má sejít
v evropských
zoologických
zahradách
co nejvíce
plyšových
medvídků
v jeden čas.
Proto budou
mít tento den
vstup zdarma
všechny děti,
které si
přinesou do
zoo svého
plyš o vé h o
kamaráda. Od plyšových medvídků se budou
odvíjet i další hry a soutěže v areálu zoo. Na
závěr dne bude vyhlášen počet zúčastněných
medvídků a děti zamávají plyšákům do ostatních
evropských zoo.(Foto Jan Pirgl. Veverka Chip)
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Fotbalový turnaj opět ve znamení pohody

Další sezóna plážového volejbalu odstartována!

Letos již pošesté pozvala akciová společnost Lesy Hluboká nad Vltavou
ve spolupráci se Základní školou Hluboká na tradiční turnaj v sálové
kopané. Také letos byly pozvány a turnaje se zúčastnily převážně místní,
hlubocké týmy. Tento turnaj původně vznikl s myšlenkou
sportovně-společenského setkání zástupců hlubockých firem, institucí
a obchodních partnerů lesnické akciovky v jiném, než obchodně
pracovním prostředí. Již po prvním ročníku bylo jasné, že tento záměr je
správný a všichni pozvaní koordinují své pracovní povinnosti tak, aby se
mohli zúčastnit. Nejinak tomu bylo i letos. Turnaj proběhl 23.4.2009
a pozvání přijal tým Města Hluboká nad Vltavou v čele se svým
kapitánem, senátorem a hlubockým starostou Ing. Tomášem Jirsou, tým
LČR s. p., Lesní správa Hluboká, který vedl vedoucí lesní správy Ing. Jan
Zasadil, tým Policie ČR, oddělení Hluboká nad Vltavou v čele s Janem
Bártou, tým základní školy, vedený kapitánem a ředitelem ZŠ Mgr.
Jaroslavem Schmiedem, tým Hradecké lesní a dřevařské společnosti,
vedený ředitelem a majitelem společnosti Ing. Františkem Dejnožkou
a domácí tým Lesů Hluboká nad Vltavou a.s., kterému velel generální
ředitel společnosti Ing. Miloš Balák.
Jak je na turnaji zvykem, každý zápas a výkon byl pečlivě sledován
soupeři a rozebrán již v jeho průběhu. Veškeré sportovní rozepře končily
opuštěním hrací plochy a ráno nastavená pohoda trvala po celý den.
K vyhlášení výsledků došlo tradičně na lovecké chatě Vltava, kde každý
z téměř 70-ti účastníků turnaje mohl uspokojit své sportem unavené tělo
gastronomickým osvěžením. Ve večerních hodinách, když se účastníci
odebírali ke svým domovům, jsem mohl s potěšením konstatovat, že hlavní
účel turnaje – přátelské, neformální pohodové setkání – byl splněn
a všichni se již nyní těšíme na další, tentokráte 7 ročník.

Všichni přátelé beachvolejbalu jsou vítáni na kurtech, které byly otevřeny
při slavnostním zahájením sezóny celého sportovně relaxačního areálu dne
25. dubna 2009.
Toto léto bude opět plné turnajů – Kooperativa Cup 16. a 17. 5.,
Poštovní spořitelna Cup 20. a 21. 6., Gala Cup 4. a 5. 7., pravidelné úterní
mixy od 2. 6. do 15. 9. a spoustu dalších.
NOVÉ je přiřazena hráčům šatna č. 2 v zázemí areálu, obslužnost kurtů
zajišťuje půjčovna sportovního vybavení..
SLEVA pro všechny členy T. J. Sokol Hluboká nad Vltavou (prokázání
sokolským průkazem s platnou známkou na daný rok) – cena za pronájem
kurtu 100 Kč/hod. Telefon pro rezervace kurtů je 720 582 724. Více na
www.beach.hluboka.cz. Užijte si léto s námi!
Zdeňka Chmelová

1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:

Výsledky VI. ročníku:
ZŠ Hluboká nad Vltavou
Hradecká lesnická a dřevařská společnost a.s.
Město Hluboká nad Vltavou
Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Policie ČR, oddělení Hluboká nad Vltavou
LČR s.p., LS Hluboká nad Vltavou

Závěrem mi dovolte poděkování, a to Mgr. Jaroslavu Schmiedovi, řediteli
ZŠ, která turnaji poskytuje zázemí sportovní haly a paní Lucii Burianové,
která akci dokumentuje fotograficky, a v prostorách Centra volného času
nalézáme dočasné útočiště pro odpočinek mezi zápasy.
Ing. Ivo Melíšek, hlavní organizátor turnaje

Zahájení sezóny na baseballovém hřišti
V sobotu 25. 4. proběhlo na baseballovém hřišti zahájení sezóny. Pestrý
program, včetně zahajovacího zápasu sezóny a dětského indiánského dnu
potěšil spoustu návštěvníků. Počasí bylo nádherné a plné slunce.
A protože nechyběl komentátor a "vysvětlovač pravidel baseballu"
využili mnozí pozorní posluchači i jedinečnou šanci naučit se nějaké fígle
a novinky.

Volejbal
Volejbalové družstvo žen Hluboké "A" dosáhlo v právě skončené soutěži
Krajského přeboru 1 vynikajícího úspěchu. Vybojovalo 2. místo se stejným
počtem bodů jako vítězné družstvo Meteoru CB "A", když o konečném pořadí
rozhodl horší poměr setů!!!
Konečné tabulky KP 1 dospělých 2008 – 2009, Skupina JC – Z – 1
p.
družstvo
1. TJ Meteor Č. Buděj. A
2. TJ Hluboká A
3. TJ Lokomotiva Č. B. A
4. SK Špaček Č B A
5. SK Hlincovka A
6. VSK Č. Krumlov A
7. TJ Jiskra Třeboň
8. VSK Slávia ZF ČB
9. TJ Slovan J. Hradec
10. TJ Sokol Písek A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

utkání
15
15
13
13
12
6
5
4
4
3

V
3
3
5
5
6
12
13
14
14
14

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

S
50:16
48:20
42:23
47:30
41:32
25:42
22:40
27:43
20:45
18:49

sety
míče body
1568:1238
33
1573:1360
33
1511:1311
31
1744:1526
31
1562:1572
30
1363:1489
24
1297:1436
23
1468:1550
22
1284:1474
22
1145:1559
20

Baseball
Giuseppe Carelli byl nucen klub opustit
Nový trenér A-týmu se velmi výrazně podílel na jarním
soustředění v italském Castions delle Mura, kde si svým
přístupem i metodami získal nejen hráče A-týmu, ale i jeho přístup
k juniorům byl velmi oceňován. Klubové vedení mu nabídlo kontrakt
na sezónu 2009 a Ital ji přijal.
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Po návratu z italského tréninkového kempu absolvoval Giuseppe
několik tréninků, věnoval se například ženám či mladším kadetům.
Ve středu se dozvěděl zdrcující zprávu – jeho jediný devítiletý syn,
žijící s Giuseppeho manželkou v Rimini, (narodil se bez bránice,
tedy hlavního dýchacího svalu, a podstoupil po porodu sérii
těžkých operací), dostal těžký záchvat a krátce upadl do kómatu.
Celou středu byl držen pod sedativy a v kritickém stavu byl
převezen z JIPky v Rimini na specializovanou Jednotku intenzivní
péče v Bologni.
Po zvážení možností padlo jednoznačné rozhodnutí
Giuseppeho uvolnit ze služeb klubu, aby mohl být se svým jediným
synem v těžké životní etapě. Lidské hledisko bylo shledáno
vedením klubu důležitější, než nucené setrvání Itala v klubu.
V praxi se ukázalo, jak je život důležitější než hra – baseball.
Prozatímním trenérem A-týmu byl jmenován Radek Drmota, který
již tým vedl při středečním a pátečním tréninku.
Jakub Janda
M ladší žáci poprvé na hřišti
Náš nový T-ballový tým mladších žáků byl v dubnu poprvé
venku na hřišti! Na tréninku jsme také společně vyzkoušeli
obří vzduchovou trampolínu v areálu.
Ve čtvrtek odpoledne se konal první venkovní trénink
našich nejmladších hráčů. Společně jsme si popsali hřiště a
naučili jsme se běhat na 1. a na 2. metu. Po pořádném běhání
Hlubocký zpravodaj| květen 2009

po hřišti začali malí hráči pilovat házení a pálku. Ve srovnání s prvními
tréninky bylo na všech vidět opravdu velké zlepšení. Na příštím tréninku
si zopakujeme T-ball na 1. metu a postupně budeme přidávat. Ještě před
prázdninami bychom si chtěli zahrát pravý T-ball na celém hřišti.
Všichni hráči také dostali obrázkového Průvodce fanouška s pravidly
a baseballovými plakáty. Jejich úkolem do příštího tréninku je zopakovat
si mety a případně si doma vylepit plakát. Budeme rádi, pokud
s prohlížením Průvodce fanouška pomůžou rodiče.
První venkovní trénink jsme zakončili zátěžovou zkouškou nové
vzduchové trampolíny v areálu, která měla opravdu velký úspěch.
Trenéři: Petra Vojnarová a David Šťastný, pomocný trenér – tatínek
Michal Mládek
PS: těšíme se na další pomocné trenéry z řad rodičů
Jak bylo na jihu
Týmy mužů A,juniorů a žen strávili čtyři velmi příjemné dny v italském
Castions delle Mura, kde se pilně připravovali na sezónu, mimochodem již
pod dohledem nového trenéra – Giuseppeho Carelliho.
Po středečním odjezdu z domoviny se tato velká část klubu dostala do
postelí až ve čtyři hodiny ráno. Připravená lůžka s matracemi byla v celku
pohodlná, přesto byla únava z deficitu spánku na hráčích a hráčkách
viditelná. Severní Itálie ve čtvrtek moc pohostinná nebyla, když silný déšť
znemožnil používání hřišť. Po snídani a krátkém představení nového
kauče se hráči odebrali do pálkařských klecí, kde se individuálně s novým
trenérem a později skupinově věnovali pálce. Dívky si během dopoledne
odpočinuly a před obědem si také užily pohodlí zastřešených pálkařských
klecí.
Poobědní program byl obdobný, nadhazovači odházeli bulpen a pálkaři
se dále věnovali stativům a drillům určených Beppem. Večer celá skupina
diskutovala o nadcházející sezóně. Hostitelé se vskutku snažili, obědy
a večeře se skládaly ze dvou chodů a každý se vždy najedl dosyta. V pátek
se na hlubocké (a hostující) počasí usmálo více, vyschlá hřiště již bylo
možné zasypat stovkami groundballů. Vnitřní a vnější polaři pracovali
odděleně, dívky se na softbalovém hřišti věnovaly přípravě pod vedením
Jirků Jinšíka a Votinského. Odpolední obrana nadhazovačů se vystřídala
s batting practise (BP) mužského týmu, zatímco junioři měli volno před
odpoledním zápasem. Krásné počasí jen podtrhovalo pozitivní atmosféru,
hráči se na toto těšili celou zimu. Vše se vydařilo, až na smolné zranění
Radka Drmoty (koleno).
Odpolední zápas juniorů proti juniorskému týmu Castions se hrál opět
za příjemného počasí. Po dvouhodinovém zápolení se do hry zapojili
všichni hráči, každý nadhazovač si odházel určený počet nadhozů a na
konci mohli trenéři prohlásit, že zápas splnil účel přípravy. Skóre se
zastavilo na 7:11 v prospěch domácích. Dívky sehrály svůj přípravný
zápas v nedalekém Porpettu, kam je zbytek výpravy přijel podpořit.
Sobotní dopoledne se neslo v duchu obranných příprav obou týmů
a individuálních pálkařských cvičení. K odpoledni dostali oba týmy volno,
aby se mohli připravit na nedělní zápasy. Přesto zůstala velká část hráčů
v klecích, aby dále pracovala na svých pálkařských dovednostech. Muži
shlédli zápas Castions a Dragons, svých nedělních soupeřů, dívky sehráli
další zápas v Porpettu.
Neděle se tradičně nese v duchu zápasů a ani letos to nebylo jinak.
Dívky dopoledne ještě trénovali, junioři dostali na celý den volno. Mužský
tým se po snídani připravil na zápas, aby se mohl postavit silnějším
domácím – Castions. Na kopci začal Jakub Janda, který odházel
perfektních šest směn, zápas dokončil Jakub Mařík. Zápas byl spíše
soubojem obran v čele s kvalitními nadhazovači, když hlubočtí (a dva
hostující ) vyrovnali v dohrávce osmé směny po dvojmetovém odpalu
Jakuba Maříka na 2:2. Následující pálkař Ondra Novák je těsně out, zápas
je pak ukončen kvůli časovému limitu. Nebaseballový výsledek přesto
reflektoval průběh zápasu – bitvu kvalitních obran.
Po obědě se Jihočechům postavil tým Dragons, který se nezdál být tak
silný. Proti slabšímu soupeři se Hluboká prosadila, když byl zápas
ukončen za stavu 11:2. Dobře zaházel Martin Klimovič, který i přes velké
problémy s kontrolou udržel čisté konto, tak i Martin Weber a Martin
Marek, který zápas ukončil strikeoutem. Pálkařsky se předvedl Ondra
Konvalinka (3 ze 4) a další hráči. Debut korunovaný hitem má za sebou
Standa Hejný.
Na ceremoniálu převzali zástupci týmu pohár za druhé místo, když se
jako první umístila domácí Europa jen díky lepšímu skóre (jen o jeden
www.hluboka.cz

hod!). Po rautu se hráči a hráčky odebrali připraveným autobusem domů,
kam dorazili kolem třetí hodiny ranní.
Giuseppe Carelli, nový trenér A-týmu, se adaptoval rychle a byl velmi
kladně týmem přijat. Jeho bydlištěm se měl stát Parkhotel na Hluboké, na
středeční trenérské dílně mělo být stanoveno, jak bude hráčům k dispozici
pro individuální a týmové tréninky. Bohužel osud později rozhodl jinak.
Jakub Janda
Vyhodnocení zimní soutěže mladších kadetů 2008/09
V letošní zimní přípravě proběhla bodovací soutěž v disciplínách: –
přesah snožmo – sprint v délce 10 m – člunkový běh na 9 m – počet kliků
za 60 s – počet sedy/lehy za 60 s – docházka
Za první místo náleží odměna ve výši 500 Kč za sportovní vybavení, za 2.
místo 300 Kč a za 3. místo 200 Kč.
Konečné pořadí: 1. Vasil Zhupanin 2. Smetana David 3. Mužík Martin
Celkový počet tréninků v zimní přípravě 2008/09 – 50.
Procentuální docházka: Baloun Martin 38,00 % – Duroň Tomáš 86,00 %
– Duroň Jarda 78,00 % – Kouřil Lukáš 88,00 % – Mužík Martin 78,00 %
– Nejedlý Martin 34,00% – Schandl Albert 68,00 % – Smetana David
86,00 % – Stehlík Štěpán 36,00% – Zhupanin Vasil 60,00 % – Vítěz
docházky obdrží speciální cenu trenéra.
Vítězem se stává LUKÁŠ KOUŘIL.

Pozvánka z mezinárodní školy
English disscussion club
g Free of Charge
g Improve your speaking and listening skills in English
g Make new friends
g Tea provided, bring cake or cookies if you like
g Meet people from different countries
Every M onday at 7:00 PM
Starting on Monday, May 11, 2009
Location: Townshend International School, Cabana Room

Anglická konverzace
g Vstup volný
g Zdokonalíte se v mluvené angličtině
g Získáte nové přátele
g V přestávce bude podáván čaj,
můžete přinést sušenky, chcete-li
g Setkáte se s lidmi z různých zemí
Kdy: Každé pondělí od 11. května v 19.00 hodin
Kde: Mezinárodní škola, Hradčany 1070, Hluboká n/Vlt.
V učebně zvané Cabana (přízemí školy – zadní vchod)
info: tel. 387 688 124 od 10 – 14 po – pá

Téma? KRIZE!
Výrok Tomáše Bati z roku 1932
»To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho
lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se
důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme
žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem,
k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z
poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější
a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry,
technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je
věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.«
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Panorama
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu před začátkem představení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozději 30 minut před začátkem představení,
poté budou uvolněny k prodeji !!!
tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269

Biograf
středa 6. května – Oceánie. USA 2006.
Dokumentární – DVD projekce. Romanticky
a pocitově laděný sled krásných scenérií
z jižního Pacifiku. Přístupný.
pátek a sobota 8. a 9. května – Město Ember.
USA 2007. Dobrodružný/fantasy. Sci-fi příběh
podle stejnojmenné knihy Jeanne Duprau...
Hrají: Harry Treadaway, Bill Murray, Tim
Robbins. Režie: Gil Kenan. Přístupný – české
titulky.
středa 13. května – Tajemství oceánu. Anglie
2003. Dokumentární – DVD projekce. Unikátní
záběry ze světa moří a oceánů. Režie: Andy
Byatt, Alastair Fothergill. Přístupný – české
titulky.
pátek a sobota 15. a 16. května – Underwold:
vzpoura lycanů. ČR 2007. Fantasy/akční Věčná
válka mezi upíry a vlkodlaky... Hrají: Rhona
Mitra, Steven MacKintosh, Bill Nighy.
Režie: Patrick Tatopoulos. Přístupný.
středa 20. května – Příběh modré planety.
Francie 2004. Dokumentární – DVD projekce.
Africký průvodce filmem používá výpravného
jazyka mýtů a bájí. Režie: Marie Pérennou,
Claude Nuridsany. Přístupný od 12 let – české
titulky.

Komorní scéna
středa 13. května – Cestujeme... Sýrie. Slovem
i obrazem nás provede M. Mašková (Chromá)
17.00 hod. Zasedací síň Městského úřadu.
středa 13. května – Koncert ke dni maminek.
Vystoupí pěvecký sbor ZŠ Hluboká. 17.00 hod.
neděle 31. května – Varhanní koncert. Kostel
sv. Jana Nepomuckého – vstup dobrovolný.
Varhany: Petr Píša – nový regenschori. Host:
Barbora Vobejdová – altová flétna, Petr
Vobejda – sopránová flétna. Adam Brisuda –
sopránová flétna. V 19.00 hod.
PŘIPRAVUJEME:
15. – 21. června – Filmový festival Art filmů
– 7. ročník
sobota 27. června – Národní myslivecké
slavnosti. Prostory loveckého zámku Ohrada –
ukázky z myslivosti, rybářství, prodejní akce,
hudba, občerstvení a další...
10.00 – 17.00 hod.

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
Výstavy
HLUBOKÁ
stálá expozice: Gotické umění / Malířství
a sochařství, České sochařství 20. století,
Nizozemské malířství 16. – 18. století
6. 5. – 17. 5. V Zemi Já – výstava autoportrétů
žáků základních,
uměleckých a středních škol
Slavnostní zahájení výstavy 6. 5. / 10:00
30. 5. – 1. 11. Michael Rittstein / retrospektivní
výstava.
Slavnostní zahájení výstavy 30. 5. / 11:00

pátek a sobota 22.a 23. květen – Ocas
ještěrky. ČR 2009. Drama. Narození Josefa
Bárty provází věštba – zemře ve věku 29 let.
Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Karel Dobrý.
Režie: Ivo Trajkov. Přístupný.

MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY
v Bechyni – stálá expozice – Nejstarší česká
odborná škola keramická v Bechyni,
Mezinárodní keramická sympozia
Koncerty
HLUBOKÁ
Absolventské koncerty českobudějovické
Konzervatoře 14. a 21. 5. / 19:00
Přednášky: Wortnerův dům AJG v Českých
Budějovicích
6. 5. / 16:00 prof. Oldřich Král / Stopy tuše
20. 5. / 16:00 Mgr. Igor Průša / Mediace
(s)potřeby a kvazi-estetika japonské reklamy
Info: e-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz
Každou neděli volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Změna programu vyhrazena!

Knížecí dvůr
do 4.6. Alena ANTONOVÁ – grafika
6.6. – 9.7. Vladimír SUCHÁNEK – grafika

Křivonoska 2009
Veteran rallye
Českobudějovický AMK Veteran Car Cllub
pořádá dne 9. května
39. ročník Mezinárodní veteran rallye
Křivonoska 2009.
10.00 rozprava s jezdci
11.00 start soutěže
16.00 – 17.00 cíl
2. – 3. května – Modrá stuha Bezdreva
jachtařská regata (pohár ČR) Rybník Bezdrev
8. 5. Seniorský den – Den věnovaný seniorům,
soutěžím a živé hudbě. S p o r t o v n í a r e á l –
baseballová hřiště
16. – 17.5. Kooperativa cup Turnaj
v beachvolleyballu žen. Sportovní areál.

středa 27. května – Tajemství hlubiny. USA
2008. Dokumentární – DVD projekce.
Fascinující výprava do neznámých hlubin...
Režie: James Cameron. Přístupný – český
dabing!!!
Začátky představení v 19.00 hodin.
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
pátek a sobota 1. a 2. května – Příběh
o Zoufálkovi. USA 2009. Animovaná pohádka.
Myšák se chce stát hrdinou... Režie: Sam Fell,
Robert Stevenhagen. Přístupný – český
dabing!!! V 18.00 hod.
pátek a sobota 29. a 30. května – Bolt – pes
pro každý případ. USA 2009. Komedie.
Neskutečná dobrodružství malého pejska...
19.00 hod. Režie: Chris Williams, Byron
Howard. Přístupný – český dabing!!!

WORTNERŮV DŮM
v Českých Budějovicích
7. 5. – 21. 6. Představujeme ateliéry AVU –
Grafika II prof. V. Kokolia
Slavnostní zahájení výstavy 7. 5. / 17:00
19. 3. – 3. 5. + – 1 Petr Písařík, Igor Müller

foto z výstavy v AJG: V Zemi Já

PŘIPRAVUJEME:
5. června – Galerijní noc. Noční prohlídka
Alšovy Jihočeské Galerie. AJG Hluboká nad
Vltavou
6. června – Muzejní Noc. Noční program na
téma »Afrika«. Lovecký zámek Ohrada
od 12. června – 53. Hudební léto Hluboká®
2009. Festival komorní hudby. Hlavní sál AJG
Hluboká nad Vltavou
26. června – 26. srpna – Divadlo na zámku
2009. Divadelní představení KS Alta – Moliére
– Skapinova šibalství.
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
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