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h ÚVODNÍK h

V právì uplynulém dubnu jsem si opìt uvìdomila, jak je
mìsíc krátký na to, aby mìl mìsíèník šanci reagovat na
zmìny, které se dìjí tìsnì pøed a po uzávìrce.

Jde o známé téma: Ideální je, aby se Zpravodaj
spolehlivì ocitl v rukách ètenáøù hned první dny nového

mìsíce. To by ale musel být jeho obsah definitivnì uzavøen už
kolem 20. v mìsíci a v tiskárnì by museli dìlat zázraky na
poèkání. Ale proè se – krucifix – ty nejdùležitìjší vìci dìjí v datu
od 25. nahoru? Když se o nich napíše až v dalším mìsíci, už jsou
mimo èas a prostor. A nikoho už nezajímají.

Tak to bylo i s kostelem. S prvními kousanci obrovského
drapadla, které nám rozžvýkalo Jednotu, jsem ještì v bøeznu do
pøíštího èísla plánovala rozhovor s urostlými muži ze stavby, kteøí
se tak stateènì prali s nìkdy i nebezpeènými situacemi pøi bourání
budovy. Ale hned v dubnu si museli stavaøi zvyknout na pátravé
pohledy místních, vdìèných za to, že v pár dnech se otevøel ten
nevídaný pohled na kostel. Pak snad už na stavbì museli vycítit tu
zhuštìnou atmosféru a nemohli neslyšet, když si okolo stavby
kdekdo povídal, že teï by mìli všeho nechat, sbalit saky paky
a z mìsta odejít a takhle to nechat být.

Když se totiž všem zjevil pohled na kostel a volnou plochu pøed
ním, hned bylo o èem mluvit a o èem snít. Kdyby bylo kdyby
a všechno bylo jinak... Vždy� jsme ale všichni vìdìli, že se
pøipravuje stavba. Proè jsme se nezajímali døív? Když mìsto
znovu nastavilo ucho svým obèanùm a pøedložilo možnost, jak
jedinì si vykoupit námìstí, zùstalo rozhodnutí nakonec na všech
plnoletých obèanech: Vyberte ze dvou možností a pokud vážnì

chcete námìstí, zapla�te si budoucnost svého mìsta.  
A tak jsme se rozdìlili na snílky a pragmatiky. Snílkové by

nestavìli dùm, využili situace, která se už v historii mìsta zøejmì

 nikdy nevrátí a obìtavì by èelili nástrahám, pøekážkám a nesnázím.
Jako v pohádce. A sáhli by hodnì hluboko do své kapsy.

Realisté zas vidí cenu získaného prostoru jako pøíliš vysokou.
Pozemek, ani Jednota mìstu nepatøila, vše by se muselo koupit,
mohou nastat komplikace s uložením stavby kostela, které by se ještì
mohlo prodražit, je nutné dodržet smlouvy s Jednotou i jinými
subjekty... Když mìsto vykrvácí a zadluží se a za rok nastanou jiné
nutné výdaje, na které už nebude odkud vzít... A vùbec, kývneme
ochotnì na vyšší danì? Vážnì? Všichni? Nebo budeme podezøívat, že
»voni« to s tìmi penìzi nìjak nadsadili, ošidili, a vùbec...

A tak bohužel, nakonec i ti nejvìtší snílci dojdou k poznání: život
není o nejlepších nebo nejhorších øešeních. Život jsou také
kompromisy. A slovo kompromis nevyvolává ty nejš�astnìjší
pøedstavy. Je v nìm pùl na pùl dobrého i špatného. Hlubocké
»referendum« naštìstí nenechalo pochyby. Celkem hlasovalo 2 038
lidí, což je 51,7 % volièù. A 77,2 % z toho bylo proti koupi do rukou
mìsta. To tedy jednoznaènì znamená, že stavìt se bude.

Bylo by krásné, kdyby mìla Hluboká svého monarchu, který by
praštil miliony o stùl a koupil nám všem námìstí. Hezky urovnal
rozèeøenou hladinu veøejného mínìní a pak srovnal obchodní vztahy
i nové námìstí, vydláždil ho kvalitním kamenem a uprostøed vztyèil
Sochu svobody nebo postavil fontánu s bublinkama. Ale monarchii
nemáme. Zodpovídáme si – i za naši budoucnost – sami. 

V Knize Olgy Trèkové jsem si v soukromé a neveøejné sázkové
kanceláøi vsadila na procentuální poèet úèastníkù referenda,
a procentuální pomìr tìch, kteøí budou pro ponechání námìstí (a pro
obèanský pøíspìvek na jeho zaplacení) nebo pro zastavìní (nebudou
žádné starosti a nebude nás to stát nic). Bohužel prý jsem vedla
žebøíèek v èele skeptikù. Že námìstí nebude. Takže jsem vyhrála
èokoládu. Studentskou peèe�. Hoøkou.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Hlubocká matrika se omlouvá všem, kteøí v dubnovém Zpravodaji našli
omylem èíslo svých loòských narozenin. Pøijmìte naši velkou omluvu

za aprílový omlazující omyl. Hezké je, že si nikdo nestìžoval! 
A  všem v kvìtnovém mìsíci – mìsíci lásky – pøejeme, aby se cítili také

minimálnì o jeden rok mladší a hezèí!

BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,

kteøí v mìsíci dubnu oslavili významná výroèí

Hájek Karel Hluboká 93 let
Dobiášová Terezie Hluboká 91 let
Hrádková Rùžena Hluboká 90 let
Smotlachová Kvìtuše Hluboká 90 let
Mádlová Milada Bavorovice 85 let
Køivánek Jaroslav Hluboká 80 let
Brož Jaroslav Hluboká 80 let
Syrová Marie Hluboká 80 let
Brázda Jiøí Hluboká 80 let
Krátká Jiøina Hluboká 75 let

v mìsíci kvìtnu 2010 oslaví významná výroèí

Filipová Anna Hluboká 93 let
Èapková Jiøina Hluboká 85 let
Kocourková Vlasta Hluboká 85 let
Majner Ladislav Hluboká 85 let
Petroušková Anna Hluboká 85 let
Nìmcová Vlasta Hluboká 80 let
Štìpánková Vlasta Hluboká 75 let

Do dalších let pøejeme dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.

V dubnu oslavili svou Zlatou svatbu 
manželé Marie a Václav Tourkovi. Blahopøejeme !

Narodili se Christopher Kristínek   Munice
Ema Kainzingerová Hluboká Albína Anna Chromá    Hluboká
Adam Pour Munice Holcman Adam Hluboká

Opustili nás
Jan Vácha Hluboká Aleš Jirsa Hluboká
Josef Domín Hluboká Jaroslav Pazdera Hluboká
Anna Hafnerová Hluboká Marie Machová Hluboká
Marie Tlamsová Munice

RESTAURACE KA.PR

GASTRONOMICKÉ AKCE V KVÌTNU

(30.) – 2. kvìtna – MOØSKÉ PLODY
Krevety, chobotnice, kalamáry, paella, mušle slávky 

po provensálsku a další laskominy z moøe….

14. a 16. kvìtna – STEAKOVÝ VÍKEND
Ochutnáte steaky z býka, prasátka, kuøete èi krocana, 

možná i americký mletý…

28. – 30. kvìtna – TATARÁKOVÉ HODY
Po celý víkend budou k ochutnání jak  klasický tatarák z pravé

svíèkové, tak tatárek z èerstvého lososa, carpaccio z lososa 

s limetkovou omáèkou a dokonce i sushi – sashimi

Pokud nám na kasparek@restaurace-kapr.cz sdìlíte svoji e-mailovou
adresu, pozveme Vás osobnì.
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady mìsta

O Baseball a Softbal club o.s., provozovatel
sportovního a zábavního areálu, se obrátil na
mìsto s žádostí o souhlas s rozšíøením
stávajícího objektu o výukové centrum
a pøístavbu kuchynì. Rada vyslovila souhlas,
s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky,
a pozemky po uložení pøípojek sítí, komunikace
poté budou uvedeny do pùvodního stavu.
O Rada mìsta souhlasí s prùjezdem èástí mìsta
(ulice Nádražní, Pražská, Tøeboòská) dne
9. kvìtna v dobì od 10-14 hod. V rámci
silnièního cyklistického závodu Jihoèeské
amatérské ligy. Souhlas je podmínìn tím, že
budou dodrženy platné a úèinné právní
pøedpisy, zajištìna asistence Policie ÈR
a nebude ohrožena bezpeènost závodníkù ani
ostatních úèastníkù silnièního provozu.
O  Rada jednala o prodeji pozemku v k.ú.
Líšnice u Kostelce, o pronájmu pozemkù v k.ú.
Kostelec ap., jednala o upozornìní Biskupství
èeskobudìjovického o bezplatném využívání
ploch u høbitova v Kostelci a nutnost pronájmu
tìchto pozemkù atd.
O  Mìsto v minulosti uzavøelo a stále uzavírá
nájemní smlouvy, kdy nájemné je stanoveno
v symbolické výši 1 Kè/rok. Platba nájemného
v této výši je však nájemci opomíjena a tito
musí být v souladu se zákonem k její platbì

upomínáni, což s sebou nese administrativní
náklady. MÚ proto navrhuje zvýšení tìchto
»korunových« nájmù na 1000 Kè, když tato
èástka již není pro nájemce zanedbatelná
a alespoò pokrývá pøípadné náklady na
administraci nájemního vztahu.
O  Obèanské sdružení Hroznìjovická
Dobromysl se obrátilo na mìsto se žádostí
o uzavøení budoucího pronájmu klubovny
v novì budovaném objektu hasièské zbrojnice,
v režimu užívání s dalšími subjekty, jako napø.
s SDH. Hodlá podat žádost o pøíspìvek na
vybavení klubovny a musí pøedložit platný titul
k užívání prostoru.
O  Rada projednávala souhlas s podáním
výpovìdi z nájmu bytu v Kostelci, z dùvodu
neplacení nájemného. Dluh èiní k únoru 41649
Kè vèetnì penalizaèních faktur, vymáhání dluhu
soudní cestou je v øešení Advokátní kanceláøe.
O  Rada odsouhlasila prodloužení nájmu
v domì pro pøíjmovì vymezené osoby. V domì

zùstává jako rezerva byt è. 4.
O  Rada souhlasí s užitím znaku mìsta
Hluboká/Vlt. na sbìratelskou kolekci znakù

mìsta.
O  Rada ukládá zpracovat posouzení možností
zateplení bytového domu B. Nìmcové 586
s využitím dotací, poté pøípadnì zaøadit akci do
plánu na další období.
O  Mìstská charita ÈB pøedložila žádost
o pøíspìvek ve výši 24 tis. Kè na terénní
peèovatelskou službu v roce 2010 pro tìžce
zdravotnì postižené a nedostateèné obèany
mìsta, kterou zajiš�uje v Hluboké/Vlt.
celoroènì (péèe o hygienu, úklid domácnosti,
donáška nákupù, doprovody k lékaøi apod.)
V souèasnosti se jedná o ètyøi obèany.
O  Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ÈR,

poradenské centrum ÈB, registrovanému
poskytovateli sociálních služeb. Poskytuje
sociální poradenství a sociálnì akvizièní služby
pro seniory a osoby se zdrav. postižením.
Služby jsou poskytovány zdarma. V roce 2009,
využilo služby centra 452 uživatelù, z toho 8
z Hluboké.
O  Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku SDH
Kostelec pro hokejový klub Kostelec na
zaplacení ledové plochy a na nákup
vycházkového stejnokroje pro hlavní rozhodèí
na soutìžích. Dále s pøíspìvkem Nadaènímu
fondu jihoèeských olympionikù na tradièní
setkání olympionikù. Odsouhlasen byl
pøíspìvek na nákup bezsáèkového vysavaèe na
úklid prostor Klubu maminek Andílek.

Pro OS Hroznìjovická Dobromysl pøispìje
mìsto na projekty Hrozen plný nápadù a
Hroznìjovický košík, projekt podpoøil i Jè kraj.
O  Soubor mažoretek Hlubocké princezny, oddíl
TJ Sokol Hluboká má již 80 èlenek. Soubor
reprezentuje mìsto na akcích ve mìstì v Jè kraji
i v zahranièí. Loni se zúèastnil 30 akcí v 16
mìstech a 2 reprezentoval v zahranièí (Itálie).
Oddíl funguje díky sponzorským darùm,
pøíspìvkùm mìsta a ochotì rodièù. Mìsto
souhlasí s poskytnutí pøíspìvku na èinnost.
Stejnì tak pøispìje na letos již 40. Roèník
veteran Rallye Køivonoska.
Dále na Závod horských kol MTB Rallye Vltava
a dále na Memoriál Míry a Karla Nedobitých,
krajský pøebor v silnièním bìhu.
O  Rozpoèet na projekt rekonstrukce Domova
dùchodcù U Zlatého kohouta nutno navýšit
èástku na opravu ploché støechy o cca 111 tis. 
O  Myslivecké sdružení Doubí – Kostelec žádá
o pøíspìvek na opravu obecní cesty v k.ú.
Hroznìjovice.
O  MÚ ve spolupráci s øeditelem DD
upozornil na nutnost zakoupení nového
dodávkového vozu pro rozvoz teplých jídel
pro DD, MŠ a nìkteré obèany. Nyní je
používán vùz Ford Transit, jež vzhledem
ke svému stáøí a najetým km je již
v nevyhovujícím technickém stavu.
V dubnu 2010 mu navíc konèí »technická«
a bez vìtších investic by zøejmì neprošel.
Byli osloveni v podstatì všichni výrobci
užitkových vozidel, po zvážení veškerých
požadavkù se jevil jako nejvýhodnìjší Fiat
Ducato a vybrána i nejvýhodnìjší cena od
prodejce v okolí. 
O  Rada mìsta bere na vìdomí informaci
o rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na
projekty »Zateplení ZŠ Hluboká« a »Snížení
energetické nároènosti zdravotního støediska.«
Mìsto bere na vìdomí informace o pozastavení
podpisu smluv o dotacích ROP na projekty
Cyklistická stezka a Sportovní areál ZŠ Hluboká
a souhlasí s pozastavením stavebních prací.
Pøipravují se varianty pro možné rozhodnutí
o dotaci ROP.

Na základì smìrnice k provedení
inventarizace majetku mìsta byla provedena
inventarizace mìsta. Byla schválena Zpráva
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazkù.
Rada se zabývala pohledávkami  a odsouhlasila
navržený postup proti neplatièùm.

O  Rada byla informována o návrhu øešit
neobsazenost MŠ v Kostelci v souvislosti
s finanèní nároèností jejího provozu. V letošním
šk. roce je docházka dìtí do tohoto odlouè.
zaøízení pomìrnì nízká (8,5,5,4,4 dìti
prùmìrnì). V nìkterých dnech ji navštìvovaly
pouze 1 – 2 dìti, se kterými pracuje jedna
pedagogická a jedna provozní pracovnice. 

V porovnání s ostatními tøídami MŠ je to
zcela neefektivní a práce pedagogické
pracovnice nevyužitá. Toto zaøízení bylo
zøízeno pro dìti z Kostelce a okolí. Podle
zjištìní na matrice je porodnost v této oblasti
nízká a do pøíštího šk. roku nenastoupí žádné
nové dítì. Poèty dìtí v MŠ zajiš�uje pouze
Azylový dùm, který ale nezaruèuje pravidelnou
docházku dìtí. Rada se k jednání vrátí na
pøíštím zasedání.
O  Mìsto se zabývalo nároky na dopravní
obsluhu a zaøízení staveništì Swietelsky na
námìstí a projednala i nároky na stavbu
Plavební komory Hluboká/Vlt ( s tím, že nebude
pøekroèena navržená hmotnost vozidel 26 t,
bude provedena paspartizace chodníkù,
pozemních sítí, staveb v majetku mìsta
a obèanù, a použity trasy nezatìžující dopravní
situaci a obyvatele mìsta.
O  Mìsto zveøejnilo zámìr pronajmout nebytové
prostory Masarykova 80. Dva pøihlášené
subjekty nabídly shodnou cenu. Výbìrové
øízená je vypsáno znovu, vzhledem k zajištìní
veškeré transparentnosti, hlavním kriteriem pro
posuzování nabídek bude cena a bezdlužnost
uchazeèù.

Vymìním byt 1+1 I. kat. 80 m  na nám2

ÈB za Hlubokou státní 1+1 menší. 
Pouze SMS na tel. 720 316 010

ROB k.s. 
prodej a servis

 èerpadla, vodárny...

 zahradní technika, sekaèky...

ROB k.s. Riegrova 71, 

370 01 Èeské Budìjovice,

tel: 387 311 150, 

prodejna 387 949 316

   pracovní doba 7– 17 hod. 

v sobotu 9– 11 hod.

   www.robks.cz info@robks.cz
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Rekonstrukce Domova dùchodcù 
»U Zlatého Kohouta«

O  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2008 získalo mìsto Hluboká nad Vltavou dotaci z Regionálního
operaèního programu NUTS II Jihozápad ve výši 12,8 mil. Kè (92,5%

z celkových zpùsobilých
výdajù) na rekonstrukci
vybraných prostor v budovì

Domova dùchodcù. 
Projektová dokumentace

byla vypracována v roce
2007. V srpnu 2008 byla
zahájena 1. etapa stavebních
prácí. V rámci rekonstrukce
b y l y  u s k u t e è n ì n y
následující aktivity:
• Vybudování sesterny v 3.
n a d z e m n í m  p o d l a ž í
pøedìlením schodiš�ového

prostoru, který se nachází uprostøed podlaží, s vizuální kontrolou
pohybujících se osob po pracovišti
• Rozšíøení provozních prostor zmenšením nepotøebného prostoru bývalé
kotelny a využití získaných prostor pro sklad zneèištìného prádla, sklad
èistého prádla, sklad revizního prádla a sklad pomùcek (koleèková køesla,
mobilní WC, francouzské hole apod.)
• Vyhlídková terasa v 5. nadzemním podlaží na stávající
ploché støeše s bezbariérovým pøístupem a zastøešením 
2. etapa realizace projektu navázala stavebními pracemi
od kvìtna 2009 a byla ukonèena 31. bøezna 2010.
Zahrnovala následující stavební práce: 
• Úpravy sociálního zaøízení v jednotlivých obytných
buòkách do bezbariérové podoby dle požadovaných
technických parametrù pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace
• Bezbariérové vstupy do obytných bunìk ve 2. a 3.
nadzemním podlaží (celkem 23 bunìk), rozšíøením
stávajících vstupních otvorù nevyhovujících rozmìrù na požadované
rozmìry tak, aby byly obytné

buòky pøístupné i pro klienty pohybující se na invalidních vozících èi na
lùžkách
• Bezbariérové vstupy na lodžie v obytných buòkách rozšíøením
stávajících vstupních dveøí na rozmìry tak, aby byly pøístupné i pro
imobilní klienty
• Zvýšení kapacity výtahù instalováním nových výtahù (osobního
a nákladního) s vìtší nosností a rychlostí pøepravy osob a nákladù

s moderními automatickými dveømi a bezpeènostními telefony na pøivolání
pøípadné pomoci. Nákladní výtah je dále vybaven náhradním zdrojem
elektrické energie, který zajistí jeho provoz v pøípadì výpadkù proudu.
Tato opatøení výraznì zvýší možnost rychlé evakuace zejména imobilních
obyvatelù domova.

Uskuteènìné stavební úpravy pøispìly ke zlepšení životních podmínek
klientù, zvýšení kvality poskytovaných služeb a zároveò zjednodušení
a zkvalitnìní práce personálu domova dùchodcù.

Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou

O Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2008 získalo mìsto Hluboká nad Vltavou dotaci
z Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad
ve výši 16,7 mil. Kè (92,5 % celkových zpùsobilých
výdajù) na projekt Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou.
Modernizace spoèívá v rekonstrukci stávající budovy MŠ
v Ruské ulici v Zámostí a pøístavbì navazujícího objektu s
rozsáhlou venkovní terasou. Novì zmodernizovaná budova
bude vybavena moderní výdejnou jídla, nábytkem,
poèítaèovou technikou a dalším požadovaným zaøízením.
Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2009 a budou
ukonèeny 31. kvìtna 2010. (Foto v MŠ Jan Pirgl)

h MÌSTSKÁ POLICIE h

Není turista jako turista

Jsme zvyklí, že se obèas setkáváme s negativní reakcí pøestupcù, s kterými
øešíme pøestupek. Pro nikoho projednávání pøestupku urèitì není pøíjemné,
zvláš�, když neví, jaké budou následky. Nicménì, jestliže se nìkdo dopustí
pøestupku, i když neúmyslnì, musí poèítat s možným postihem. Vìtšinou
hodnì záleží na chování samotného pøestupce, jaký tento postih bude. 

Chci proto hlubocké obèany seznámit s jednou z nejarogantnìjších reakcí,
které jsme zažili a která pøišla písemnou formou. Jedná se o »turistu« B.J.
z È. Budìjovic, který parkoval v zákazu vjezdu na hrázi Zvolenovského
rybníka u ZOO veèer v 18,15 hod., kdy už je ZOO zavøená. Nebyl zøejmì

žádným finanèním pøínosem pro naši turistickou destinaci a evidentnì si
chce dìlat co se mu líbí bez ohledu na pøedpisy. Paradoxnì nebyl zatím za
pøestupek projednáván, obdržel pouze výzvu k projednání za stìraè vozidla.
Protože ve svém dopise použil témìø všechny obvyklé »argumenty«, je
vhodnou ukázkou toho, s èím se obèas pøi své práci setkáváme. Proto v
dalším èlánku zveøejòuji i naši odpovìï na jeho dopis.

Zde je doslovná citace èásti dopisu pana B.J.:

»Vážení a milí policisté,
Mùžete samozøejmì pokutovat a strašit rodiny s dìtmi, kteøí si o víkendu
chtìjí zpøíjemnit chvíle volna procházkou okolo rybníka, nebo pøi cestì do
ZOO a ›plníte tím Vaši povinnost.‹ Mùžete se ale také ze své pozice zasadit
o to, aby se z vozovky, která je jinak (zøejmì kromì rybáøù) zcela nevyužitá
(a to hlavnì o víkendu) stala právoplatná parkovací plocha. Za to by jste si
zcela urèitì vysloužili oprávnìnou úctu a obdiv spoluobèanù.

Nechávám samozøejmì plnì na Vašem úsudku, zda je Vaší skuteènou
náplní práce a posláním obèany šikanovat, nebo jim pomáhat a chránit
jejich zájmy...«

Odpovìï Mìstské policie na dopis pana B.J.

Vážený pane J.,
musím reagovat na Vaše kritické poznámky ohlednì naší práce. Pokud
chcete nìkoho kritizovat, zaènìte nejprve u osoby, která takto zaparkovala
a porušila tak zákon, pøípadnì se zabývejte prací policistù a strážníkù ve
Vašem mìstì. 
Mýlíte se v nìkolika bodech:

1. Nejsme policisté, nýbrž strážníci, a nikoho nestrašíme. Obávat se nás
mùže jenom ten, kdo porušuje zákony.
2. Zákony mají dodržovat všichni (i rodiny s dìtmi) a øádní obèané tak
èiní.
3. Komunikace, o které mluvíte, je úzká a zároveò po ní vede hlavní
cyklotrasa od Èeských Budìjovic, proto ji nelze užívat k parkování.
Parkovištì je pøímo u ZOO a touto dobou zdarma a poloprázdné. Bohužel
nìkteøí lidé jsou líní popojít pár krokù pìšky a parkují, kde se jim chce.
4. Máme obdiv i úctu všech místních slušných lidí právì díky tomu, že je
chráníme pøed turisty z jiných mìst porušujících zákony. Pøedevším
potøeby hlubockých obèanù urèují náplò naší práce.
5. Postihování pøestupcù za porušení zákona je souèást naší práce
a chráníme tím naopak všechny øádné obèany pøed šikanou ze strany tìch,
co zákony nedodržují. To je jedna z našich hlavních povinností.

Závìrem Vám doporuèuji svìøit pøíštì své vozidlo osobì tìlesnì

a duševnì zpùsobilé k øízení vozidla a v potøebném rozsahu ovládající
øízení vozidla a pøedpisy o provozu na pozemních komunikacích (citace
§3, odst. 2, z.è.361/2000 Sb., o silnièním provozu, ve znìní pozdìjších
pøedpisù). Nebudete pak mít zbyteèné starosti se psaním dopisù.

Mgr. Karel Hubinger, øeditel MP Hluboká nad Vltavou

Strana 4 Hlubocký zpravodaj | kvìten 2010



Sprejerské výtvory naše mìsto nezdobí!
Jedno hezké èeské pøísloví øíká: Opakování – matka moudrosti. Bohužel, neplatí to úplnì vždy. A neplatí to ani u opakovaných

skutkù, s kterými se jako obyvatelé našeho mìsta setkáváme a kterými se opakovanì zabývá místní oddìlení Policie Èeské republiky.
Skutkù, které také jsou opakovaným námìtem k rozhovoru s vrchním inspektorem, nadpraporèíkem Martinem Peštou.

Pane inspektore, v prùbìhu nìkolika uplynulých

mìsícù jste se vy a vaši kolegové zabývali

vyšetøováním èinnosti, kterou nelibì nesou

majitelé nemovitostí  a celkovì obèané mìsta. 

O co šlo?

Ano, zhruba v listopadu 2009 se na rùzných
místech v Hluboké nad Vltavou zaèaly opìt
objevovat výtvory sprejerù. Øíkám opìt, protože
vlnu této èinnosti jsme vyšetøovali a k vyøešení
dovedli už v roce 2006. Dá se øíci, že ètyøi roky
byl relativní klid, až do zmínìného listopadu. V té
dobì jsem zaznamenal nìkolik »vizitek« sprejerù,
následnì bylo naše oddìlení na tuto èinnost
upozornìno øeditelem PMH, panem Alešem
Rausem a zároveò jsme obdrželi oznámení
o poškození fasády domu jeho majitelem. Na
základì tìchto skuteèností jsme zahájili pátrání po
tìch, kteøí se toho dopustili.
Jak takové pátrání vypadá? Nejdøíve jsme
zdokumentovali všechny poškozené budovy.
Postupnì jsme rùznými metodami a sledováním,
které nechci konkrétnì popisovat, došli
k vytipování nìkolika možných »høíšníkù«.
Nakonec se ukázalo, že jde o dvì, na sobì

nezávislé skupinky osob ve vìku 12 až 20 let, z
toho èinnost té první skupiny, ve kterou jsou
nezletilí, byla, aniž bych to chtìl zlehèovat, ménì

rozsáhlá než èinnost skupinky druhé, která má na
svìdomí pomìrnì výrazné poškození fasády
kostela, vážního zaøízení u areálu firmy Agriprod
u cyklostezky do Munic a také poškození fasády
tzv. »granulaèky« téže firmy. Po vyhodnocení
všech informací už jsme kontaktovali a vyslechli
pøímo konkrétní osoby. V této souvislosti bych
chtìl ocenit hlubockou základní školu, která nám
vedení vyšetøování umožòuje a spolupracuje
s námi.

Ano, vy jste vedli vyšetøování ve škole, v podstatì

v dobì vyuèování a to pøesto, že nezletilí svou

sprejerskou èinnost provádìli mimo dobu

školního vyuèování, tedy v dobì, kdy za nì

odpovídají rodièe. Proè tomu tak je?

Ano, za dìti odpovídají rodièe, ve smyslu výchovy
pøedevším rodièe, domnívám se, že škola jejich
výchovnou funkci pøevzít nebo nahradit opravdu
nemùže a už vùbec nemùže škola mít odpovìdnost
za to, co dìlají dìti ve svém volném èase, to je
skuteènì odpovìdnost rodièù. Vyšetøování
vedeme ve škole, protože z hlediska koneèného
výsledku vyšetøování je kontakt policejních
vyšetøovatelù s nezletilými lepší, probìhne-li
komunikace ve škole, za pøítomnosti zástupce
školy a hlavnì kurátorky, pracovnice OSPOD
(Odbor sociálnì – právní ochrany dìtí).Vše
probíhá za striktního dodržení všech zákonných
norem a pravidel, komunikace je vedena
s maximálním ohledem na psychiku nezletilých.
A právì pøítomnost rodièù mùže, podle našich
zkušeností, vést k tomu, že dítì podá z obavy pøed
reakcí rodièù zkreslenou èi upravenou výpovìï

a následnì, na základì prokazatelných skuteèností,
bude muset vyšetøování absolvovat znovu. Takže,
pokud, nejen v tomto pøípadì, vedeme vyšetøování
s nezletilými, pokud to jde, dáváme pøednost
komunikaci s nezletilým ve škole. Opravdu bych
chtìl zdùraznit, že škola nám vychází vstøíc a dá
se øíci, že se tak podílí i na prevenci nežádoucích
jevù u dìtí nebo mladistvých.

K jakému výsledku jste tedy v prùbìhu

vyšetøování dospìli? V prùbìhu vyšetøování jsme
usvìdèili tøi nezletilé, ve vìku pod 15 let, kteøí
sprejerství provedli v menší míøe, byla zpùsobena
relativnì malá škoda a nezletilí, respektive jejich

zákonní zástupci, se zavázali k odstranìní èi
úhradì škody. V pøípadì dalších tøí  sprejerù, ve
vìku 15 , 17 a 20 let, byl rozsah èinnosti a tedy
i zpùsobená škoda podstatnì závažnìjší. Celkem
bylo vyhodnoceno 6 pøeèinù ve vìci
poškozování cizí vìci. Celý pøípad již uzavíráme
a bude postoupen nadøízeným složkám.
Vyplynulo bìhem vyšetøování, jaká byla

motivace k tomu, vzít sprej a na zeï cosi

ztvárnit? Samozøejmì, vyplynulo. U té první
skupinky bych øekl, že jde – a znovu, nechci to
zlehèovat – víceménì o klukovinu, poplatnou
vìku. U druhé skupinky už je ta motivace tìžší,
tam jde o urèité vyjádøení životního stylu,
vyjádøení nìjakého názoru – a tím hùøe, že jde
o osoby, které už by vzhledem k vìku mìly znát
dùsledky a negativitu toho, co èiní.
Neboli – když už jsme pøíslovím zaèínali – mìli

by vìdìt, že tak dlouho se chodí se džbánem

pro vodu a se sprejem ke zdi, až se ucho utrhne

a policie vyšetøí? 

Ano, pøesnì tak. Tím spíš, že prostøedí malého
mìsta, kde se všichni navzájem znají, mùže
vyšetøení tìchto a podobných èinù velmi
napomoci. A podstatnou roli hraje také to, že
my, policisté, žijící v Hluboké nad Vltavou,
vnímáme každou negativní èinnost nejen
z pozice profesní, ale také jako obyvatelé mìsta
a tedy cítíme dvojnásobnou odpovìdnost
a snahu, aby se tyto vìci dìly v co nejmenší
míøe a když už se stanou, aby byly co nejdøíve
vyšetøeny a pøípadnì potrestány.
Pane vrchní inspektore, dìkuji vám 

za rozhovor.

Lucie Burianová

TJ HOLIDAY HORSES CLUB HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
pøeje dìtem k jejich svátku – MDD – vše nejlepší 

a zve je na tradièní 

DEN DÌTÍ  V SEDLE 
1.6. 2010 v 16. hod. ve dvoøe Vondrov.

    Projížïky  na koních a ponících,
    ukázky èinnosti Sboru dobrovolných hasièù

    Hluboká n. Vlt., soutìže a hry plné pohádkové
    fantazie, obèerstvení.

   V 16. hod. slavnostní  vyhlášení  vítìzù

   výtvarné a literární soutìže na téma
Moje vysnìné zvíøe a já.

TÌŠÍME   SE  NA  VÁS!
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V centru pozornosti: srdce
Profesionalita. Precizní profesionalita, která ale neztratila lidský
rozmìr. Profesionalita, ve které je pacient opravdu na prvním místì.
Pacient, èlovìk, ne jen jeho srdce. Takový je první dojem, který získá
èlovìk v Kardiocentru èeskobudìjovické nemocnice. A druhým,
bezprostøednì následujícím dojmem, je obdiv témìø neuvìøitelného
vývoje zdravotní péèe, kterou Kardiocentrum poskytlo v uplynulých
letech . Dojmy samozøejmì mohou klamat, ale v tomto pøípadì jsou
podloženy reálnými výsledky a pøedevším úspìchy, kterých
Kardiocentrum dosáhlo. Téma, díky kterému se objevil i dojem tøetí –
opìtovné potvrzení faktu, že skuteèné osobnosti svou práci, pøesnìji,
poslání, mnohem radìji vykonávají, než o nìm mluví.

Tento dojem jsem si potvrdila v prùbìhu rozhovoru s panem doktorem
Ladislavem Pešlem, øeditelem Kardiocentra a zároveò obèanem
Hluboké nad Vltavou a èlenem mìstského zastupitelstva.

Pane øediteli, èeskobudìjovické kardiocentrum bylo na sklonku

minulého roku významnì ocenìno. Mùžete nám, prosím, pøiblížit, o jaké

ocenìní se jedná?

Ladislav Pešl: Nejsem si jist, jestli se dá hovoøit pøímo o ocenìní.
Skuteènost je taková, že jsme na konci roku 2009 byli provìøeni auditem
Ministerstva zdravotnictví ÈR a na základì výsledkù jsme byli zaøazeni do
sítì komplexních kardiovaskulárních center Èeské republiky. Krátce
øeèeno, jedenáct let práce celého týmu kardiocentra bylo zúroèeno naším
zaøazením mezi elitní jedenáctku, nejlepší tzv. komplexní kardiovaskulární
centra. Mám trochu problém o tom takto hovoøit, nechtìl bych, aby tyto
informace vyznìly chlubivì,  takže náš rozhovor vnímám spíš jako
možnost sdìlit obyvatelùm Jihoèeského kraje a konkrétnì obyvatelùm
Hluboké nad Vltavou, že díky udìlení statutu kardiovaskulárního centra
jim budeme moci poskytovat péèi rozšíøenou o další kvalitu.

S udìlením statutu mimo jiné také souvisí možnost èerpat z evropských
fondù témìø 100 milionù v rámci integrovaného operaèního programu,
budeme tedy moci rozšíøit pøístrojové vybavení. 

Je urèitì potøeba vysvìtlit dosavadní vývoj kardiopéèe, která se
významnì zaèala rozvíjet až na konci devadesátých let, v návaznosti na
hlavní dokument Èeské kardiologické spoleènosti, Národní
kardiovaskulární program. Tento dokument smìroval pacienty se srdeèním
onemocnìním do novì definovaných kardiocenter podle principu 1 kraj –
1 kardiocentrum. Hlavní dùraz byl kladen na vèasnou dostupnost zejména
pacientùm s akutním infarktem myokardu. Bìhem následujících deseti let
se díky spolupráci s Územními støedisky záchranné služby a dalšími
zdravotnickými subjekty v krajích Èeská republika zaøadila na první místo
ve svìtì v dostupnosti nejmodernìjší léèebné metody akutního infarktu
myokardu, tzv. perkutánní koronární intervence. Takže zatímco kardiopéèe
se zdárnì rozvinula, péèe o cévní onemocnìní ponìkud stagnovala. To
bylo jedním z dùvodù rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ÈR pøièlenit
vaskulární (cévní) péèi do kardiocenter, která mají zkušenost s organizací
kardiopéèe v krajích. A právì udìlení statutu kardiovaskulárního centra
pøedcházel již zmínìný audit, ve kterém jsme byli úspìšní .Považujeme to
nejen za urèité pozitivní zhodnocení naší dosavadní práce, ale pøedevším
je to pro nás velká výzva.

Je to hlavnì velký úspìch, moc vám a vašim spolupracovníkùm

gratuluji. Jak vlastnì takový významný a jistì nároèný audit probíhá?

Co všechno hodnotí?

Audit probíhal zhruba v polovinì loòského roku a vedli ho lídøi dotèených
odborných spoleèností, zástupci zdravotních pojiš�oven a zástupci
ministerstva. Po stránce odborné hodnotili naše kardiocentrum profesor
Jan Pirk z IKEM a a docent Václav Chaloupka z fakultní nemocnice Brno.
Audit byl velmi podrobný, zabýval se napøíklad pøístrojovým, personálním
a prostorovým uspoøádáním kardiocentra, cévní chirurgií, angiologií
a intervenèní radiologií, dále organizaèní strukturou kardiocentra,
provozními øády, výkonností, spektrem výkonù, spádovou oblastí
zmínìných oborù. Audit hodnotil také úroveò organizace zdravotní péèe
èeskobudìjovické nemocnice  a zároveò její návaznost a dostupnost pro
celý Jihoèeský kraj. Èeskobudìjovické kardiocentrum získalo 94 ze 100
možných bodù, tìch šest bodù nám chybìlo právì díky malému poètu
ošetøených pacientù s cévním onemocnìním.
Vzhledem k udìlení statutu komplexního kardiovaskulárního centra

tedy lze pøedpokládat, že poèet pacientù s onemocnìním cév vzroste. Pro

vás a váš tým to znamená rozšíøení poskytované péèe, ovšem zároveò

musíte zachovat a nadále rozvíjet  vysoký standard péèe kardiologické,

chápu to správnì?

Ano, je to pøesnì tak. Èekají nás nìkteré zmìny v organizaèní struktuøe
kardiocentra, ve smyslu zaèlenìní vaskulární péèe do stávajícího systému,
budeme také organizovat a koordinovat dostupnost vaskulární péèe v kraji,
tak, aby se stala stejnì dostupnou všem obyvatelùm jihoèeského kraje
stejnì, jako  je jim  dnes dostupná péèe kardiologická. V konkrétních
medicínských èinnostech se chceme letos zamìøit na programy
implantabilních chlopní, program neurointervencí u akutní ischemické
cévní mozkové pøíhody, chceme zahájit program farmakomechanické
léèby hluboké žilní trombozy – to jsou onemocnìní, která patøí mezi velmi
èastá a velmi závažná. V oblasti kardiologie chceme zvýšit poèet
periferních intervencí a stentáží aorty.

To zdaleka není vše, zdaleka jsem nejmenoval všechny léèebné
programy a cíle, které nejen pro letošní rok máme. Musím zdùraznit, že
tyto inovace budou vyžadovat od všech èlenù týmu vysoké profesní
nasazení a také ochotu týmovì pracovat a vzdìlávat se. Mám pøíjemný
pocit jistoty, že všichni lékaøi, sestøièky,ošetøovatelky a sanitáøi budou
pracovat stejnì spolehlivì, se stejnou výkonností a erudicí jako dosud
a chtìl bych jim za to i touto cestou podìkovat.

Domnívám se, že velké podìkování by mìli vyslovit pøedevším pacienti,

kterých èeskobudìjovickým kardiocentrem... nyní již kardiovaskulárním

centrem... neprojde málo. Jaké byly poèty pacientù v minulém roce?

V roce 2009 bylo hospitalizováno 5 000 pacientù, z toho u 3 500 z nich
byl proveden nìkterý ze superspecializovaných výkonù ( perkutánní
koronární intervence , srdeèní operace nebo implantace kardiostimulátoru
èi defibrilátoru atd.). Nìkolik desítek tisíc pacientù je roènì vyšetøeno
a ošetøeno ambulantnì, díky terapeutickým metodám a pøístrojovému
vybavení jsou mnohé výkony, kvùli nimž døíve musel být pacient i nìkolik
dní v nemocnici, dnes provádìny ambulantní formou. Stejnì tak se ve
srovnání s dobou pøed zhruba 15 lety zkrátila doba hospitalizace pøi
akutním infarktu, døíve pacient musel být hospitalizován až tøi týdny, dnes
odchází zaléèený po tøech až šesti dnech.

Pìt tisíc pacientù... to zní témìø neuvìøitelnì. Napadá mne, že to je

vlastnì témìø stejný poèet, jako má Hluboká nad Vltavou obyvatel (to je

samozøejmì jen pøímìr, rozhodnì nikomu z obyvatel Hluboké

onemocnìní srdce nepøeji!, pozn. aut.)
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A také mne napadá, že díky vám, pane øediteli, má Hluboká ke

kardiocentru už nyní blízko, je hodnì pøíjemné vìdìt, že naším

spoluobèanem je èlovìk, který má na vybudování a rozvoji kardiocentra

zásadní podíl (MUDr. Pešl odmítavì, rozpaèitì zvedá ruku a dává najevo

nesouhlas, pozn. aut.). A velmi brzy bude ta blízkost ještì vìtší, protože

stavba relaxaèního a regeneraèního centra, kterou všichni Hluboèáci se

zájmem sledují, zaèíná získávat svou definitivní podobu a již velmi brzy

otevøe své dveøe a pozve dál první hosty. Pane øediteli, kdy to bude, kdy

dojde k významnému okamžiku,

který je vlastnì reálným výsledkem

spoleèné vize vás a pana

místostarosty Pavla Dlouhého?

Naše – snad mohu øíkat naše –
hlubocké relaxaèní a regeneraèní
centrum bude otevøeno 1. èervence
2010. V podstatì v termínu, který
jsme si naplánovali. V souèasné dobì

finišují práce, nezbytné pro to,
abychom vámi zmínìnou vizi a také
všechny podmínky evropského
dotaèního programu splnili. 

Dne 1. èervence se tedy vaše vize

stane skuteèností. Když myslíte na

tento, blížící se den, rozbuší se vám

srdce? Ladislav Pešl (s úsmìvem):
Myslíte to tak, jestli i kardiologovi se
mùže rozbušit srdce, zvýšit tepová
frekvence? Mùže! Cítím za budoucnost centra velkou odpovìdnost,
zároveò ale vím, že jsme dosud pro tu dobrou budoucnost udìlali
maximum a budeme dìlat dál. 1. èervenec tedy vnímám jako den, který
odstartuje øadu dní dalších a v nich se prokáže a zúroèí naše dosavadní
práce. 

O zamìøení a službách RRC pøinesl Zpravodaj informace pøed nìkolika

lety . Došlo k nìjakým zmìnám? 
Ne, vše, co bylo ideovì i fakticky naplánováno v realizaèních projektech
a vše, co bylo prezentováno veøejnosti, bude v RRC k dispozici.
Rekondièní, relaxaèní, regeneraèní a rehabilitaèní programy a služby
budou vyprofilovány na oblast kardiopéèe a na oblast lékaøské kosmetiky
a  plastické chirurgie. Nezmìnilo se ani to, že  hosty našeho centra budou
lidé, kteøí si uvìdomují svou spoluzodpovìdnost za své zdraví a chtìjí se
aktivnì podílet jak na prevenci, tak na pøípadných léèebných procesech.
Souèástí aktivního podílu je také vùle do svého zdraví investovat jak èas,
tak i finance. Tomu bude odpovídat vysoká úroveò všech služeb a
podmínek, které v RRC klienti najdou.. Klademe velké nároky  na opravdu
dokonalý, velmi kvalitní prùbìh celého pobytu každého hosta, s dùrazem
na individuální péèi. To mùže být a bude splnìno i díky komornìjšímu
charakteru celého zaøízení, které bude mít 75 lùžek pro hosty pøímo u nás

ubytované a dalších 50  klientù bude RRC využívat, øekl bych ambulantní
formou, tedy bude do RRC pøijíždìt ze svého domova, napøíklad
v Èeských Budìjovicích, využije služeb, v RRC fungujících a veèer se
opìt vrátí domù. Pøedpokládáme, že tuto formu budou využívat zejména
pracovnì velmi vytížení lidé, kteøí si nemohou dovolit z èasových dùvodù

delší pobyt, ale pøesto si uvìdomují, že zdraví je nejvyšší možná hodnota.
A že zdraví a celkový životní styl jsou dvì úzce související a neoddìlitelné
velièiny.

Velièinami, vzájemnì souvisejícími,

provázanými a neoddìlitelnými se už velmi

brzy stanou i mìsto Hluboká nad Vltavou

a relaxaèní a regeneraèní centrum. Název

centra je významovì jasný, ale... pùvodní

informace pøed nìkolika lety prezentovaly

tento projekt jako »láznì«? 

Ano, slovo »láznì« bylo prvotním,
pracovním termínem, který se asi nejvíc
zjednodušenì blížil našim pøedstavám.
Rozhodnì ale naší vizí nebylo klasické,
lázeòské zaøízení, které má nìjakou svou
charakteristickou podobu i zpùsob
poskytovaných služeb. Když pozdìji vize
nabyla konkrétních podob, vyplynul
z realizaèní verze statut relaxaèního
a regeneraèního  centra.

Dnes si uvìdomuji, že to prvoplánovì

použité slovo »láznì« možná nebylo
nejš�astnìjší, zároveò ale vím , že oznaèení »láznì« se pro naše centrum
na Hluboké vžilo a pøiznám se, že i já je obèas v souvislosti s centrem
øeknu. 

Pane øediteli, ovšem, øekne-li se láznì, všichni si pod tím pojmem umíme

mnohé pøedstavit – koupele vodní, bahenní nebo dokonce pivní,

procházky po kolonádì a další typické prvky. 

Pod pojmem »relaxaèní a regeneraèní centrum« se už tolik konkrétních

pøedstav neobjeví. Urèitì nejen mne, ale všechny obyvatele Hluboké nad

Vltavou zajímá, co všechno tedy v hlubockém RRC bude , jaké budou

jeho služby i jaké pozitivní aspekty pøinese RRC našemu mìstu.

Je to ale jistì hodnì široké téma, proto, jestli mohu, navrhuji vìnovat

mu samostatný rozhovor  v èervnovém vydání Hlubockého Zpravodaje.

Souhlasíte, prosím?

Ano, souhlasím, velmi rád. Nerad bych, aby vyznìlo jako fráze, když
øeknu, že mi bude ctí poskytnout informace hlubockým spoluobèanùm,
protože si velmi vážím toho, že jsem jeden z nich, že žiji v Hluboké nad
Vltavou.

Pane øediteli, nechci oponovat, ale myslím, že ctí je pøedevším nám, že
jste naším spoluobèanem. A mnì osobnì bylo velkou ctí vést s vámi tento
rozhovor. Dìkuji vám za nìj a tìším se na další shledání. 

Lucie Burianová

     
 JTJ Holiday  Horses Club Hluboká nad Vltavou 

         a Centrum volného èasu dìtí Hluboká nad Vltavou
 pod záštitou ing. Pavla Dlouhého, místostarosty Hluboké nad Vltavou 

vyhlašují u pøíležitosti Mezinárodního dne dìtí (1.6.2010)
  6. roèník  výtvarné a literární soutìže na téma

  MOJE VYSNÌNÉ ZVÍØE A JÁ
    aneb Zvíøe, které bych chtìl mít nebo mám doma

Zadání a pravidla soutìže: Výtvarná èást: formát A4  kresba pastelkami,
fixem nebo vodovkami, temperami. Literární èást – text na formát A4, 
námìt dle uvážení autora – motiv by mìl pøedstavit vysnìné zvíøe 
spolu s autorem (autoportrét).
 Kategorie  soutìže: 3 – 6 let – malba a kresba,  6 – 10 let – malba, 
kresba, text 11 – 15 let – malba, kresba, text. Do soutìže  mùže každý
úèastník pøihlásit maximálnì 3 obrázky  a  3 literární útvary, které 
nejpozdìji do 24. 5. 2010  pøinese nebo zašle  do Centra volného èasu,
pøedat L. Burianové, nebo do kaceláøe ZŠ Hluboká n.V. , pøedat paní M.
Pavlíkové. Na zadní stranu obrázku nebo textu napište jméno a pøíjmení,
adresu a vìk. Soutìžní díla posoudí odborná výtvarná a literární porota.
Vyhlášení 1. , 2. a 3. místa v každé kategorii a pøedání cen vítìzùm probìhne dne 1.6. 2010 v 16 hod. na akci Den dìtí v sedle ve dvoøe
Vondrov.  Sladké odmìny dostanou i letos všichni úèastníci soutìže. Tìšíme se na Vaše obrázky, povídky a nejvíc se tìšíme na Vás.
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Kaple sv. Huberta ve Staré oboøe
Pozvánka na 15. kvìtna odpoledne –
slavnostní vysvìcení kaple provede 

biskup Pavel Posád. 

Kdo byl sv. Hubert (Hubertus)
Patron: myslivcù a støelcù, øezníkù,
kožešníkù, soustružníkù, optikù,
kovodìlníkù, slévaèù, matematikù,
výrobcù matematických pøístrojù;
vzýván proti pokousání psem, 
uštknutí a strachu pøed vodou
Atributy: biskup, jelen, kniha, køíž,
lovec, roh, šípy
Motto: Uvaž èím jsi byl, 
co jsi a èím budeš!

Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve
Francii. Podle legendy byl ze šlechtického
rodu a stal se náruživým lovcem a milovníkem hýøivých zábav, ale srdce
mìl dobré a povahu ušlechtilou. Oznaèován byl za lidumila a zastánce
spravedlnosti, oženil se s Floribanou, která však pøi porodu syna Floriberta
zemøela.

Legenda vypráví, že hledal útìchu v lovu a na Velký pátek se setkal
s jelenem, kterému mezi parohy svítil køíž. Uslyšel prý otázku: »Proè stále
jen hledáš a lovíš zvìø? Je na èase, abys zaèal hledat Boha!« Pod vlivem
tohoto zážitku se Hubert rozhodl vìnovat svùj život službì Bohu. Asi roku
705 se stal biskupem v Maastrichtu a po pøeložení
sídla prvním biskupem v Lutychu, kde postavil
katedrálu.

Známá historie aneb Jak to bylo na Boubínì?
Lovecká chata Zámeèek a kaple sv. Huberta stávaly
v  Boubínském lesním komplexu na Šumavì, který
patøil až do 1. pozemkové reformy šlechtickému rodu
Schwarzenberkù. Lovecký zámeèek byl vybudován
v tamní oboøe knížetem Adolfem pro vzácné hosty již
v roce 1902. Kromì vlastního zámeèku byly v
následujících letech vybudovány v jeho
bezprostøedním okolí i další objekty pro zajištìní
chodu zámeèku – chata pro služebnictvo a stáje. Na
louce pod zámeèkem byla zøízena støelnice, kde lovci
mohli ovìøovat své zbranì, zkoušet a zdokonalovat
své støelecké schopnosti. V roce 1905 byla postavena
døevìná kaple, zasvìcená Sv. Hubertovi – patronu
myslivcù, ve které byly pøed zahájením lovu slouženy
mše svaté. Lovecký zámeèek ožíval každoroènì

pøedevším na podzim v dobì jelení øíje. Po zestátnìní
Boubína pøemístili v roce 1931, dle tehdejší úmluvy,
Schwarzenberkové lovecký zámeèek i kapli
sv. Huberta na své statky v Hluboké nad Vltavou do
Staré obory. 

Lesy Èeské republiky s.p., lesní závod Boubín
v roce 2000 vybudoval na místì základù pùvodní chaty novou a kromì

chaty opravil èásti podezdívky pùvodního loveckého zámeèku, která slouží
jako terasa pro odpoèinek s nádherným výhledem do kraje smìrem
k hraniènímu høebeni s Plechým, Trojmeznou horou a Tøístolièníkem...
V roce 2001 byl projekt završen obnovou kaple sv. Huberta na místì kaple
pùvodní. Snahou bylo, aby se vzhled kaple co nejvíce blížil pùvodnímu
vzhledu, proto byla projektová dokumentace zhotovena dle dobových
fotografií.

A jak to bylo dál – na Hluboké?

Øekli byste, že hajní a lesníci jsou drsní muži? Že jen loví zvìø a kácejí
stromy? Omyl! Mají srdce na pravém místì a o svou duši si také dìlají
starosti. S panem ing. Zasadilem, lesním správcem Lesù ÈR Hluboká nad
Vltavou, jsme si povídali o tom, jak to, že právì chystají vysvìcení novì

postavené schwarzenberské kaplièky v Oboøe.

Víme, že pùvodní pøenesená Lovecká chata je v Oboøe peèlivì udržována

a že peèujete také o studánky, rybníèky a další hezká místa, která v oboøe

historicky jsou. Jak to bylo s kaplí a dostali jste na její obnovení nìjaký

grant? Kaple sv. Huberta byla kdysi pøestìhována z Boubína spolu se

schwarzenberským zámeèkem i chatou
do Staré Obory. V Zámeèku se pøed
nedávnem upravoval interiér, hlavní
sálek se obkládal døevem, jinak je
budova v dobrém stavu. Ale kaple vzala
v prùbìhu doby za své. Zùstal z ní pouze
základ, kámen a postavený køížek s
nápisem sv. Hubert, u kterého se konaly
výhøady zvìøe ulovené v Oboøe. A já už
jsem dost dlouho uvažoval – pøímo snil
o tom, že by se tady v oboøe na své místo
kaple mìla vrátit. 

Co se týká evropských penìz, tak jsme
prostøednictvím podniku podali hned tøi
návrhy. Jeden byl na protržený rybník
Wasser, kde bylo provedeno odbahnìní,
vybudováno výpustní zaøízení,
zrekonstruován bezpeènostní pøeliv

a nová èeslová stìna, která zabraòuje úniku zvìøe z obory. Další návrh
vznikl díky prùzkumùm ekologických zátìží, kdy v lokalitì Øídká Blana
analýza vzorkù potvrdila pøítomnost ložisek dehtu. Zasahovat se bude i na
dalších vytypovaných místech, kde na jaøe 2009 probìhly další prùzkumné
práce –  projekt získal podporu z fondù EU.

Kaple do grantù z penìz EU sice neprošla, ale bylo rozhodnuto, že se
postaví za naše peníze, takže se ji rozhodly obnovit samy Lesy. Tak se
i stalo, v roce 2008 jsme ji postavili, projekt byl udìlán pøesnì podle

pùvodního plánku, který jsme našli ve
schwarzenberském archivu. Kaple je celá
ze smrkového døeva a na støíšce má
štípané šindele. (A když jste uvnitø,
ucítíte, že ještì krásnì voní døevem.)

Je postavena ze døeva, které rostlo

v oboøe? Není, firma, která vyhrála
soutìž, si na její stavbu materiál
obstarala sama a šindele dovezla až
odnìkud z Moravy, dneska už se ty pravé
tìžko shánìjí.

Ale koupili jsme do zvonièky zvon
z kostela ve Zlivi, tamní faráø ho chtìl
prodat, protože shánìl peníze na nové
velké zvony. 

Takže tenhle zvon, který se pìknì

akorát vejde do vìžièky, je navíc
schwarzenberský zvon, ještì s rodovým
historickým znakem.

Co se tam v lesní kaplièce bude všecko

dít? Tak napøíklad už jsem tam oddával.
První byla svatba syna stavbyvedoucího,
který tu kaplièku stavìl. I když mìli
vlastnì všechno ostatní v Tøeboni, tak

oddat se pøijeli sem a daòci byli skoro doslova za svìdky. Je to tam krásné,
romantika uprostøed Staré Obory.

V kapli si sedne do lavic tak 18 – 20 lidí a vzadu se ještì pár lidí
postaví, takže menší svatba se tam pohodlnì vejde. Jinak plánujeme dìlat
svatohubertské mše, tak jak to bývalo, jednou dvakrát do roka k velkému
lovu.

Myslím, že dùležité je, že se povedlo vrátit kaplièku tam, kde byla, je
hezké zachránit památky, které za to stojí, a je snad dobøe, že se to povedlo
ještì teï. V dobì pokrizové bude možná ještì hùø. Ale když se chce, tak
to jde.

Kdo vyøezal oltáøní obraz? Oltáø vyøezával MUDr. Václav Bedøich
z Èeského Krumlova, oèní lékaø. Jinak také nadaný malíø a øezbáø, dìlá
úžasné portréty, v naší lidovecké kanceláøi v Budìjovicích máme od nìj
skvìle Josefa Luxe. Tenhle pan oèní doktor kdysi ošetøil dokonce oko
jednoho prapøedka z mých jezevèíkù, který se mnou ještì studoval
vysokou školu a chodil i na pøednášky. Tehdy mìl nìjaký problém a pan
doktor øekl, psí oko jako lidské, pøijïte, ale pøineste ho v tašce, a� ho lidi
v èekárnì nevidí... co by si pomysleli? Pan doktor psa prohlédl a oko
spravil.
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Je to vzácný èlovìk. V Krumlovì vyøezával svatého v kaplièce u Horní
brány. Oltáøní obraz sv. Václava namaloval také on. Najdete ho v chrámu
sv. Víta v Krumlovì v pøilehlé zimní kapli, vybudované ze severní
sakristie a v roce 1997 zasvìcené sv. Václavovi. Prostì toho vytvoøil už
mnoho, a vždycky, když je ve svìtì nìjaká tragédie, zemìtøesení, potopy,
udìlá výstavu, prodá obrazy a pošle peníze na pomoc.

Pan doktor nejdøív namaloval obraz podle pùvodního rozkreslení
oltáøe, Sv. Hubert a jelen s køížem mezi parohy. Obraz vypadá skuteènì

jako stará práce, má veškerou hloubku minulého století, vèetnì

popraskané malby. 
Shánìli jsme dlouho, øíká Jan Zasadil, jak pùvodní oltáøní obraz vypadal.
V nìèem poradil pan Niekendey ze Schwarzenberského spolku, ví se, že
byl vyøezávaný ze døeva,nicménì pùvodní obraz byl kdysi ze staré kaple
odvezen zøejmì do tehdejší pùvodní chaty v Ponìšické oboøe, která
shoøela a obraz mìl shoøet v té chatì. Takže motivu tehdejšího
vimperského øezbáøe a malíøe, hajného, který chodil po lese a dìlal si skici
a potom je vyøezával, jsme se pøesnì nedopátrali. I když to byl asi také

šikovný umìlec, nìjaká dílka si od nìj si vzal i císaø František Josef do
svého loveckého zámeèku v Bad Ischlu a do Vídnì. Takže jsme pátrali
dlouho, ale marnì, až  jsme nakonec v nìjaké knize našli podobné téma,
které si pan doktor Bedøich vybral a teï už øezba visí v kapli vyøezaná
v dubové fošnì poslepované z více kusù dohromady. Nechal nám ji slepit
pan Vácha ze Stavitelství. Nápis, který pak autor pøidal, našel nìjaký
z jeho vnukù, je to heslo rytíøù z øádu sv. Huberta, s odkazem onoho
lutyšského biskupa Huberta, který zemøel roku 727. Volnì pøeloženo
z latiny zní Smlouva pøátelství a ctnosti nebo zákon pøátelství

a stateènosti! Latina dává možnost více výkladù...
Pøesný scénáø toho sobotního odpoledne ještì nevím, ale myslím, že by

mohlo být hezké. Je to výlet do hezkého pøírodního prostoru, na kterém je
znát, jak se k nìmu naši pøedkové hezky chovali. Zatroubí trubaèi,
vysvìtíme kapli, poblíž bude nainstalována tabule o historii zámeèku
a kaple, vèetnì pùvodních plánù – pro vzpomínku a aby lidé vìdìli...
Pøipraveno bude i nìco k pití, možná dojde na jelení guláš od pana Šímy
z Budìjovic, který loni na Gulášfestivalu v Maïarsku uvaøil guláš a ten ve
velké konkurenci skonèil na støíbrném místì...!

Nabízíme kovovýrobu
posuvné brány, schodištì, ploty,

zábradlí atd.
Stavby ze døeva

Pergoly, menší pøístøešky.
Žaluzie a tìsnìní

Montáž horizontálních a
vertikálních žaluzií, silikonové

tìsnìní do oken a dveøí.

Natìraèské práce
Izolace støech

Sdružení živnostníkù

tel. 774 314 156, 
608 809 095, 
606 371 706

Chybìl  Vám  na Hluboké
fotoateliér, kde byste se
nechali vyfotografovat 

s Vašimi ratolestmi 

nebo i s domácími mazlíèky?

UŽ JE TU!

• Portréty 
• Akty

• Fotografie z významných
rodinných i spoleèenských akcí
• Velkoformátový tisk fotografií

Václava Welserová 

Tel:   721 573 999

Nabízíme všem obcím, mateøským
školkám, školám na Hlubocku 

4 starší sítì a nìkolik míèù, které už
nepoužíváme. Zájemci volejte, prosím:

606 212 020, èi pište:
zd.chmelova@seznam.cz
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Nìkolik poznámek k anketì o zbourané JEDNOTÌ

Je to pro mne osobnì smutná záležitost, protože prázdným prostorem po zbourané JEDNOTÌ jsem byl také
ohromen. Ale rada a zastupitelstvo udìlalo jediné možné: spoèítalo náklady a zeptalo se obèanù, 

zda takové náklady chceme zaplatit. Také jsem rád, že nám na veøejných schùzích až na výjimky nebylo vyèítáno, 
že jsme nìco zanedbali èi zaspali. Vizualizace nového domu visela na nástìnce témìø rok a bìhem tohoto roku

nepøišel opravdu nikdo, kdo by chtìl ponechat místo po JEDNOTÌ volné. 
Celý problém se otevøel v okamžiku zbourání JEDNOTY. Nicménì, jsem pøesvìdèen, že nový bytový dùm bude sloužit obèanùm a pøijmeme jej.

Na nìkterých hlasovacích lístcích ankety bylo napsáno nìkolik anonymních
i podepsaných vzkazù, na které bych rád reagoval: 
Jsem v rozpacích ze vzkazu, který nìkdo pøipsal na lístek: »Na Hluboké se

mi nelíbí, je mi jedno, jaká »hrùza« zde bude.«

Autor XXX@seznam.cz nám položil tøi otázky:
1. Proè nebyl vedle známých návrhù zadán také projekt na volné
prostranství a pod úrovní prodejní plochy JEDNOTY?
2. Proè nebylo vypsáno referendum ještì v dobì, kdy zaèala první jednání
o budoucnosti plochy OD JEDNOTA.
3. Proè se nejednalo o této vìci døíve (20 mil.– 67 mil)?
Projekt s »pod úrovní JEDNOTY« nebyl zadán proto, protože ho nikdo
nechtìl stavìt. Ano, zhruba pøed deseti lety byla budova nabídnuta mìstu
za 22 milionù + bourací práce + úprava prostranství a tato cena se tehdy
zdála jako vysoká. Nicménì, diskontujete-li tuto èástku do dnešní doby, je
to v relaci s dnešní, krizovou cenou. Tehdy, pøed deseti lety, jsme se
rozhodli budovu nekoupit a dále se zvažovaly varianty, jak dál. Architektka
Polcarová zpracovala nìkolik studií, které stále narážely na finanèní
nároènost: nejprve koupit, bourat a poté stavìt nìco, co je ve své podstatì
ztrátou v desítkách milionù. Ano, mìsto nakonec pøijalo skuteènost, že se
do jednání vložil soukromý investor a navrhl novou stavbu bez finanèní
úèasti mìsta. Vìtšinu staveb na území mìsta øeší soukromí investoøi a mìsto
díky tomu prosperuje. Vypsat tehdy referendum prostì nikoho nenapadlo.
Vizualizace projektu byly vyvìšeny na nástìnce pøed JEDNOTOU ihned,
jak je mìsto získalo. A jak jsem psal, nikdo na nì nereagoval a investor
získal standardní cestou stavební povolení. 

Podobný názor pøipsal další obèan: »Postavit garážový dùm s obchodem
JEDNOTY do úrovnì Masarykovy ulice a na støeše garáží udìlat park.«
Nìkdo pøipsal: »Proè se mìsto takto neptalo døíve? Pak by zadlužení nebylo
nutné« a jeho manželka pøipsala (stejnou fixou): »Zvýšení daní odmítám
platit. Situaci jsem nezavinila.« a zaškrtla ANO. Ani pøed deseti lety mìsto
nemìlo volných cca 30 milionù. A musím dodat, že kdykoli by mìsto
JEDNOTU kupovalo, muselo by se zadlužit. Dnes i pøed deseti lety.
Stejnou fixou byl popsán další lístek: »Za tuto situaci je jistì nìkdo
zodpovìdný. A� tedy zaplatí i svou chybu.«

Hezky nám napsala Eva S.: »Nemám nemovitost, ale pokud budu
bydlet na Hluboké zaplatím i za své dvì dìti«.

Na další lístek bylo pøipsáno »Ano, pøeji si, aby zde byl vybudován
park a aby se nìco provedlo se sýpkou«. Téma sýpky s neopravenou
fasádou bylo nìkolikrát zvednuto bìhem veøejných diskusí. Mìsto spolu
s majitelem sýpky, spoleèností AGRIPROD, hledá investora na
pøebudování a nìjaké využití sýpky. Zatím je navržena pøestavba na školské
zaøízení. Je ale potøeba vìdìt, že AGRIPROD stále používá sýpku jako
sušièku a sklady své zemìdìlské produkce.

Pan Milan F. pøipsal: »Pøijde mi to jako pìkná zlodìjna. Ale volný
prostor mì napadl hned, jak se zaèalo mluvit o zbourání. Tak proè se o to
nepokusit. Jen doufám, že èasem na tom miliony vydláždìném místì
(bude-li) nezaène nìkdo nìco stavìt«. Milý pane F., zlodìjna to nebyla, ale
už je po všem.

Paní Romana B. se rozzlobila: »Nechápu! Co to má znamenat! Že vám není
hanba!« a zaškrtla NE.

Na další lístek NE bylo pøipsáno: »To si ze mì dìláte srandu? Pokud vím,
mìsto dostalo dotaci 50 mil.« . Podotýkám ne, ne, ne, nedostalo.

A další NE pøipsal: »Dobrej Kocourkov«. Mùže se to tøeba nìkomu zdát,
ale pro všechny zastupitele to bylo tìžké rozhodnutí. A� tak èi tak. 

Slušný anonym pøipsal: »Jsem také pro, ponechat místo po JEDNOTÌ

volné, když už se podle mého názoru zbyteènì zboural celý obchodní dùm.
Nejvìtší škoda je zrušení obchodu s levným zbožím. Nevím ale, proè máme
nyní akci finanènì kompenzovat, když døíve o zbourání obchodního domu
rozhodoval nìkdo jiný a nebylo na zbourání vypsáno referendum«. Ještì
jednou: mìsto o zbourání JEDNOTY uvažovalo, ale celý proces byl
nakonec v soukromých rukách. JEDNOTU koupila soukromá spoleènost
a dùm zbourala. Když byl odkryt pohled na kostel, otevøela se celá diskuse.

Velmi hezky, by� kriticky, nám napsala paní H. z Bavorovic: »Je zcela
špatné, že zastupitelé vše nechali na poslední chvíli a teï to odnesou
obèané. Pøikláním se k tomu, aby byla vyšší daò, ale aby hlavnì tito viníci,
tak všichni podnikatelé, kterých je na Hluboké požehnanì a mají slušné
výnosy, šli pøíkladem a nenechávali vše na obèanech. Na Hluboké je plno
sportovních a zábavních aktivit, jsou v nich milionáøi, kteøí provozují tøeba
golf a jiné sporty jako tenis, a� také sponzorují tuto akci ve vìtší míøe a tím
sníží až nemyslitelné návrhy na danì.«

Protože paní H. nebydlí na Hluboké, vysvìtluji, že jsme nic nenechali na
poslední chvíli. Celá diskuse byla otevøena, až když byla JEDNOTA
zbourána. A teprve pak, jak bylo popsáno v anketním lístku, na základì

vùle obèanù nechala rada mìsta zjistit cenu, za jakou by bylo možné
nechat místo nezastavìné. A mìsto disponuje pouze penìzi svých
obèanù, žádné jiné peníze nemáme. A tak se nedivme, že zastupitelstvo
jako vodítko pro své rozhodnutí rozhodlo o vypsání ankety. Víme, že
dopadla 1565 ku 462. Dnes mùže být nespokojených 462 lidí.  Bylo by
lepší, aby bylo nespokojených 1565? Pro zastupitele byl ale výsledek
ankety pouze informaèní, vìtšina z nich stejnì rozhodovala podle svého
svìdomí a z vyjádøení jednotlivých zastupitelù hlavnì zaznívaly obavy
o pøedlužení mìsta.   

Pan L.P. naopak napsal: »Pokud se vyskytují persóny, jimž plesá srdce
pøi pohledu na kostel, nech� zaplatí ony miliony ze svých penìz. V dobì

krize mùže mít takové myšlenky jen hlupák a ignorant. Olezlá sýpka
zøejmì nevadí.« 

A pan J.H.: »Je pøece skoro zázrak, že se našel nìkdo, kdo zboural
Jednotu a postaví tam byty, obchody a podzemní parkovištì«.
A pan H.: »Nejsem proto, aby obchodní èinnost JEDNOTY se spoleèností
Real Treuhand Reality hradili obèané mìsta Hluboké nad Vltavou formou
navýšení danì z nemovitosti. Požádejte sponzory pùsobící ve mìstì,
popøípadì Krajský úøad èi Evropskou Unii o dotaci«. To bychom mohli
pouze v pøípadì výsledku ANO. Ale nemohli jsme spekulovat, zda
sponzoøi èi EU na koupi místa po bývalé JEDNOTÌ pøispìjí a nemohli
jsme to lidem slibovat.  

A poslední dopis pro zastupitelstvo pøidala paní Veronika D.:»Byla jsem
mimo mìsto a nemohla jsem se zúèastnit schùze na Mìstském úøadu, kde
se jednalo o daném tématu. Velice mì to mrzí, tak bych chtìla touto
formou krátce øíci svùj názor. Nelíbí se mi popisované zdùvodnìní...
Spoleènost Real Treuhand Reality si mùže vyèíslit náklady v podstatì jak
chce, je to dosti neprùhledné. Myslím, že se zase nìkdo pìknì »napakuje«,
což je v našem státì možné a èasto se tak dìje a zase na to doplatí obyèejní
obèané. Velice mì to pobuøuje, ale jako øadový obèan s tím tìžko nìco
udìlám. Kvùli ponechání tohoto místa nezastavìného (vždy� pøeci zelenì

je kolem nás tak málo, všude se staví a zelená plocha ubývá více a více
a my se za chvíli budeme pohybovat jen mezi samými budovami a nebude
místa, kde se od dnes již tak nároèného a uspìchaného zpùsobu života
odreagovat a naèerpat síly) se musím podvolit. Jsem tedy proto, aby mìsto
Hluboká nad Vlt. zakoupilo místo po zboøené Jednotì a nechalo toto místo
nezastavìné, aè se mi nelíbí, jak jsem výše zmínila, vyèíslení nákladù spol.
RTR, které je neprùhledné a napoèítat si mùže spoleènost RTR v podstatì
co chce...« 

Vážím si pøístupu paní D., ale musím poznamenat, že volání po
»zeleni«, které se nedostává èi, »parèíku« pro odpoèinutí zaznívalo
v debatách mnohokrát, ale to snad pøece není pøípad našeho mìsta: sto
metrù od JEDNOTY nahoru zaèíná zámecký park a sto metrù dolù zaèíná
zeleò okolo rybníka. A výsledek ukázal, že opravdu nešlo o to, aby se
nìkdo »napakoval«. Spoleènost Real Treuhand Reality vyèíslila koupi
nemovitosti, projekt, stavební povolení, další náklady a samozøejmì i èást
ušlého zisku. Jednání této spoleènosti v žádném pøípadì nebylo neseriozní,
naopak bylo vstøícné. 

Vážení spoluobèané, dìkuji, že jste pøišli hlasovat v narychlo
zorganizované anketì a dìkuji za vyjádøení vašeho názoru. Pár výše
uvedených poznámek berte jako kolorit probìhlé diskuze.

Tomáš Jirsa, starosta
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Sv. Jan Nepomucký versus mìsto Hluboká
V Èechách najdete 63 kostelù zasvìcených sv. Janu Nepomuckému. Ten náš byl ale poslední dobou nejpopulárnìjší, alespoò co se

jihoèeského tisku a jihoèeských, zvláštì pak hlubockých emocí týká. Když využijete v tìchto chvílích uvolnìného prostoru, 
a rozhlédnete se z rohu proti uzenáøství, uvidíte v okruhu kolem kostela všechny hlubocké historické budovy. Kostel, Mìstský úøad,

Starý a Nový úøední dùm, sýpku. Historie jako na dlani, jen nìkterými stavbami je rušen pohled až k rybníku Munickému.
Po bouølivém aprílovém mìsíci už je jasno. Otevøená plocha zde nezùstane, obyvatelé mìsta rozhodli. 

Krásný výhled na kostel si nekoupí, je moc drahý. Je to dobøe, nebo špatnì? Já nevím. V tomto èlánku proto jen zrekapituluji události.

O  Hlubocký farní kostel je zasvìcen Sv. Janu Nepomuckému
Duchovní, kteøí zde jsou ustanoveni: P. František HALAŠ –
administrátor. Nedìlní bohoslužby 8.30. Vikariát: È. Budìjovice –
venkov.  Okres: Èeské Budìjovice. Pøifaøené obce: Hluboká nad
Vltavou, Bavorovice, Dasný, Munice.
Historický pøehled: Farnost zøízena r. 1786, dìkanství r. 1921,
matriky od r. 1784. Kostel sv. Jana Nepomuckého postaven
v letech 1845 – 1846. Do jeho postavení fungovala jako farní
kostel kaple sv. Floriána na starém zámku. Hlubocký vikariát
existoval v letech 1790 – 1952. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl navržen podle plánù architekta
Franze Beera. Kostel byl vysvìcen kardinálem Bedøichem ze
Schwarzenbergu za velké slávy 16.5.1847.  Kostel je postaven
v novogotickém slohu, je obdélný, s pøíènou lodí a jeho vìž se tyèí
do výše 56 metrù. Stavební náklady dosáhly 248 654 zlatých. Po
obou stranách vchodu byly v roce 1854 zasazeny císaøské duby na
pamì� sòatku Františka Josefa I. a Alžbìty Bavorské – zvané Sissy.
Kostel byl opravován od roku 1992 a nyní je v dobrém stavu –
a pohled na nìj z nyní volného místa je krásný. 

Zajímavé jsou osudy kostelních zvonù, jež byly v roce 1846
pøeneseny ze zámecké kaple. Nejvìtší se jmenuje Josef, byl poøízen
roku 1725 a váží 840 kg. Menší zvon, Donát, o váze 335 kg, z roku
1629, byl ulit v Èeských Budìjovicích a nejmenší zvon, Jan

Nepomuk, pocházející z roku 1815, vážil 225 kg. Oba poslednì

jmenované zvony, Donát a Jan, nepøežily první svìtovou válku.
Naposledy zahlaholily Hlubockým 26. srpna 1916 ve ètvrt na pìt
odpoledne, naèež byly sòaty a zrekvírovány pro vojenské úèely. Po
válce ulil èeskobudìjovický zvonaø Rudolf Perner zvony nové,
dokonce hned tøi, nesly jména Václav (1935 kg), Jan (460 kg) a
Maria (329 kg). Za nìmecké okupace byly opìt dva zvony
zrekvírovány a až v roce 2005 se kostel doèkal zvonù nových. Jsou
pojmenovány po sv. Vojtìchovi, Václavovi a Janu Nepomuckém.
I tyto zvony odlilo zvonaøství Perner, tentokrát už ovšem v Pasovì,
kam bylo nuceno z Èech pøesídlit v dobách zlých.

Sv. Jan Nepomucký je patronem schwarzenberského rodu a na
svátek Jana, 16. kvìtna, se koná na Hluboké svatojánská pou�.
Dnes sice najdeme v kalendáøi nejèastìji jméno Pøemysl, ale tento
den je svátkem i Jana Nepomuckého.

O Výsledky ankety

Otázka: Jsem pro to, aby mìsto Hluboká nad Vltavou zakoupilo
místo po zboøené Jednotì u kostela a ponechalo toto místo

nezastavìné s tím, že pro každého obèana to znamená zaplatit
minimálnì 13.000 Kè formou zvýšení danì z nemovitosti

a prodejem mìstských pozemkù?
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• obyvatelùm mìsta s právem hlasovat byly 21.4.2010 rozdány
hlasovací lístky v poètu 3935 kusù

• do hlasovací urny bylo ve dnech 23. a 24.4.2010 odevzdáno 2038
hlasovacích lístkù, t.j. 51,7 % z celkového množství

• neplatných hlasovacích lístkù bylo 11 ks,

t.j. 0,2 % z celkového množství

• platných hlasovacích lístkù bylo odevzdáno 2027 ks, 

t.j. 51,5  % z celkového množství

•s odpovìdí ANO bylo odevzdáno 462 hlasovacích lístkù 

t.j. 22,8 % z platných hlasù

•s odpovìdí NE bylo odevzdáno 1565 hlasovacích lístkù t.j. 77,2  % z
platných hlasù

•zastupitelstvo mìsta na svém jednání dne 24.4.2010 zakoupení místa
neodsouhlasilo      

v Hluboké nad Vltavou dne 26.4.2010

O Anketní otázka pro obèany 
Hluboké nad Vltavou s vysvìtlením situace
Vážení obèané,
obracíme se na vás touto nezvyklou formou, protože ve
velké èasové tísni je tøeba uèinit závažné rozhodnutí,
které se týká plochy po zbouraném obchodním domì

JEDNOTA vedle kostela v centru Hluboké.  
Více než deset let mìsto uvažovalo o zbourání

budovy JEDNOTY v centru mìsta. Vzniklo nìkolik
plánù a variant, jak by budova JEDNOTY mohla být
nahrazena. Jedním z limitujících faktorù byla
skuteènost, že JEDNOTA nechtìla a nechce odejít
z centra mìsta. Pøed dvìma lety koupila budovu od
družstva JEDNOTA spoleènost Real Treuhand Reality,
v souladu s územním plánem vypracovala projekt,
získala stavební povolení a zahájila bourací práce.
Projekt zachoval prodejnu JEDNOTY v souladu
s jejími požadavky v novém plánovaném objektu. 

V okamžiku, kdy bývalá budova JEDNOTY byla
snesena, objevil se krásný pohled na kostel a ostatní
historické budovy v centru a mnoho obèanù se
vyslovilo pro ponechání tohoto místa nezastavìného. 

Mìsto na základì této žádosti veøejnosti oslovilo majitele
pozemku, spoleènost Real Treuhand Reality, zda je možné
ponechat místo nezastavìné. Tato spoleènost vyèíslila mìstu
dosavadní náklady (koupì budovy, pozemkù, trafostanice,
projekty atd.) a nabídla mìstu k prodeji celou spoleènost za
42 milionù vèetnì závazkù, t.j. uzavøených smluv se spoleèností
Swietelsky (bourací a stavební práce), dlouhodobý nájem
s družstvem JEDNOTA, smlouvy s E.ON, A+U a VSB
engineering. Všechny tyto spoleènosti jsou vstøícné a také
JEDNOTA chce vyjít mìstu vstøíc. Zrušení všech tìchto smluv
a úhrada již provedených prací a ztrát bude stát cca 20
milionù. Zaplacením tìchto cen mùže zùstat pozemek vedle
kostela nezastavìn.
 Mìsto si nemùže dovolit výdaj cca 60 milionù a nemá takovéto
rezervy. Mìsto mùže prodat významnou èást svého majetku,
stavební pozemky v Zámostí a vzít si pùjèku. I pøi prodeji majetku
bude nutné splácet pùjèku a ke splacení této pùjèky bude nutné
zvýšit místní danì, konkrétnì daò z nemovitosti, která je dnes na
Hluboké na nejnižší úrovni. Tato daò by byla zvýšena z dnešního
koeficientu 1 na koeficient 4. Doba splácení (a tedy trvání zvýšené
danì) bude závislá na tom, jak se mìstu podaøí prodat pozemky
v Zámostí. Zvýšení danì z nemovitosti je podmínkou ponechání
prostoru po JEDNOTÌ nezastavìným. Jiné ekonomické øešení
neznáme, resp. nemáme. Je nutné podotknout, že se mìsto zadluží
na hranici svých možností. Pro vaši pøedstavu, o jaké zvýšení se
jedná, lze uvést modelové pøíklady: V roce 2010 zaplatil majitel
bytu o velikosti 100 m   daò z nemovitosti 302 Kè roènì, po2

zvýšení danì by zaplatil 1208 Kè roènì. Majitel »øadovky« na
Holém Vrchu platil letos 229 Kè, po zvýšení by platil 931Kè (nejde
o pouhé vynásobení, nebo� za zahrady a ornou pùdu se daò

nezvyšuje). Majitel standardního rodinného domu s garáží platil
dosud 562 Kè a platil by 2 152. Majitel velkého rodinného domu
s garážemi a bazénem a ostatními plochami platil dosud 970 Kè

a platil by 3 745 Kè roènì.
 Zastupitelstvo mìsta se rozhodlo obrátit na obèany prùzkumem
veøejného mínìní s otázkou, zda za výše uvedených podmínek
chtìjí nechat místo vedle kostela nezastavìné. Každý obèan
Hluboké nad Vltavou (nad 18 let) dostane domù tento anketní
lístek, který mùže odevzdat do sbìrného boxu umístìného na
Mìstském úøadu. Jelikož se nejedná o referendum (které by se
èasovì nestihlo), je možné, aby lístek za vás donesl rodinný
pøíslušník èi soused, avšak obèan, který ponese více lístkù, bude
muset jmenovat ty, za které lístek do sbìrného boxu nese. Tím bude
zaruèeno pravidlo jeden obèan (voliè) = jeden názor. Sbìrný box

bude umístìn na Mìstském úøadì v  pátek 23. a v sobotu 24. dubna
od 9.00 do 16.00 hod. 
Mìstské zastupitelstvo Vám dìkuje, že vyjádøíte svùj názor.

Otázka: 
Jsem pro to, aby mìsto Hluboká nad Vltavou zakoupilo za výše

uvedených podmínek místo po zboøené Jednotì u kostela

a ponechalo toto místo nezastavìné?

Ano                       Ne

 Zakroužkujte váš názor.

Jak si nás všímali novináøi a co o tom psali
Následující èlánky jsou seøazeny od souèasnosti do minulosti:

O Odmítli námìstí za 67 milionù

Zaplatit 13 tisíc korun ze svého za pozemek u kostela bylo ochotno jen 462
obyvatel Hluboké. Stavba bytového domu bude pokraèovat
Tøináct tisíc korun na hlavu za pozemek u kostela? Tolik nedáme, rozhodli
v sobotu v anketì hluboètí volièi. Radnice ji vyhlásila po bouøi nevole
a odporu, kterou vyvolala stavba domu se 40 byty v centru mìsta.

Lidé dostali na výbìr. Buï každý z nich zaplatí prostøednictvím zvýšené
danì z nemovitosti na ètyønásobek zhruba 13 tisíc a mìsto za nì pozemek
a další závazky spojené se stavbou odkoupí, nebo soukromý investor byty
dokonèí.

»Spoleènost Real Treuhand Reality, jež nyní pozemek vlastní, vyèíslila
náklady na 42 milionù korun. Spolu se zaplacením už hotových prací a
vypoøádáním dalších smluv by se celková èástka dostala na 67 milionù

korun,« zdùraznil starosta Hluboké Tomáš Jirsa. Jen pro pøedstavu, takový
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 je bìžný rozpoèet mìsta na celý rok. Metr ètvereèní pozemku po nedávno
zbourané prodejnì Jednoty by se pohyboval okolo astronomických 50 tisíc
korun.

Obyvatelé: Máme máslo na hlavì

Anketu mìsto vyhlásilo minulý týden po rušné debatì, jíž se
zúèastnila stovka lidí. Protože nebyla zorganizována jako
referendum, nebylo do poslední chvíle jisté, zda k jejím výsledkùm
budou zastupitelé ochotni pøihlédnout. Vìtšina z nich poukazovala
na to, že by se mìsto odkupem nebezpeènì zadlužilo. Z 3 935
volièù na Hluboké nakonec vyjádøilo svùj názor 2 038, tedy více
než polovina. Zaplatit za pozemek, jenž by se pravdìpodobnì

zmìnil v park nebo námìstí s výhledem na kostel, ale bylo ochotno
jen 462 z nich. Více než tøi ètvrtiny odkup pozemku za tìchto
podmínek odmítly.

»Padá mi kámen ze srdce, že obèané takto rozhodli za mì.
Zadlužili bychom mìsto za hranu únosnosti,« zahájil v sobotu
mimoøádné zastupitelstvo, které mìlo na programu pouze tento
bod, starosta Jirsa. Místostarosta Pavel Dlouhý upozornil, že
pozemky okolo kostela byly zastavìné už v minulosti. Svùj názor
zmìnil i radní Karel Vácha, který minulý týden navrhoval získat
peníze veøejnou sbírkou a prodejem mìstských lesù. »Mìl jsem
svùj vlastní limit, ale tato èástka je pro mì nepøijatelná. Lidem by
to spíše ublížilo. Proto budu hlasovat pro dostavbu,« øekl ve svém
vystoupení Vácha. Hlasování po zhruba pùlhodinové debatì bylo
jednoznaèné. Pro odkoupení pozemku žádný ze zastupitelù ruku
nezvedl, výstavba bytového domu tedy bude pokraèovat dál.

Desítka lidí, kteøí zasedání sledovali, odcházela z radnice
rozladìna. »Vím, že máme máslo na hlavì, protože jsme se o tento
projekt nezajímali vèas. Pokud by mìsto uspoøádalo anketu døív,
výsledky by byly asi jiné. Takhle spoustu lidí zastrašilo právì

zvýšení daní,« podotkla jedna z nich Marcela Radová.
Výhledu na dominantu kostela sv. Jana Nepomuckého

z 19. století si tak budou Hluboètí užívat už jen zhruba tøi mìsíce.
Pak jej stavba znovu zakryje. První obyvatelé by se do nového
domu mìli stìhovat už pøíští rok v èervnu. 

Lenka Zimmelová, MF Dnes, 26. dubna

O  Selský rozum v praxi aneb milý obèane, všechno nìco stojí
V Hluboké nad Vltavou mìli pozùstatek po komunistickém
urbanismu. Bývalý socialistický obchodní dùm koupil soukromý
investor a na jeho místì chce postavit podzemní garáže, obchody
a byty. Jenže prvotní demolice odkryla pohled na kostel, který mìli
starousedlíci už jen ve svých vzpomínkách, knihách a na
pohlednicích, zatímco mladí jej nezažili nikdy. A tak se zvedla vlna
obèanské solidarity s nápadem zachovat tento staronový výhled na
církevní stavbu a na místì bývalého obchodního domu nic nestavìt.
Nech� to mìsto zaøídí, nebo� taková je vùle øady jeho obèanù.
Potud nic neobvyklého. Jenže kdo zaplatí soukromému investorovi
kupní cenu a dosavadní práce? Odpovìï obèanù je jasná: Mìsto.
Tomu je ochoten soukromý investor projekt prodat. Další peníze
by radnici stálo vyvázání se ze smluv a zasypání základù. A nyní
zaèíná ta jedineèná škola reálného života a skuteèných hodnot.

Mìsto takové prostøedky nemá a muselo by si vzít úvìr. Na
splátky úvìru ale nemá a je nutné najít nové zdroje. Mìsto má
velmi omezené možnosti v souèasném pøerozdìlovacím daòovém
systému a proto si musí pomoct samo. Abych byl pøesný, zajistit
zdroje na pokrytí splátek úvìru musí logicky obèané, nebo� ti chtìjí
odchod soukromého investora a zachování novì získaného výhledu
na kostel. Nejedná se o žádnou novou stavbu na zelené louce,
o které by se teprve rozhodovalo – jako o nové zástavbì. Ten
obchodní dùm tam byl desítky let.

Obèané tedy dostali od mìsta férovou nabídku. To je ochotno si
vzít úvìr pøi splnìní dvou podmínek. Zaprvé se musí vyjádøit
k návrhu všichni obèané a musí existovat výrazná pøevaha hlasù pro
tento návrh. Zadruhé mìsto zvedne ètyønásobnì, tedy na maximální
možnou výši, daò z nemovitosti, ze které pokryje splátky úvìru.

Jsem zvìdav, jak toto rozhodování obèanù dopadne. Domnívám se,
že hodnì z nich by totiž chtìlo zachovat výhled a nestavìt nic. Dost
množná ovšem nebudou chápat, proè by v takovém pøípadì mìli
nìco platit. V každém pøípadì je na tomto ukázkovém pøíkladu
témìø pøedpisovì poukázáno na fakt, že nic není zadarmo, všechno
nìco stojí, peníze mìsta jsou jeho obyvatel a jen ti sami si
rozhodnou, zda ten výhled na kostel stojí za desítky milionù, které
budou oni splácet.

Tentokrát (ale ono je to tak vždy, jen si to neuvìdomují) ten
výhled totiž nebude za pro nì dosud imaginární peníze »nìjakého«
mìsta, ale z jejich vlastních penìženek každý rok. Škoda jen, že si
toto neuvìdomují lidé pøi svých požadavcích na stát, mìsta a obce,
když chtìjí nové chodníky, plavecké bazény, více zelenì, více
penìz do sportu, ménì aut, stezky pro kola, nebo naopak nechtìjí
nové domy za jejich vlastními již stojícími, nové výrobní provozy,
pøípadnì bojují proti silnièním obchvatùm a novým silnicím. 

Frantisek Matejka.blog.idnes.cz

O  Výhled na kostel bude stát každého 11 tisíc Kè

Pøesnì tolik budou muset uhradit všichni obyvatelé Hluboké vèetnì

narozených dìtí, pokud budou chtít, aby místo obytného domu
vyrostl u zdejší sakrální památky park èi námìstí. Je to zøejmì

nejdražší pozemek v republice. Metr ètvereèní vychází pøibližnì na
50 tisíc korun. Kdo si ho za tu cenu koupí? Možná obèané Hluboké
nad Vltavou. Zaplatit by ho mìli ètyønásobnì zvýšenou daní z
nemovitosti pøibližnì za sedm let. I kvùli tomu bylo vèera
odpoledne v zasedací síni hlubocké radnice poøádnì rušno. Starosta
Tomáš Jirsa, místostarosta Pavel Dlouhý a další radní vysvìtlovali
asi stovce místních, že pokud chtìjí mít u kostela místo budovy
bývalé Jednoty námìstí nebo parèík, musí každý obèan Hluboké
sáhnout do své kapsy. A poøádnì hluboko.
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Rozhodne veøejná anketa
»Nikdo z nás netušil, že až se obchodní centrum zbourá, otevøe se
tak nádherný pohled na kostel. Ale musíme jednat velmi rychle.
Zatím se bourají ještì sklepy, ale 1. kvìtna se už zaène stavìt,«
upøesòoval starosta hlavní dùvod, proè svolal setkání s obèany na
nedìli.
»Prùmìrný roèní rozpoèet mìsta je kolem 70 milionù korun, letos
je výjimeènì až 120 milionù, ale to kvùli dotacím,« vysvìtlil Jirsa
stav mìstské kasy. Radnice i proto podle místostarosty Dlouhého
rozhodnì nemùže pozemek koupit.

»Rakouská firma, která tady chtìla postavit dùm se 40 byty,
garážemi a obchodem, je ochotna odprodat vše za 40milionù

korun,« upøesnil Jirsa nabídku investora stavby. Dlouhý ale hned
doplnil: »Jsou tam ještì smlouvy s pìti spoleènostmi, napøíklad
Jednotou èi stavební firmou Swietelski. To mùže cenu zvýšit až na
60, 70 milionù korun,« poznamenal místostarosta.

Radní Karel Vácha není myšlenkou na zvýšení danì nadšen.
»Udìlejme sbírku, prodejme èást mìstských lesù a nabídnìme
movitìjším obèanùm Hluboké, a� si každý koupí metr ètvereèní
tøeba za tisíc korun,« navrhnul. Jeho nápad se setkal s potleskem.
Starosta ale hned argumentoval, že banka je ochotna mìstu pùjèit
pouze na záruku zvýšení danì z nemovitosti.

Místní obèan Stanislav Prantl se rozèiloval, že už se mìlo jednat
døíve. »Teï to honíte za pìt minut dvanáct. Jste naši zástupci, tak
se podle toho chovejte,« bouøil.

Petr Strnad si zase na Hluboké koupil dùm po návratu z Ameriky.
»Já klidnì budu platit vyšší daò, ale chci záruku, že to pøíští
zastupitelstvo neprodá jinému investorovi,« zdùraznil. To mu ale
s ohledem na pravomoci každého zastupitelstva místostarosta Pavel
Dlouhý slíbit nemohl.

A jaký bude další postup? Dnes veèer se sejdou hluboètí
zastupitelé a schválí otázky pro veøejnou anketu. »Budeme se ptát
každého obèana na souhlas se ètyønásobným zvýšením danì z
nemovitosti. Anketní lístky dostanou lidé do schránek v úterý.
V pátek a sobotu se vyberou,« sdìlil Jirsa. Ještì v sobotu
veèer se sejde mimoøádné zastupitelstvo a to rozhodne. Pak
bude jasno, jestli vedle kostela zùstane volné místo, nebo tam
vyroste dùm.

FAKTA: O kolik by zaplatili Hluboètí vyšší daò?
Roènì mìsto Hluboká získá na dani z nemovitosti 2,5 milionu
korun. Pokud ji ètyønásobnì kvùli pùjèce na koupi plochy u
kostela (na snímku) zvýší, pùjde 7,5 milionu korun na splátky.
Za byt v centru mìsta o velikosti 100 m  dosud obèan platí2

302 Kè roènì, po zvýšení by byla 1 208 Kè. V øadovém
domku na okraji mìsta pøijde teï daò na 229 Kè, platilo by se
931 Kè. Majitel standardní vily v Hluboké Zámostí zatím platí
562 Kè, daò by se mu zvýšila na 2 152 Kè. Daò za velký dùm
se zahradou, garážemi i bazénem je nyní 970 Kè, po zvýšení
by byla 3 745 Kè. M irka  N ezvalová , M F D N ES, 19.

dubna

O  Nehodí Hluboètí lístek do koše?
Hlubocká radnice dává všem svým obyvatelùm jedineènou šanci
zmìnit podobu støedu mìsta. Staèí, aby na anketním lístku, který
zítra dostanou do schránky, souhlasili s tím, že budou nìjaký ten
rok platit ètyønásobnì vyšší daò z nemovitosti. A výhled na kostel
jim nebude rušit bytový dùm. Díky vùli lidí totiž zastupitelé
dostanou mandát prostor odkoupit.

Jak se rozhodnou místní, když budou muset sáhnout do svých
vlastních penìženek? Až bude anketní lístek s konkrétní otázkou
ležet u nich doma na stole, možná si mnozí øeknou, že zase tak
èasto do centra nechodí, velké námìstí nepotøebují a cena za ten
nepostavený bytový dùm je pøíliš vysoká. Bude to takové malé
hlubocké referendum. Ukáže, jestli proti zastavìnému prostoru jich
neremcá vlastnì jen pár a mlèící vìtšinì je úplnì jedno, jak centrum

mìsta bude vypadat. Hluboètí mají šanci stát se prùkopníky
v prosazení názoru vìtšiny. Dokážou to, nebo hodí lístek do
odpadkového koše? Mirka Nezvalová, MF DNES, 19. dubna

O  Výhled na kostel za 50 milionù

Pokud obèané Hluboké chtìjí park vedle kostela, musejí pøispìt
z vlastní kapsy. Tøeba tím, že se zvýší daò z nemovitosti.

V centru mìsta v tìsném sousedství kostela mìl do pøíštího léta
vyrùst dùm se 40 byty, garážemi a obchody. Prostranství však
možná zùstane volné a obyvatelé i návštìvníci Hluboké nad
Vltavou se budou moci kochat nerušeným výhledem na památku.
Záleží jen na tom, kolik lidí tuto myšlenku podpoøí. Má to však
háèek: radnice pøedpokládá, že za pozemek by musela zaplatit až
50 milionù korun. Pøitom pøed nìkolika lety byla budova Jednoty
podle informací MF DNES na prodej za necelých 20 milionù.
Tehdy se cena hlubockým zastupitelùm zdála vysoká. Co radní
pøimìlo k tomu, že teï  chtìjí vyplatit ještì víc? »Tlak veøejnosti.
Zøejmì jsme podcenili, jak nádherný pohled se otevøel na kostel.
Tøicet let tu stála obøí socialistická kostka a teï se na zastupitele
zaèali obracet místní s tím, abychom zabránili výstavbì bytového
domu,« vysvìtluje starosta Tomáš Jirsa. Objekt Jednoty na
atraktivním místì koupila pøed dvìma lety rakouská spoleènost
Real Treuhand Reality a pøed dvìma týdny se bourací bagry
zakously do obvodových zdí. A odkryl se výhled na kostel sv. Jana
Nepomuckého z 19. století, který lidi nadchl.

Dokáže radnice prostor odkoupit a zabránit stavbì domu?
»Respektujeme uzavøené smlouvy, ale zaèali jsme s investorem
jednat i o této variantì. Potøebujeme ale znát názor místních,« tvrdí
Jirsa.

Na nedìlní odpoledne proto radní svolali diskusní fórum obèanù.
Po mìstì vèera rozvìsili pozvánky a doufají, že lidé pøijdou øíct
svùj názor. »Musíme rovnìž všechny zcela vážnì upozornit, že
finanèní dopady, tøeba formou zvýšení danì z nemovitosti, pocítí
každý obèan,« dodává radní Josef Pùr.

MF DNES vèera oslovila na prostranství u kostela desítku místních.
Všichni by tady pøivítali volný prostor. »Park bych tu vidìla ráda, ale 50
milionù korun za místo mi pøijde pøemrštìné. Myslím, že by mìsto nemìlo
chtít na lidech, aby se nìjakým zpùsobem na financování podíleli,« míní
Dana Macháèková z Hluboké. Podobný názor má i Josef Vacík.
»Dominanta kostela se mi líbí, myšlenka zvýšení danì z nemovitostí už
ménì. Když má nìkdo byt, tak to ani nepocítí, ale vlastník domu se
zahradou si poøádnì pøiplatí,« soudí.

Starosta pøipouští, že se možná nakonec výstavbu bytového domu
zastavit nepodaøí. »Jednal jsem s rakouskými zástupci a chystám se na
další setkání. Ano, všichni jsou vstøícní, ale zadarmo nám nikdo ten
prostor nedá,« øíká Jirsa.

Mirka Nezvalová, Mladá fronta DNES, 19. dubna

Strana 14 Hlubocký zpravodaj | kvìten 2010



Anketní otázka pro místostarostu mìsta
Slova »kostel, krásný výhled, námìstí, stavìt, nestavìt a koupit, nekoupit« patøila v dubnu 2010 k asi nejèastìji užívaným slovùm

v našem mìstì. Velká vlna diskusí mezi obèany nakonec vygradovala uspoøádáním mìstské ankety, která kromì informaèního textu
obsahovala klíèovou otázku – Chcete, aby u kostela vzniklo námìstí, za tu cenu, že se mìsto zadluží, prodá strategický majetek 

a zvýší daò z nemovitosti? Odpovìdi mohly být pouze dvì – ANO – NE. 
Otázku z ankety jsem položila místostarostovi Hluboké nad Vltavou, ing. Pavlovi Dlouhému.

Takže, pane místostarosto, zjednodušenì øeèeno, stavìt nebo

nestavìt?

Na vaši, respektive, anketní otázku, lze samozøejmì odpovìdìt
jedním slovem. Pøesto tìch slov øeknu více. Zúèastnil jsem se
tøíhodinové diskuse s obèany na toto téma, mnoho obèanù mne
oslovilo individuálnì. Musím øíci, že jsem pøekvapen, že vùbec
celá tato diskuse vznikla a byl jsem pøekvapen i nìkterými názory,
jejichž hlavní podstatou byla pøedevším neznalost ekonomických
a procesních souvislostí. Zámìr výstavby bytového domu na místì
bývalé Jednoty byl prezentován v médiích, vizualizace a podstatné
informace byly v mìstské vývìsce. Bìhem roku nikdo nevznesl
žádnou námitku nebo názor, že u kostela by mìlo být volné
prostranství, chcete-li, námìstí. Všichni vnímali, že novì postavený
bytový komplex bude jistì vhodnìjší a lepší než znaènì neestetická
budova Jednoty. Ostatnì, podíváme-li se do minulosti, zjistíme
z dobových dokumentù, že prostor vedle kostela nikdy prázdný,
volný nebyl, vždy tam stály domy, které tvoøily ulici, dnes ulici
Masarykovu. Velmi dobøe to je vidìt i na fotografiích v knize Když
století mìstem proletí aneb Hluboká nad Vltavou ve 100
srovnáních. Mìsto fakticky nikdy nebylo vlastníkem pozemku a už
vùbec ne budovy, která patøila družstvu Jednota. 

Marnì tedy pøemýšlím, na základì èeho vlastnì vznikl požadavek
èásti obèanù, aby u kostela zùstalo zachováno volné prostranství.
Chápu, že nìkteré obèany zaujal hezký výhled na kostel, výhled,
který tam sice nikdy nebyl, ale dejme tomu. Estetika je jedna vìc,
ekonomika druhá a pokud po velmi dlouhé období Hluboká
hospodaøí s vyrovnaným rozpoètem a považuje tento fakt za
prioritní, potom kroky, které by vedly k výraznému zadlužení
mìsta, tedy všech obèanù, vedly by ke zvyšování daní, které dosud
byly na nejnižší možné úrovni, by asi byly
kro ky  k  v e lk ým  p ro b lé m ùm  a
neúmìrnému zatížení mìsta.

V diskusi s obèany ale jako jedno z

øešení, které by odkoupení celého

projektu umožnilo, byl navržen prodej

mìstského majetku? 

Ano, návrh na prodej mìstských pozemkù

nebo lesù zaznìl. My jsme v mìstské radì

diskutovali o rùzných øešeních, ale ze
všech diskusí a také ze všech jednání se
zainteresovanými subjekty, pøedevším
z jednání s bankou, vyplynul jednoznaèný
fakt: existuje jediné reálné øešení a tím je
zvýšení danì z nemovitosti. 

Je základní ekonomickou otázkou, když
chci do nìèeho investovat peníze, dokonce za cenu zadlužení, jaký
bude efekt? Co to pøinese? Když se zamyslíme, co by pøineslo
zadlužení mìsta a zvýšení danì kvùli odkoupení projektu u kostela,
k èemu dojdeme? Mìsto by za velmi vysokou èástku získalo
prostranství. Muselo by vynaložit další milionové èástky na jeho
úpravu. Vzniklo by námìstí. Jak by bylo využito,  pøedevším v
zimních mìsících? Jaké by byly další náklady na údržbu námìstí?
Námìstí svým urèením, architektonickým charakterem není
investicí, která by zajistila sebemenší návratnost. A pokud víme
a vnímáme, že je doba ekonomické krize, potom realizovat
odkoupení projektu je naprostý nesmysl. Hospodaøení mìsta je
v zásadì stejné, jako bìžné rodinné hospodaøení.

Mìsto má nìjaký, limitovaný pøíjem, z nìj  musí zaplatit nezbytné
výdaje, zajistit provoz školky a školy nebo Domova dùchodcù,
investovat do oprav chodníkù nebo ulic, podpoøit zaøízení, která
obèané využívají, zajistit svoz odpadu atd. To vše èiní z rozpoètu,
který má k dispozici, když chce do nìèeho nového investovat, musí
si na to vytvoøit rezervy... Stejné je to v rodinì, tam také musíte
zaplatit nezbytné náklady, provoz domu, jídlo, obleèení, energie
a podobnì. A chcete-li napøíklad rekonstruovat støechu, musíte na

to ušetøit. Nebo si mùžete vzít
pùjèku a riskovat pøípadné
problémy. 

Nebo také by mohli nìkteøí
nemoudøí sice rekonstruovat
støechu a zaplatit za ni
všechny peníze, které mají, ale
potom už by po zbytek roku
nejedli, neplatili elektøinu
a neoblékali se. A pøesnì

v pozici takových nemoudrých
by se ocitlo mìsto, kdyby se
rozhodlo odkoupit projekt
a realizovat ve vlastní režii
námìstí u kostela. V nedìlní
diskusi (dne 18.4. 2010,

v zasedací místnosti MìÚ, pozn. aut.) nás, pøítomné zastupitele,
vyzval jeden z diskutujících, abychom si uvìdomili, že jsme lidmi
zvolení zástupci mìsta a podle toho se chovali. A já mu i tady,
touto formou, odpovídám: Ano, my se tak chováme! Chováme se
jako zástupci, kteøí byli zvoleni, aby nesli odpovìdnost za dobré
hospodaøení a fungování mìsta a souèástí té odpovìdnosti je
konstatování, že vydat za projekt èástku, odpovídající roènímu
rozpoètu mìsta by bylo velmi nezodpovìdné vùèi všem obèanùm
Hluboké nad Vltavou.

Pane místostarosto, dìkuji vám za sice ne jednoslovnou, ale

pøesto zcela jednoznaènou odpovìï. Lucie Burianová

Foto k èlánkùm: Jan Pirgl, historické foto archiv Mìstského úøadu
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Den Zemì v hlubocké škole
Že je Zemì planeta, na které žijeme, to
samozøejmì ví úplnì všichni. Ovšem, ne úplnì

všichni také ví, že abychom mohli na Zemi žít
ještì dlouho, nemìli bychom ji nièit
a poškozovat. Co všechno se dá pro to,
abychom Zemi neubližovali a naopak ji chránili,
udìlat, jak velký význam má napøíklad tøídìní
a recyklace odpadu nebo šetøení energiemi
a vodou, to poznávaly a hodnotily dìti Základní
školy v Hluboké nad Vltavou. 

Ve ètvrtek 22.4., tedy v Den Zemì, prožili
všichni ve škole celoškolní projektovou akci
Vyrábíme z odpadového materiálu. Autorkou
a koordinátorkou ekologicky zamìøeného
projektu byla paní uèitelka Lenka Dvoøáková.

Už mìsíc pøed urèeným dnem projektu
shromažïovaly dìti všechny možné odpadové
materiály – starý papír, plastové láhve, látkové
ústøižky atd. A v den D, neboli, Den Zemì,
zaèali všichni ve tøídách spoleènì tvoøit podle
své fantazie a pøedstav. Pod šikovnýma rukama
dìtí a uèitelek vznikaly neuvìøitelnì nápadité
výrobky, které byly vyladìny do nejmenších
detailù. Dìti pracovaly pøevážnì v týmech, což
byl další velmi pozitivní prvek celé akce.

Inspirací pro tvorbu bylo shlédnutí filmu Ropáci
režiséra Jana Svìráka. A tak v improvizovaných
tvùrèích dílnách vznikaly domy, stromy,
postavièky lidí i zvíøat, vznikaly také úžasné
modely aut nebo lodí a letadel, nechybìl
dokonce ani maják. 

V 1. tøídách dìti ztvárnily »ropáèky«. V celé
škole byla velmi zøetelná nadšená, tvùrèí
atmosféra. Všichni pracovali s velikým zaujetím
a bylo vidìt, že je projekt velmi baví. Bìhem
práce dìti samozøejmì diskutovaly o ochranì

pøírody a uvìdomovaly si, že pro zachování
pøírody a planety je velmi dùležité šetrné
hospodaøení každého z nás.

Po dokonèení práce pøišel èas ukázat výsledky
tvorby na výstavì. Všechny tøídy 1. stupnì ve
svém pavilonu sestavily model krajiny, s mìsty,
stromy, moøem plným vln i již zmínìným
majákem. Ve vestibulu školy potom byly
vystaveny výtvory žákù 2. stupnì a rovnìž již
zmínìní »ropáèci« 1. tøíd.

Výstava je urèena nejen všem ve škole, ale
také veøejnosti, mùžete se pøijít podívat
kdykoliv, neváhejte, vznikly opravdu velmi
zajímavé a nápadité vìci. Shlédnout prùbìh

 projektového dne i jeho výsledky mùžete také
v e  f o t o g a l e r i i  n a  w e b u  š k o l y ,
www.zs-hluboka.cz. 

Dubnový projekt ovšem nebyl  ve smyslu
výchovy k ekologii akcí jednorázovou, naopak.
Ochranou pøírody, tøídìním odpadù, šetøením
energiemi atd, tím se žáci ve škole zabývají
rùznými formami po celý školní rok. 

Mimo jiné se dìti aktivnì úèastní
ekologických programù spoleènosti Cassiopeia,
na zaèátku školního roku se konal projekt Tonda
Obal na cestách, zamìøený na tøídìní odpadù.
Ekologie je také souèástí výuky pøírodovìdy,
vlastivìdy i obèanské nauky. Dvakrát do roka
probìhne ve škole sbìr starého papíru, cílem je
získat z výtìžku finanèní prostøedky na adopci
zvíøátka v ZOO Ohrada . V souèasné dobì na
možnou adopci chybí 2000 Kè a hledáme další
možnosti, jak za aktivní úèasti dìtí finance
získat.

Zkrátka, v hlubocké škole se dìti uèí nejen
èíst, psát, poèítat, ale také šetøit a chránit
planetu, na které žijeme. Planetu Zemì.

Lucie Burianová

MÌSTSKÁ GALERIE 
U ZLATÉHO SLUNCE,

Týn nad Vltavou

Vás a Vaše pøátele co
nejsrdeènìji zve

na 209. slavnostní vernisáž
výstavy

SÁRA
SAUDKOVÁ 

FOTOGRAFIE
ANDÌLÉ 

A PADOUŠI
která se uskuteèní 

v sobotu dne 1. kvìtna 2010 
 v 16.00 hodin

U Zlatého slunce, 
nám. Míru 37

Výstavu uvede galeristka Marie Hanušová
K výstavì promluví autorka

V kulturním programu vystoupí 
žáci Základní umìlecké školy

Otevírací doba :
úterý – pátek 13-17 hodin, sobota 9-11 hodin, nedìle 14-16 hodin

pondìlí – zavírací den
/mimo uvedené hodiny po dohodì na telefonním èísle 604 207 826/

vstup dobrovolný a je bezbariérový
Výstava  potrvá do 26. kvìtna 2010

Hotel Záviš 
Vás zve 
na Pou�ový víkend!!!
v sobotu a v nedìli o pouti dostanete 
v restauraci  ke kávì pou�ový koláè zdarma!
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Cyklostezka. Ach jo!
Krásné ráno, sluníèko tahá èlovìka z postele. To je smùla, zase je
hezky, tìch tu zas bude jezdit!!!

Každé ráno se budím s tìžkou hlavou, kam dnes pùjdeme na
procházku, jestli bude pìkné poèasí. Jsem na mateøské, takže moje
holèièka je mou prioritou a chci pro ni to nejlepší. Ovšem to
bohužel procházka po naší rodné vísce není. Na každém rohu na
nás èeká nebezpeèí v podobì

in-line bruslaøe (obèas i cyklisty).
Za hezkého jarního, letního èi
podzimního poèasí projede naší
vesnièkou Bavorovice na 3000
cyklistù a bruslaøù, takže si jistì
dovedete pøedstavit ten »frmol«.
Vzhledem k nedostateènému
znaèení, zda se jedná èistì
o cyklostezku nebo je povolen
vstup i pìším, jak se tu kdo má
chovat atd., èasto dochází nejen
k ústním potyèkám mezi uživateli
stezky a (nejen) místními obyvateli.
A díky tomu, že dle našich
skvìlých zákonù je bruslaø vlastnì chodec, narazíte na nìj všude...

Na silnici, vpravo, vlevo, na chodníku a kolikrát i na vlastních
zádech nebo kapotì auta. Tohle všechno jsem už absolvovala...
pøejel mì cyklista, v šestém mìsíci tìhotenství mì zezadu srazil
bruslaø a ještì mi vynadal, co mám co stát pøed brankou své
zahrádky, do auta mi vjel – jak jinak než bruslaø – a poslední
kapkou bylo, když mi bruslaø srazil mojí holèièku na chodníku.
Odvahu mi dodal èlánek pana Mgr. Karla Hubingera v posledním
vydání Hlubockého zpravodaje. A tak jsem formou malých
dotazníèkù požádala o pomoc všechny své spoluobèany. Kterým
bych tímto ráda podìkovala za úèast, a zde jsou výsledky.

Na otázku, jak se stavíte k cyklistùm, celkem 85 % lidí
odpovìdìlo, že jsou jimi ohroženi, omezeni a obtìžují je.
U bruslaøù tomu bylo podobnì, jen bylo vyšší procento obèanù,
kteøí se cítili býti pøímo ohroženi a to 44 %. 

Dochází k ústním potyèkám (71 %), ale èasto i ke srážkám èi
jiným zranìním (12 %). Tøetina uživatelù stezky nedbá pravidel
silnièního provozu (32 %) a témìø polovina (47 %) se chová
bezohlednì, arogantnì až drze. Èasto neumìjí své »dopravní
prostøedky « ani ovládat (12 %). Nìkteøí ještì poznamenali rychlou
jízdu, odpadky, bránìní provozu atd. 

Jsou tu jistá øešení, která by vesnici »ulevila«. S tím, že by stezka
byla prodloužena od železnièního mostu podél øeky Vltavy snad ani
nikdo nepoèítá, ale nová silnice pøes náves (82 % ANO) nebo
penetrace horní ulice (54 % ANO) by jistì alespoò polovinì

vesnice »ulevily«. Uživatelé stezky by užívali, doufejme, pouze
dolní ulici a my bychom se mohli bezpeènì projít alespoò

polovinou vsi, a ne jak husy za sebou, ale snad i ruku v ruce.
Ing. Olga Køiváèková, Ph.D.

Autorka dìkuje za spolupráci svým 

bavorovickým spoluobèanùm.

Téma odvrácené strany turistické cyklistiky je natolik závažné, že
se nad tímto podnìtem zamýšlí jak starosta mìsta, tak Mìstská
police. Takže se snad èasem dá èekat, že by se mohlo vymyslet
nìjaké øešení dobré pro všechny. Vím, že v zahranièí (Holandsko
– Amsterdam velmi výraznì!, Rakousko, Nìmecko a jinde) jsou
striktnì oddìleny pruhy chodcù a cyklistù a nikdo si nedovolí
vstoupit èi vjet tam, kam nepatøí. To ale asi v Èechách hned tak
nepùjde, jsme pøíliš vzpurní a nevychovaní, než abychom
dodržovali pravidla.

Ale tøeba èasem, když se o tom bude mluvit – a pokutovat.   AM

Pohyb chodcù (bruslaøù)
(vyjádøení k pøipomínkám obyvatel Bavorovic od Mìstské Policie)

 Obecnì lze øíci, že úèastníci provozu (chodci, øidièi motorových
i nemotorových vozidel) se nesmí navzájem ohrožovat, pouze se za

urèitých podmínek smí omezit. 
Pohyb chodcù na chodníku a stezce

pro chodce není jinak omezen, jen na
pøechodu pro chodce se musí chodit
vpravo. Nikdo jiný tyto komunikace
nemùže bìžnì užít – až na výjimky,
napøíklad parkování vozidel povolené
dopravní znaèkou, vyjíždìní z garáží,
pozemkù a obdobných míst, jízdy
cyklistù mladších 10ti let, objíždìní
pøekážek apod. - a i v tìchto
výjimeèných situacích se musí dbát
nutné opatrnosti a nikoho neohrozit.
Pokud je pro chodce chodník
neschùdný, smí k pohybu užít pravé
krajnice nebo pravého okraje

vozovky, pøípadnì musí pøejít na druhou stranu vozovky.
Pohyb chodcù po komunikacích se smíšeným provozem bez

chodníku èi stezky pro chodce je pomìrnì jednoznaènì daný.
Chodec se smí pohybovat pouze po levé krajnici a není-li to možné,
tak po levém okraji vozovky. Smí jít maximálnì dva vedle sebe, ale
za snížené viditelnosti, zvýšeném provozu nebo v nebezpeèných
a nepøehledných úsecích pouze po jednom za sebou. Zde
pøipomínám že bruslaø je podle zákona chodec a má jedinou
výjimku pro pohyb na stezce pro cyklisty!

Pokud chodec navíc vede zvíøe (psa) nebo kolo (moped), nese
pøedmìt, jde s vozíkem èi koèárkem apod., nesmí tìmito vìcmi
ostatní ohrozit. Ostatní úèastníci provozu se však musí k tìmto
osobám chovat ohleduplnì (zvláštì k tìm s koèárky).

Co se týká pøímo Bavorovic, v samotné obci jsou èásti
pozemních komunikací s chodníkem (chodci mají být na nìm) i bez
(chodci musí jít vlevo). Ve smìru k ZOO Ohrada je znaèená stezka
pro cyklisty – jiní úèastníci než cyklisti a bruslaøi ji nesmí využívat
(bruslaøi by mìli jet vlevo). Ve smìru k ÈB je oznaèené spoleèná
(nerozdìlená) stezka pro chodce a cyklisty, to znamená komunikace
se smíšeným provozem (chodci + nemotorová vozidla) bez
chodníku, a proto se zde chodci musí pohybovat vlevo. Ve smìru
ke golfovému høišti je klasická komunikace s omezeným provozem,

zákazem vjezdu pro motorová vozidla, taktéž
bez chodníku, a proto i zde musí chodci
chodit vlevo. Cyklisti musí chodce u kraje
vozovky objíždìt! 

Problém pohybu bruslaøù a cyklistù po
Bavorovicích nespoèívá v dopravním znaèení
èi špatném povrchu silnice (ten naopak tyto

úèastníky zpomaluje), ale v jejich neznalosti pøedpisù

a bezohlednosti!
Bohužel jsem nucen pøiznat, že není v silách mìstské policie

Hluboká nad Vltavou se touto situací soustavnì zabývat, protože ve
dnech, kdy je na stezce nejvìtší pohyb, je zároveò nejvìtší nápor
turistù jedoucích na zámek, do ZOO a na plovárnu. Nicménì mohu
pøislíbit pro tuto sezónu alespoò prùbìžné kontroly zamìøené
pøedevším na pohyb bruslaøù po obci a pøilehlých stezkách.

Za MP Hluboká nad Vltavou  Mgr. Karel Hubinger
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Kam zmizel keramický reliéf Tomáše Prolla?
I když mìstem celý duben otøásaly mnohem silnìjší emoce, které se týkaly dnes už zmizelé
budovy Jednoty – pøece jen bych zmínila tentokrát veskrze pozitivní emoci. Na budovì totiž
byl instalován umìlecký keramický reliéf – vytvoøený sochaøem panem Tomášem Prollem.
(Foto vlevo.) A díky shodì dobrých okolností nezmizel v hromadì sutin a propadlišti dìjin,
ale byl sejmut a doufejme, že se èasem nìkde na Hluboké zase objeví... 

I když... poslední zprávy jsou takové, že se
o prozatímnì uložené dílo opìt zaèal zajímat pùvodní
majitel, tedy Jednota... takže se tøeba nakonec octne
nìkde úplnì jinde.

Pan Tomáš Proll se zúèastnil tiskové konference, která
pøedcházela posledním minutám života budovy hlubocké
Jednoty. Proè byl pøítomen, uvedl starosta Tomáš Jirsa
jednoduše: To je pan Proll, který na Jednotu pøed tøiadvaceti
lety instaloval keramickou plastiku a nyní ji zase sundával.
Zatím byla uložena, aby bylo možné ji znovu použít. Poté si
starosta neodpustil tichý povzdech: A já zas, když jsem se na
Hlubokou pøistìhoval v roce 90, tak první, co jsem
udìlal,bylo, že jsem jako úøedník radnice z moci úøední
boural dùm svého pradìdeèka tady na hlavní tøídì.

Jak se øíká, pokrok se nedá zastavit – míní sochaø. Ovšem jsou situace – a slyšela jsem o takové na vlastní
uši – že si jiný umìlec své dílo koupil radìji zpátky, ba i za vyšší cenu, než byl pùvodní honoráø – jen proto,
že nechtìl být svìdkem znièení své práce. Stalo se prý v Krumlovì pøi rekonstrukci hotelu... 

Tomáš Proll tomu vìøí. Když umìlec své dílo prodá, není už pochopitelnì jeho vlastníkem. I když ho jako
vlastní poøád vnímá. Svého »dítìte« se èlovìk nikdy úplnì nezøekne. Záleží na tom, jak je vìc ošetøena
autorským zákonem, a jak se s rùznými umìleckými díly zachází a zda se mohou znièit, pokud nastoupí tak

zvanì vyšší zájmy. I takový je nìkdy život.

Ano, øíká starosta. Kdyby mìsto
o plastiku umístìnou na zdi neusilovalo
a kdyby nám nebyla pøátelsky  pøedána,
tak žádné právo na ni nemáme. Ale
vzhledem k tomu, že jsme o ní uvažovali
a jednali, bylo dílo sejmuto a teï tedy
pùjde o to, kam ho dát, aby tady s námi
na Hluboké zùstalo.  Symbolické by bylo,
pokud by se našel prostor v místech, kde
plastika tolik let byla. Anebo tøeba na
volné ploše nìjakého panelového domu
ve mìstì, nebo v Zámostí pøistavujeme
školku – tak proè ne tam? Poslední
varianta se Tomáši Prollovi zamlouvá,
spojení dìtského svìta s motivem jeho
keramiky by bylo logické, hezké, aby
dílo našlo spoleèný vztah a symbolicky
nìkam a nìkomu patøilo.
Vnímání èasu je zajímavé, možná dennì

lidé kolem reliéfu chodili a kdoví, zda si

jej v detailu vybaví. Byl vlastnì poslední dobou víc ukryt keøi než pøímo

na oèích. Jinak je ale keramika prakticky nesmrtelná?

Ano, je »nesmrtelná«, potvrzuje sochaø. Je to materiál, který má své klady,
ale i zápory, napøíklad jeho problém je v tom, že je køehký, nezvládne
hrubé násilí. Ale vùèi mechanickému tlaku a povìtrnostním vlivùm je
dobøe odolný. Má spoleèné vlastnosti tøeba se sklem, bìhem výroby
probìhne tepelný proces, který dílo nataví, promìní glazuru na povrchu.
Všechno, co se týká keramiky, se musí vypalovat, každá dlaždice, každý
kus plastiky projde pecí.

Mirka Nezvalová, novináøka, která se také úèastnila tiskové konference,
se na pana Prolla pøátelsky smìje. My se pøece známe, vás držím každý den
v ruce! Mám od vás jídelní soupravu a dennì nìco na talíøi a kafev hrnku.
Miluju individualitu, a tak jsem i v kuchyni chtìla mít originál. A ještì se
mi tam krásnì hodí, kuchyò je ladìná do modra. Keramika je mi bližší než
porcelán, je taková teplejší a mám ji radši...

Tomáš Proll je sochaø, vìnuje se vlastní ateliérové tvorbì a používá
techniku glazované kameniny. Jak vysvìtlil, keramika v rùzných formách
provází èlovìka po tisíce let. První glazovaná keramika byla používána
zhruba 1000 let pø.n.l. V Èínì byla glazura známa ještì o tisíc let døíve.
V Babylónii, známé pozdìji jako Persie, odkud se znalost glazury dostala
pøi expanzi islámu do Španìlska (maurská kultura) a odtud se rozšíøila do
celé Evropy, kde vznikla zajímavá kulturní symbióza dvou kultur. Arabové

obkládali glazovanou keramikou celé budovy. Na tuto tradici navázal na
pøelomu 19. a 20. století významný španìlský architekt Antonio Gaudí,
který také obkládal celá svá monumentální architektonická díla
glazovanou keramikou. U nás v té dobì napøíklad byly realizovány
glazované keramické obklady podle návrhù Alfonse Muchy.

Práce Tomáše Prolla najdete jak v interiéru, tak exteriéru. A zdobí nejen
rodinné domy a zahrady, ale i velkorozmìrové plochy veøejných budov
a prostranství. 

Jeho charakteristické plastiky a styl práce brzo rozeznáte, modeluje
s groteskní nadsázkou (jednoho jeho Ptáka – tenistu vlastní napøíklad
prezident Václav Klaus). Sympatické jsou jeho zahradní plastiky, které si
na zahradì mùžete obèerstvit vodou, kvìtinou, nebo nasypat krmení pro
ptáèky do keramického krmítka, hlídaného naštìstí pouze keramickou
koèkou. Žardiniéry, fontány, obklady stìn. To všechno Tomáš Proll umí
– s odlehèenou grácií, vtipem a srozumitelností, kterou u umìleckých dìl
oceòujeme...

Samozøejmì, že mì velice potìšilo, že reliéf nebyl znièen, že si ho
Hluboká chce ponechat, že ho »zachránila«. Všímám si toho s dobrým
pocitem, že si lidé chtìjí zachovat kontinuitu s tím, co se vytvoøilo døív,
a že je dobré spojovat starší i nové citlivì, abychom neubližovali tomu, na
co jsme si zvykli a co jsme – doufám – mìli rádi. 

Ano, jsou vìci, které tøeba ještì nejsou pøímo historické, ale vlastnì,
protože už s námi kus života prožily, pak v sobì už trochu hlubocké a tím
i naší osobní historie nesou...
O Tomáš PROLL vystudoval Vysokou školu umìleckoprùmyslovou

Praha (ateliér prof. O. Eckerta). Od roku 1981 se zúèastnil mnoha výstav
v Èesku i v zahranièí, napøíklad v Nìmecku, Øecku, Kanadì, Japonsku.
Roku 1994 se stal èlenem IAC (mezinárodní keramická akademie se
sídlem v Ženevì), pedagogicky pùsobil na Støední umìleckoprùmyslové
škole sv. Anežky v Èeském Krumlovì. Svými díly je zastoupen
v Jihoèeském muzeu È. Budìjovice, Okresním vlastivìdném muzeu
È. Krumlov, Alšovì jihoèeské galerii – sbírky keramiky Bechynì aj.
Realizoval mnoho monumentálních prací do architektury a jeho díla jsou
zastoupena ve veøejných sbírkách v Èesku i zahranièí. Nìmecko, Kanada,
Taiwan...

Kde, napøíklad, mùžete jeho umìní potkat:
Promìny keramický reliéf pro Akademii vìd v Èeských Budìjovicích
Ráno keramický reliéf pro Kulturní dùm v Èeských Budìjovicích
Kašna pro Penzion dùchodcù v Èeských Budìjovicích
Bronzová busta herce Petra Hanuse pro Jihoèeské divadlo... a jinde...

Více najdete na: www.proll.wz.cz
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Alšova jihoèeská galerie Vás zve...

Karel Zlín –  RETROSPEKTIVA 
obrazy – sochy – kresba – grafika  

Slavnostní zahájení v sobotu 1. kvìtna od 11:00 hod. v hlavním sále AJG.

1. kvìten –  5. záøí 2010, Hlavní sál AJG v  Hluboké nad Vltavou,
Kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva
Koncepce výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva, Karel Zlín
Architektonické øešení výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva
Technická pøíprava a realizace výstavy: Ing. È. Dvoøák, J. Marhoun. 
J. Mazanec, Mgr. P.  Berkovský

V termínu od 1. 5. – 5. 9. 2010, pøipravila Alšova jihoèeská galerie
v Hluboké nad Vltavou velkou monografickou výstavu významného
èeského umìlce Karla Zlína (Machálka), žijícího od roku 1976 trvale ve
Francii. Pseudonym Zlín zaèal používat již v roce 1954, kdy mìl obavy,
že název jeho rodného mìsta, pøejmenovaného na Gottwaldov, zmizí v
zapomnìní. Po svém pøíchodu do Paøíže, zaèal pøíjmení Zlín používat
trvale. Obrazy, kresby, plastiky, asambláže, plakáty a návrhy knižních
obálek  jsou instalovány v Hlavním sále Alšovy jihoèeské galerie v
Hluboké nad Vltavou. Spolupráci na tomto nároèném projektu mají také
Krajská galerie výtvarného umìní ve Zlínì a  Galerie výtvarného umìní v
Chebu, kde probìhnou reprízy této  výstavy  (23.11. 2010 -  Zlín; 24. 2.
2011 -  Cheb). 

Karel Zlín se narodil 23. èervence 1937 ve Zlínì.  V letech 1953 – 1956
studoval na Støední umìleckoprùmyslové škole v Uherském Hradišti a pak
pokraèoval na Akademii výtvarných umìní v Praze (1957 – 1963, ateliér
malby prof. Vlastimil Rada Karel Souèek, sochaøství - Karel Hladík.
V prùbìhu šedesátých let  vstoupil na èeskou scénu  nejenom jako
výtvarník, ale i jako literát, v roce 1969 vyšla jeho první sbírka básní
Hledán, v nakladatelství Rùže v È. Budìjovicích.  V roce 1967 poprvé
navštívil Paøíž, o rok pozdìji pobýval v Øímì a Florencii. Tyto cesty do
urèité míry ovlivnily jeho další výtvarné smìøování. V letech 1968 – 1976
vytvoøil nìkolik desítek filmových plakátù, zabýval se knižní ilustrací.

1. èervence 1976 odjel na studijní pobyt do Francie. Zde dostal nabídku
k samostatné výstavì v lyonské Galerii Le Lutrin Paula Gauzita. Když mu
èeská ambasáda, ještì pøed uskuteènìním výstavy, odmítla prodloužit
pobyt, požádal o azyl. Od roku 1978 pracoval v paøížském ateliéru v ulici
Rue de Louvre a spolupracoval s umìleckou slévárnou Coubertinovy
nadace v Sain-Rémy-lés-Chevreuse. V roce 1981 získal francouzské
obèanství. V letech 1992-1995, ve funkèním období presidenta Francoise
Mitteranda, realizoval na zakázku francouzského ministerstva kultury a
prezidentské kanceláøe, monumentální sochaøská díla – Sluneèní bárku
(pro park zámku Rambouillet) a  Antropomorfní architekturu.  Prozatím
uskuteènil deset samostatných výstav (napø. Špálova galerie v Praze, 1967;
Villa Medici, Øím (Itálie) 1977; Galerie André Girard, Paøíž, 2002;
Galerie Orenda, Paøíž, 2009; apod.), zúèastòuje se kolektivních pøehlídek
souèasného umìní (hlavnì v zahranièí, Francie, Itálie). V Èeské republice
vystavoval naposled v roce 2008, kdy probìhla v kinì Svìtozor (Praha)
výstava jeho filmových plakátù. Je také autorem rozsáhlého literárního díla
(napøíklad Hledán, 1969;  Dùm druhých,  1979;  Poesie, 1996; V kraji
Oxymoronu, 2003; V oèích Gorgony, 2007; Komety siný svit, 2008;
Nedaleko pyramid, 2009 apod.).

Ve své »pražské« výtvarné periodì vyšel Karel Zlín z èeské školy
strukturálního informelu. Zároveò vznikaly i manýristické figurální kresby
na téma fantaskních alegorií.  V duchu  nové figurace používal koncem 60.
let fotoplátna, v kompozici se objevuje ženský akt (pøedlohou byly vlastní
autorovy fotografie). V roce 1970 se zúèastnil Mezinárodního malíøského
symposia v Roudnici nad Labem. V 1. polovinì 70. let vznikaly
konceptuální obrazové skøíòky – strukturní, ale realistická iluzivní malba,
s kovovými kryty a segmenty, pøipomínající mìøící pøístroje (duch kultu
manýristických kuriozit). Ve schématiètìjší podobì tìchto „skøínìk“
pokraèoval i za svého pobytu v Paøíži. Zde postupnì vzniká øada portrétù
i alegoricko-symbolických figurálních kompozic, situovaných buï do
prostøedí malíøova ateliéru nebo paøížské scenérie. Tradice metafyzické
malby se spojuje s aktualizací radikálního realismu. Mnohé obrazové
realizace navazují na Zlínovu tvorbu šedesátých let (skeletové
architektury), ovšem v lapidárnìjší podobì. Kosmologické vize,
Antropomorfizace pøírody, jsou další vìtší soubory obrazových a
kresebných realizací, které se blíží abstraktnìjší podobì ztvárnìní
pøírodních procesù. Èasté jsou symbolicko-mytologické scény, evokující

urèité situace dnešní doby. Prioritou jsou ale vždy estetizující znaky
výtvarného projevu. Mnohotvárnou pluralitu autorovy tvorby doplòují
èetné asambláže, vytvoøené z pøírodních elementù. Vìtšinu Zlínových
realizací spojuje geometrizace prostoru, s dùrazem kladeným na barevné
zpracování plochy a vnitøní obsah.

Souborná výstava Karla Zlína je významným kulturním poèinem, který
pøedstaví umìlce, jenž patøí do generace autorù, objevujících se na èeské
výtvarné scénì v prùbìhu šedesátých let 20. století (k autorovým
souputníkùm patøili napøíklad Zdenìk Beran, Jan Koblasa, Jiøí Valenta,
Antonín Málek apod.). Karel Zlín svou tvorbou, která má osobitý
a nezamìnitelný charakter již od samotného zaèátku, se pøedstavuje èeské
veøejnosti v takovém rozsahu vùbec poprvé. Objeví se zde jeho malíøská,
kresebná a grafická tvorba, plastika (menší formát), návrhy filmových
plakátù (asi 40 ks). Nepøehlédnutelnou souèástí této výstavy bude
i pøipomenutí jeho literární èinnosti – knihy poezie, spojené s autorskými
ilustracemi.

Umìlecké artefakty budou  zapùjèeny v pøevážné míøe od autora
a doplnìny ze sbírek nìkolika státních galerií (Národní galerie v Praze,
Galerie moderního umìní v Roudnici nad Labem, Krajská galerie
výtvarného umìní ve Zlínì, Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou) a soukromých sbìratelù.  

K této výstavì, která pøedstaví v komplexní ucelenosti dosavadní tvorbu
Karla Zlína, je vydána obsáhlá monografie (nakladatelství Gallery)
v rozsahu 312 stran. V jednotlivých kapitolách (vymezení tématických
okruhù) je po textové i obrazové stránce pøedstavena autorova tvorba.
Kromì zpracování a prezentace výtvarné èinnosti,  je zde adekvátní èást
vìnována také Zlínovì práci literární (spolupráce s Mgr. Radimem
Kopáèem). Kurátorem výstavy a autorem katalogu (text, výbìr reprodukcí)
je Mgr. Vlastimil Tetiva (AJG Hluboká  nad Vltavou).

Literární èinnost  textovì zpracoval Mgr. Radim Kopáè.
                Mgr. Vlastimil   Tetiva

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

VÝSTAVY

Hluboká, jízdárna
stálá expozice : Gotické umìní / Malíøství a sochaøství, Èeské sochaøství
20. století, Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
1. 5. – 5. 9. Karel Zlín / retrospektiva – obrazy, sochy, kresby, grafika
Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 1. 5. / 11:00

Èeské Budìjovice, Wortnerùv dùm
do 9. 5. Míla Preslová / 12 let. Prezentace fotografických minicyklù,
pøedstavujících ve vìtšinì pøípadù samotnou autorku a její blízké.
Není plotna jako plotna – 13. 5. – 27. 6.
Souborná výstava 8 pøedních èeských grafièek. E. Adamcová, M.
Blabolilová, H. Horálková, J. Chrištofová, A. Kuèerová, J. Nìmcová, J.
Severová a M. Vovsová.. Rùznorodost prezentujících se autorek a to
nejenom v námìtech, ale i grafických technikách. 
Výstava bude pøevzata z Galerie výtvarného umìní v Havlíèkovì Brodì.
Autorka výstavy je PhDr. Eva Neumannová, kurátor výstavy Mgr. Hynek
Rulíšek. Slavnostní zahájení výstavy 13. 5. / 17:00
Architektura pro 21. století
Pøednáškový cyklus Ústavu dìjin umìní FF JU, poøádaný ve spolupráci s
AJG . Adam Gebrian / 1+1=3. Paradox jako øešení. 18. 5. / 17:00

Bechynì, Mezinárodní muzeum keramiky 
stálá expozice: Nejstarší èeská odborná škola keramická v Bechyni
Mezinárodní keramická sympozia
Jana Kavanová, Helena Samohelová 1. 5. – 16. 7. 
1. 5. – 16. 7. Ateliér designu keramiky Fakulty umìní a designu Univerzity
J. E. Purkynì ,Ústí nad Labem +  továrna Èeský porcelán v Dubí u Teplic
Slavnostní zahájení výstav v sobotu 8. 5. / 10:00

Výstavní sály otevøeny dennì /
Hluboká/ Alšova jihoèeská galerie /duben – øíjen 9.00 – 18:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 – 18:00 
Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky /

Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup 
do všech expozic a výstav AJG. Zmìna programu vyhrazena!
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Plesová sezóna skonèila, soutìžní zaèíná
Asi si øíkáte, že jste o Hlubockých Princeznách
už dlouho neslyšeli. Možná to vypadá, že
nebylo do Zpravodaje co napsat. 

Opak je ale pravdou. Náš tým se stále
rozrùstá a zdokonaluje. V souèasné dobì je na
Hluboké 90 mažoretek všeho vìku. Hlubocké
Princezny mìly celou zimu napilno, za letošní
plesovou sezónu totiž navštívily neuvìøitelných
15 plesù a spoleèenských akcí. Ve skuteènosti
to znamenalo každý týden vystoupení, nìkdy
dokonce dvì. Máme velkou radost, že je naše
vystoupení tak žádané a nìkteré akce už
zaèínají být tradicí. 

Zkuste zavzpomínat, jestli jste Princezny
nìkde zastihli. V lednu 2010 jsme vystupovali
napøíklad na plese ZŠ Oskara Nedbala v DK
Vltava, na maturitním plese v Bazilice a na
moravském plese v Chýnovì, kde jsme
vystupovali hned dvakrát, s dechovou skladbou Vjezd Gladiátorù a se
svìtelnou show. Únor byl opravdu nabitý, 12. 2. jsme již popáté zahájili
ples v Arpidì, kam velice rádi jezdíme udìlat radost všem, kteøí Arpidu
navštìvují a podporují. Ve stejný den vystupovali Andílci (rodièovský
tým) na Šibøinkách v budìjovické sokolovnì a druhý den Princeznièky I
a II zpestøily program dìtských Šibøinek. 19. února jsme již druhým rokem
vystoupili na svíèkovém plese ve Zlivi, kde jsme zahájili ples hned tøemi
sestavami od nejmenších Princeznièek až po svìtelnou show, která zde
mìla velký úspìch. 26. února jsme navštívili ples v Kamenném Újezdì a
27. února jsme se svìtelnou show zpestøili program na plese v Olešníku.
Bøezen se nesl v duchu zakonèení plesové sezóny. Stejnì jako ples Arpidy
se pro nás stal již tradicí ples Èerveného køíže. 5. bøezna jsme se skladbou
Gladiátoøi zahájili již 14. ples Dárcù krve a Èerveného køíže ÈB. Poslední
»tøešnièkou na dortu« plesové sezóny se stala sobota 26. bøezna, kdy
skupina Hlubocké Princeznièky I ukonèila plesovou sezónu na
Muzikantském bále v DK Metropol v Èeských Budìjovicích se skladbou

Škoda Lásky a zbylé
skupiny Princezen vèetnì

Andílkù pøedvedly krásný
program na plese v
Žabovøeskách.

Kromì plesù jsme ale
také rádi pøinesli úsmìv
do domova Dùchodcù

Máj a Senior Domu
Vltava, kde nejmenší
Princeznièky se svou
sestavou Malé Kotì
rozvesel ily všechny
pøihlížející. 
Pøíprava na plesy
ale zdaleka není
tou hlavní náplní
našeho tréninku.
Patøí k tomu také
dlouhé pøípavy na

soutìže, kterých se v letošním roce chceme zúèastnit. Jednu
takovou již máme za sebou. Tou byla již pátým rokem soutìž O
Pohár ze zámku, která se konala 24. 4. 2010 v Kolínì. Na tuto
soutìž se pøipravovali všechny 4 skupiny mažoretek. Jako každý
rok jsme pitnì trénovali, abychom na soutìži ukázali, co v nás je.
Musím øíci, že soutìž je každým rokem populárnìjší a každý rok
máme vìtší konkurenci. Ale i my se každý rok zdokonalujeme
a posunujeme se k našemu cíli, a tím jsou medaile. Musím
pochválit nejmenší Princeznièky za jejich píli a snahu, se kterou na
soutìži zazáøily. I ty nejmenší 4leté holèièky krásnì pochodovaly,
usmívaly se a zpívaly slova Malé kotì, tak jak jsme to dlouho
trénovali. Velkou pochvalu si také zaslouží rodièovský tým
Andílkù, tyto krásné a šikovné dámy vìnovaly tréninku nejeden
volný veèer a každou nedìli, aby v Kolínì zazáøily. 
Byly opravdu skvìlé a i když byly zklamané, že neodvezly medaile, obdiv

a potlesk sklidily zaslouženì. Nejvìtší
konkurenci mìli naše Princeznièky I, které
soupeøili proti dalším 12ti skupinám a v tomto
velkém poètu soutìžících skupin se dokázali
umístit na krásném 4. místì. Medaile nám
utekly o pár bodíkù, ale úspìch je to veliký. Na
tuto soutìž se sjíždìjí skupiny z celé Èeské
republiky a my jsme dokázali obhájit krásné
4. místo. Musím všech 21 Princeznièek moc
pochválit za snahu, energii a hlavnì odhodlání,
se kterou do soutìže šly. Byly jste skvìlé, jen
tak dál! A poslední skupina Princezen, letos již
v kategorii Senior, též vìnovala pøípravì

mnoho tréninkù. Neumístili jsme se sice na
žádném z tøech stupních vítìzù, ale obsadili
jsme 5. místo a myslím, že dìvèata zvládla
soutìžní vystoupení skvìle. Všem Hlubockým

Princeznám tímto dìkuji
za skvìlou reprezentaci
našeho týmu.

Co je ale hlavní?
Èekají nás další dvì

soutìže. 
22. kvìtna jedeme 

na soutìž mažoretek 
O májovou korunku
Jemnice a 29. kvìtna na
soutìž  O støevíèek z
pohádkové Telèe 2010.
Takže pøípravy nekonèí,
naopak. Máme jen pár
týdnù do další soutìže.
Držte všem Princeznám
palce, a� z další soutìže
pøivezeme pohár 
a medaile! 

Již tradiènì vyrážíme
vystupovat do Itálie, na
zaèátku èervna nás èekají
vystoupení pro vstøícné
diváky na Palmové

riviéøe. Budeme se tìšit na shledání s Vámi napøíklad na slavnostech
mìsta Zliv 12. 6. 2010, na dechovkovém festivalu v Jehnìdnì, oslavách
mìsta Loèenice èi na dechovkovém festivalu v Bechyni 8. 8. 2010. 

A ještì malé podìkování: dìkujeme za štìdrý dar mìstskému úøadu,
který nás každý rok podporuje, firmì AD Partner Josef Bìlohlávek, panu
JUDr. Bohuslavu Petrovi, panu Josefu Pùrovi a panu Pavlovi Dlouhému
za sponzorské dary, bez kterých bychom se neobešli.

 Pokud byste
chtìli
Hlubocké
Princezny
podpoøit,
neváhejte nás
kontaktovat.
Veškeré
informace o
Hlubockých
Princeznách
naleznete na
stránkách
www.hluboc
keprincezny.
cz 
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K situaci na Šumavì
Prohlášení odboru lesního hospodáøství Èeské akademie zemìdìlských vìd k oèekávanému vývoji gradace kùrovce v NPŠ 

v roce 2010 a možným rizikùm pro lesy, krajinu a obyvatelstvo v oblasti Šumavy.

V návaznosti na stanovisko ze dne 19. 2. 2009, s ohledem na vývoj gradace kùrovce a prognózu na rok 2010, obrací se odbor lesního
hospodáøství Èeské akademie zemìdìlských vìd na vládu ÈR, Ministerstvo životního prostøedí ÈR, krajské úøady a další zainteresované

orgány s naléhavou výzvou.

Se znepokojením konstatujeme, že diskuse o
managementu ochrany pøírody v Národním
parku Šumava (NPŠ) se hlavnì v médiích èasto
prezentuje jako spor mezi vìdeckými názory,
které prosazuje ministerstvo životního prostøedí
(MŽP), správa NPŠ, nevládní neziskové
organizace nebo blíže nedefinovaní vìdci, a na
druhé stranì údajnì vìdecky nekompetentními
lesníky, ne-li døevaøskou lobby. Chceme
upozornit, že problémy ochrany pøírody,
poznatky ze studia pøirozených lesních
ekosystémù, jakož i praktické zásady provádìní
ochrany pøírody byly a stále jsou bytostnou
souèástí tradièních lesnických vìdeckých nauk
a jako takové jsou témìø od poèátku lesnictví
celostnì rozvíjeny. Oèekávalo se proto, že
protagonisté tzv. nového pøístupu v ochranì

pøírody opírajícího se o ochranu pøírodních
procesù, nezasahování apod. budou ochotni
diskutovat a hledat tolik proklamovanou
vìdeckou pravdu. Zvláštì, když byla vznesena
celá øada oprávnìných námitek a varování,
mimo jiné pøed postižením smrkových lesù

gradací lýkožrouta smrkového a závažným
ohrožením pøírodního prostøedí a krajiny
Šumavy. Souèasný stav je takový, že množství
vytìženého kùrovcového døíví se v minulém roce zvýšilo oproti roku 2007
podle správy NPŠ 20 až 40krát a dosáhlo 300 tisíc m . Vzhledem k tomu,3

že se kùrovec na tzv. bezzásahovém území a v polomovém døíví
dlouhodobì úèinnì nehubil, vznikl zde významný rezervoár a odhadem až
500 tisíc m  kùrovcem napadených stromù. To je hlavní dùvod, proè3

poèetnost lýkožrouta bude také letos progresivnì stoupat. Je reálné
oèekávat, že do konce roku uhyne více než jeden až 1,5 milionu m m3

stromù a je otázkou, zda bude správa NPŠ vùbec schopna odhadované
množství 400 tisíc m  vytìžit.3

Po tìžbách vznikne letos celkem více než dva tisíce hektarù holin
a spolu s dosud uhynulým lesem dosáhne jednolitá plocha bezlesí 

v NPŠ 10 až 15 tisíc ha. Navíc je reálné
nebezpeèí dalšího rozvrácení mozaikovitì
hynoucího lesa vìtrem, snìhovými polomy
apod.

Uvedený, pro krajinu kritický stav pøesáhl
hranici pøípadného vìdeckého experimentu a
je názornou ukázkou selhání dogmaticky
prosazované ideologie pod rouškou vìdy.

 Za prokazatelnì chybné lze oznaèit
spekulace o pøirozených procesech
v horských smrkových lesních ekosystémech,
zejména to, že generaèní obmìna nastává
nutnì po velkoplošném hynutí v dùsledku
napadení kùrovcem. 

Nepodložený byl rovnìž pøedpoklad, že
mohou existovat odolné stromy, které
lýkožrout nenapadne, že gradace sama
zanikne a že lze proti kùrovcùm úspìšnì

aplikovat biologickou obranu. Zastánci
disturbancí ve vývoji lesních ekosystémù si
nejsou ochotni pøipustit, že v našich
pomìrech šlo obvykle o antropické
intervence, èehož názorným pøíkladem je
nakonec souèasný pøípad Šumavy. V úvahu
se nevzaly také širší souvislosti, napøíklad
ohrožení pøirozené obnovy lesa okusem

semenáèkù pøirozenì neregulovanou zvìøí, ohrožení pùdního prostøedí
interskeletovou erozí, zmìny hydrických pomìrù a ovlivnìní mikro
a mezoklima. Závažné je také velkoplošné a drastické narušení biotopu
chránìných živoèichù na územích Natura. Je zcela reálné si pøedstavit, že se
nìkterá rekreaènì významná støediska, napøíklad Horská Kvilda a další,
ocitnou uprostøed mrtvého lesa nebo vykácených pasek èi mladých
smrkových porostù.

Situaci je možno bez nadsázky oznaèit za krizovou, vyžadující krizový
management. V prvé øadì je tøeba ale upozornit na závažné selhání vìdy,
je-li ovlivnìna ideologií a dogmaty.

 Prof. Ing Vilém Podrázský, CSc. Odbor lesního hospodáøství ÈAZV,

pøevzato ze stránek  www.silvarium.cz

h SPORT h

Sezóna na beachvolejbalových kurtech zahájena

Poslední dubnový víkend a jeho krásné sluneèné poèasí odstartovalo plážový volejbal.
Provoz a obsluhu sportovištì pro veøejnost bude zajiš�ovat sleèna Adélka Jirkalová

(prozradíme, že je to sympatická moderátorka rádia Kiss):
kvìten, èerven, záøí   PO – PÁ 15 – 18 h, SO – NE 10 – 19 h

èervenec, srpen  PO – NE  10 – 20 h
Mimo uvedenou dobu po pøedchozí telefonické dohodì: 720 582 724. 

V pøípadì nepøíznì poèasí bude zavøeno.
Pro stále návštìvníky sleva 9+1, tj. každá 10. odehraná hodina zdarma.

Pøipravujeme nìkolik turnajù:
22. 5. 2010 Krajský pøebor žákù, nar. 1994 a mladší

5. - 6. 6. 2010 Poštovní spoøitelna Cup - regionální liga, kategorie: muži, ženy,
junioøi, juniorky, mixy

10. - 11. 7. 2010 Hluboká Beach Cup - mezinárodní turnaj žen
24. 7. 2010 Meloun Cup - pøátelský turnaj smíšených dvojic

Info na www.beach.sport-hluboka.cz

Zdeòka Chmelová
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h SPORT h

Baseball
Krátký pøíspìvek o A-týmu

Hluboká se v zimì èinila, najala si
amerického trenéra Jima Malece, který má
zkušenosti s kauèováním amerického
univerzitního baseballu. Hluboètí trénují
velice intenzivnì, na zaèátku dubna
absolvovali nároèné soustøedìní v itaském
Castions Della Murra. Ètyøi hluboètí hráèi
se v souèasné dobì úèastní akce èeské
Akademie Spring Training, když se na
nároènou sezónu pøipravují v Severní
Karolínì.

Tým je ve stejném složení jako vloni,
ovšem klub koupil elitního pálkaøe Ondøeje
Konvalinku z Blanska, který v loòských
sezónách na Hluboké jen hostoval.
Hlubokou v kvìtnu opouští reprezentant do
21 let Jakub Janda, který podepsal
profesionální kontrakt do nìmecké
Bundesligy. Tým chce pomýšlet na Baráž
o Extraligu, jasným cílem je postup do
playoff.

Tým Kardinálù z Hluboké se po
perfektním vstupu do sezóny (dvì výhry
nad Jabloncem) mùže tìšit z dalších dvou
výher, tentokráte si odváží dva cenné
skalpy z høištì pražského Sabatu.

První utkání zaèaly oba týmy nervóznì,
ve tøetí smìnì se po nepøesnostech obran
stav držel na dvou dobìzích pro každý tým.
Hluboètí zpøesnili obranu a mocnì se opøeli
do levorukého nadhazovaèe soupeøe,
získali herní pøevahu a došli si pro
jednoznaèné vítìzství 11:2.

Druhé klání se neslo v podobném duchu,
hostující Hluboètí však nedìlali chyby
v defenzívì a perfektní práce nadhazovaèù

dovedla tým k cenné nule na kontì soupeøe.
Útok se opìt probudil, dobré provedení
taktických signálù a mnoho našvihaných
balonù se ukázalo – Jihoèeši pøidávali bod
po bodu a nakonec si po osmé smìnì

odvezli výsledek 10:0 rozdílem.
Jihoèeští baseballisté se v následujícím

týdnu budou pøipravovat na obhajobu
vedoucí pozice ligy, když se vydají
k sobotnímu dvojutkání do vzdáleného
Šumperka. Jakub Janda 

PANORAMA

Vstupenky možno rezervovat nebo
zakoupit 

v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem

pøedstavení. 
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout

nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení,

poté budou uvolnìny k prodeji !!! 
Tel. + fax: 387 966 170 

nebo 774 457 269

Biograf
sobota  1. kvìtna – Cesty jsou
nekoneèné. Polsko 2000. Dokumentární.
Režie: Svatoslaw Porazski. Pøístupný  –
èeské titulky.

støeda 5. kvìtna – Pohled do hlubin.
Švýcarsko 1998. Dokumentární. Režie:
Roberto Schmid. Pøístupný  – èeské
titulky.

pátek a sobota 7.a 8. kvìtna – Katka.
ÈrR2010. Dokument. Unikátní
èasosbìrný dokument, mapující 14 let v
životì mladé narkomanky. Hrají: Kateøina
Bradáèová. Režie: Helena Tøeštíková.
Pøístupný.

støeda 12. kvìtna – Krajina vìtrù.
Anglie 2001. Dokumentární. Režie: John
Holzson. Pøístupný – èeské titulky.

pátek a sobota 14. a 15. kvìtna – Ženy
v pokušení. ÈR 2010.
Komedie/romantický. Výstøední dáma má
zaruèený recept: nahradit nepoøádného
chlapa, chlapem poøádným... Hrají:
Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubaøová. Režie: Jiøí Vejdìlek.
Pøístupný.

støeda 19. kvìtna – Blankytné pohledy.
Francie 2000. Dokumentární. Režie:
Francois Mittrond.

pátek a sobota 21.a 22. kvìtna – Legie.
USA 2010. Drama/sci-fi/horor.
Apokalyptická vize budoucnosti se
naplòuje... Hrají: Dennis Quaid, Paul
Bettany, Kate Walsh. Režie: Scott
Stewart. pøístupný od 12 let – èeské
titulky.

støeda 26. kvìtna – Vivat Espaòola.
Portugalsko 1992. Dokumentární. 
Režie: José Armansora. Pøístupný.

pátek a sobota 28.a 29. kvìtna.
Sherlock  holmes. USA/VB/Austrálie –
2010. Akèní/dobrodružný. Nové
dynamické zpracování o geniálním
detektivovi a jeho pøíteli Watsonovi...
Hrají: Robert Downey, Jude Law, Mark
Strong. Režie: Guy Ritchie. Pøístupný –
èeské titulky. 

Komorní scéna
støeda 12. kvìtna – Cestujeme...
Severní Indie. Slovem i obrazem nás
provede Eva Svobodová (roz. Holá)
17.00 hod. Zasedací síò Mìstského úøadu  

Pøipravujeme             
15. – 20. èervna Filmový festival Art
filmù – 7. roèník

sobota 26. èervna – Národní myslivecké
slavnosti. Prostory loveckého zámku
Ohrada – ukázky z myslivosti, rybáøství,
prodejní akce, hudba, obèerstvení ad
10.00 – 17.00 hod.

Galerie Knížecí dvùr
Výstavní plán roku 2010

duben, kvìten – Kolektivní
prodejní výstava
èerven, èervenec – Adolf Born (grafika)
Výstava k 80. narozeninám autora.
srpen, záøí – Jolana Kimlová (obrazy)

Køivonoska

jízda veteránù

40. roèník 8. kvìtna

11.00 start soutìže
÷  Nìkolikaèlenný tým pod vedením
zoologa Zoo Ohrada Mgr. Ivana Kubáta
vyjel do nìmecké Zoo Chemnitz pro
samici rysa ostrovida. S nevìstou pro rysa
Doxe, který pøijel ze slovenských Bojnic
pøed nìkolika týdny, se transportní tým
vrátil 27. 4. v  odpoledních hodinách.
Pøejeme rysici v ZOO Ohrada hezký
pobyt a doufáme, že se jí manžel i nový
domov zalíbí!
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