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Putování za zvony

Po n ě š i c ká

KOVÁRN A



h ÚVODNÍK h

Je po volbách. Sláva vítìzùm! Èest poraženým! Krom toho

blahopøejeme i našemu panu starostovi, který obhájil své senátorské

køeslo.

Ale jinak, upøímnì, nebylo mi ten minulý

mìsíc v našich èeských luzích a hájích volnì

na duši. Jsme národ bojovníkù všeho

schopných, ale nikoli rytíøù. A jsme národ

kritikù, od slova kritizovat a od významu – já

vím všechno líp než všichni ostatní. A ještì

nejlépe: a� ti ostatní nìco dìlají a já jim za to

pak vynadám. 

A tak tøi nejhezèí prazážitky v øíjnu nasbírané

byly: prohlížení fotografií z tøí týdnù v Africe. (Jeli tam dva – on

a ona, spojeni hezkým manželstvím a spoleèným velkým smutkem

– a fotili východy slunce a oceán a pøírodu a zvíøata a lidi. Tak, že

to bere za srdce.). 

Tøi dny strávené s budoucí maminkou dvojèátek a jejím mužem

– jejich radost je všeprostupující a hmatatelná a už se v bøíšku hýbe,

tak snad to za 3 mìsíce dobøe dopadne. A potìšil mì rozhovor

s hlubockým panem faráøem (a prohlížení fotografií z Øíma) a také

povídání s pány Havlíèkem a Novotným u ponìšické kovárny.

A když se obloukem vrátím ke skonèeným volbám a novì

zvoleným zastupitelùm v celé republice, opsala jsem vás ještì pár

øádkù... Z èasopisu Tøeboòský svìt jsem s laskavým svolením

šéfredaktorky Jany Jandové pøetiskla text, který našla pøi listování

ve starých kalendáøích. Pracovní øád pro úøedníky z roku 1870 vás

možná pobaví, ale malé zamyšlení nad tím, o èem bývala právì

úøednická služba lidu – to neuškodí ani úøedníkùm ani nám.

– Dennì pøed zaèátkem pracovní doby jsou úøedníci povinni

dùkladnì zamésti kanceláø, vybrati popele z kamen a utøít prach.

– Úøedníci zodpovídají dále za to, že kanceláø bude vždy øádnì

vytopena. Potøebné palivo obstarají na svùj náklad.

– Soukromé rozhovory jsou v pracovní dobì

nežádoucí.

– Øádná pracovní doba jest 12 hodin dennì. 

V pøípadì potøeby musí každý úøedník pracovat bez

vyzvání pøes èas.

– Jakákoli politická èinnost úøedníkù má za následek

okamžité propuštìní.

– V kouøení a požívání alkoholických nápojù se

oèekává od úøedníkù zdrženlivost.

– K dámám a výše postaveným osobám se úøedník

chová slušnì.

– Jako èetba se doporuèuje bible. Není námitek proti jiným knihám,

pokud jsou tyto mravnì nezávadné.

– Povinností každého úøedníka je péèe o zdraví. V pøípadì nemoci

není nárok na mzdu. Každý úøedník, který má pocit zodpovìdnosti,

by si mìl proto pravidelnì ukládati ze své mzdy pøimìøenou èástku

pro pøípad nemoci èi jiné nepøedvídané potøeby.

– Úøedníci se nesmìjí pøi práci mýliti. Kdo se pøi své práci

dopouští èastìji chyb, bude propuštìn.

– Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že pøed ním nechová

potøebné úcty. Z této skuteènosti se vyvodí dùsledky.

– Úøednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.

– O dovolenou mohou žádati úøedníci jen z naléhavých rodinných

dùvodù. Tato je však neplacena.

– Úøedníci nech� mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou

ochotny okamžitì nastoupiti na jejich místa.

– Úøedníci nesmìjí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi

povinni vdìèností, nebo� je jejich živitelem.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,

kteøí v mìsíci listopadu oslaví významná výroèí

Krbec Václav Hroznìjovice 85 let

Sedlická Marie Hluboká 80 let

Voldøichová Hedvika Hluboká 80 let

Chalupová Otilie Hluboká 75 let

V mìsíci listopadu oslaví 50 let spoleèného života 

»Zlatou svatbu« manželé Jiøí a Marie Komárkovi z Hluboké.

Do dalších let pøejeme dobré zdraví, 

spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Ševèíková Ella Hluboká
Juroška Enrico Kostelec
Kiekenap Anna Marie Hluboká
Kvasnièková Tereza Bavorovice
Návara Martin Hluboká
Rybová Alžbìta Hluboká
Ryba Jan Hluboká

Opustili nás
Bláhová Ludmila Hluboká
Kabelová Božena Hluboká
Mádlová Marie Hluboká
Èech Václav Bavorovice

Poznámka k volbám:

Zpráva lidu hlubockému: Víte, že na jednání zastupitelstva se mùžete
kdykoli pøijít podívat, nebo� je ze zákona veøejné?  Lidé tak mají
možnost vidìt v akci zastupitele, které si zvolili. První zasedání novì
složeného zastupitelstva vzešlého z voleb bude urèeno v nejbližších
dnech a termín vyvìšen na obvyklých vývìskách... Jste zváni!

FOTOATELIÉR Václava Welserová
Hluboká nad Vltavou, Mánesova 850

(øadovky naproti restauraci Hubert)

 nabízí možnost zhotovení prùkazového fota.

STØEDA   9.00 – 17.00 nebo po domluvì na ?  721 573 999

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady mìsta
O Na základì pøedchozího rozhodnutí bylo z finanèních dùvodù a hlavnì
z dùvodù malého poètu dìtí k 1. záøí zrušeno odlouèené pracovištì
mìstské mateøské školky v Kostelci. Oproti pùvodní žádosti obèanského
sdružení Jihoèeská rùže, které zde mìlo provozovat soukromou mateøskou
školku, Ing. Paukejovou bylo následnì sdìleno, že na provozování školky
není sdružení finanènì ani personálnì vybaveno.
O Spoleènost staroèeské TRDLO má pronajaty stánky v Bezruèovì ul.
Z pìti stánkù využívá 3 pro svou èinnost a další dva pøedpokládala dále
pronajmout. Pronajmut byl jeden stánek Galerii Knížcí Dvùr a jeden
stánek zùstal nevyužitý. Na rok 2011 má spoleènost již zajištìno využití
pro všechny stánky. S pomìrnou slevou z nájmu za dobu kdy obchody
zùstaly nevyužity rada nesouhlasila.
O Rada mìsta odsouhlasila pronájem bývalé |MŠ na adrese Pražská 277
Hluboká na dobu urèitou v trvání 1 roku.
O Rada mìsta rozhodla zrekolaudovat bytové prostory v Panoramì pro
uèebnu hudební školy a o ušlé nájemné z bytu navýšit nájemné spoleènosti
Sinfonie s.r.o.
O Rada øešila kácení a proøezávání nebezpeèných stromù v areálu
jachetního odd. Slavoj a v chatové osadì v Ponìšicích. V rozpoètu mìsta
na teto rok byla vyèlenìna èástka 100 tis. Kè pøedevším na asanaci stromù
Bavorovické aleje a akutní pøípady.
O Nová informaèní tabule v Bavorovicích bude poøízena z rozpoètu roku
2011. 
O Návrhy podání žádostí o granty: Dokonèení parkovištì Fügnerova,
Obnova kaple Samaritánka. Mìsto pøijme dar ÈEZ na projekt rekonstrukce
sakrální stavby návesní kaple v Municích.
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VOLBY 2010

Rozhovor se

zastupitelem panem

Vladimírem Salabou,

který je v zastupitelstvu

mìsta Hluboká 

nad Vltavou 

»služebnì nejstarší«

 a už 30 let 

zastupuje své volièe – 

– pøineseme v pøíštím

èísle Zpravodaje.

Upozornìní pro podnikatele

Na základì èl. XXII, bod 1. zákona è. 227/2009 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o základních

registrech, s platností od 1. 8. 2010, je živnostenský úøad povinen ve lhùtì do jednoho roku ode dne úèinnosti tohoto zákona pøidìlit

provozovnám zøízeným pøede dnem nabytí tohoto zákona identifikaèní èíslo provozovny – tzv. IÈP. 

Podnikatel, který obdrží od živnostenského úøadu toto IÈP, je povinen nejpozdìji po uplynutí 1 mìsíce zaèít toto èíslo používat,

tzn. tento údaj patøí mezi povinné údaje pro oznaèení provozovny, § 17 odst7 (jméno, pøíjmení, firma, identifikaèní èíslo, provozní

nebo prodejní doba urèená pro styk se spotøebiteli, jméno a pøíjmení osoby odpovìdné za èinnost provozovny, pøípadnì kategorií 

a tøídou ubytovacího zaøízení). Pokud jste tedy dostali doporuèený dopis s pøidìleným èíslem, proveïte kontrolu zápisu tìchto

provozoven, a pokud by nastala nìjaká zmìna (skonèil provoz v uvedené provozovnì, zmìna adresy, pøípadnì nová provozovna)

nahlašte tyto skuteènosti živnostenskému úøadu.
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O Opakované stížnosti na provoz restaurací v noèních hodinách, vèetnì
petice obèanù z panelových domù bude MÚ øešit vypracováním obecnì
závazné vyhlášky k zamezení rušení noèního klidu s rozšíøením o nedìlích
a svátcích.
O Rada souhlasí s pøevzetím záštity nad poøádáním II. roèníku
Memoriálu Miroslava Dvoøáka o Køiš�álový puk v prosinci 2010

Z jednání zastupitelstva
O Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo prodej druhého bytového domu
v Purkarci družstvu vlastníkù. Zastupitelstvo projednávalo i další
dispozice s byty a pozemky...
O Mgr. Remtová, øeditelka MŠ a mìsto rozhodlo, že neprovede výmaz
z rejstøíku škol u pracovištì školky v Ruské ulici a ponechá je pøípadnì
pozastaveno do doby, kdy by bylo kapacitnì potøebné. Pracovištì MŠ na
adrese Kostelec však již obnoveno nebude a je tøeba podat návrh na jeho
výmaz z rejstøíku školních zaøízení.
O Akce oprav SDH Hroznìjovice hasièská zbojnice je pøed dokonèením
a peníze z èásti ušetøené z tohoto navrženého výdaje budou použity na
likvidaci kalu septiku v ulici Fügnerova.
O Byly zahájeny pøípravné práce na zajištìní stavby nových veøejných
záchodkù na hlavním parkovišti jako náhrada za stávající nevyhovující
souèasným potøebám. Nové budou zateplené s možností celoroèního
provozu, zvìtšena kapacita, rozšíøeny služby napø. pro obytná vozidla,
matky s dìtmi atd.
O Mìsto obdrželo pøíspìvky za žáky z okolních obcí navštìvující ZŠ
Hluboká.
O Zastupitelé jednali o pøetrvávajících problémech s parkováním ve mìstì.
Nahrazení parkovacími automaty s pøípadným pokutováním neplatièù
mìstskou policií by bylo optimální. Vyøešení by mìla provést odborná
firma ve mìstì i na centrálním parkovišti.
O Dodávkový vùz rozvážející obìdy není oznaèen, dobré by bylo jej
polepit tak, aby bylo patrné, že rozvoz jídel zajiš�uje a hradí mìsto. Dále
upozornìno, že mìsto pøi seèení ošetøuje i pozemky soukromých vlastníkù.
Dále zmínìn fakt, že Masarykova ulice je ve vlastnictví a správì SÚS,
mìsto však Masarykovu udržuje . Bude dále jednáno.
 

h DOPIS h

Chtìl bych se vyjádøit ke èlánku v øíjnovém Hlubockém zpravodaji
s názvem Šíleným støelcem snadno a rychle...

Na úvod chci zdùraznit, že se vyjadøuji jako fyzická osoba, i když jsem
zamìstnancem státního zámku Hluboká. Protože jsem èlovìk, který
dotyèného støelce vystopoval, tak si myslím, že o jeho èinnosti v poslední
dobì vím relativnì nejvíce a zdùrazòuji, že jsem netušil, kdo je tou
konkrétní osobou, hledal jsem neznámého støelce.

Již pøed asi 1,5 až 2 roky ke mì i k vedoucí zámecké zahrady zaèaly
pøicházet zprávy, že se po parku pohybuje èlovìk, který straší za šera lidi
jízdou v parku autem bez svìtel, pokud to bylo právì na cestì z kopce, tak
i bez motoru, v maskovacím odìvu a èasto se slovy »Nebojte se, já vás
ochráním, já mám plné auto pušek,« je míjel. 

Proto mì to zaèalo zajímat (právì kvùli tìm zbraním) a zaèal jsem
pátrat. Èasem jsem urèitým zpùsobem vysledoval, že projíždí celým
parkem. Zjistil jsem i kde má zastávky. Protože hodnì lidí z mého okolí
ví, kde jsem zamìstnán, zaèali mi dodávat informace, že kromì pohybu
støíbrného auta se vždy v jeho blízkosti støílí. To se odehrávalo vždy
v dobì od svítání do asi 6,30 hod. ráno, pøevážnì v sobotu a v nedìli.
Samozøejmì, když bylo vidìt, èili od jara do podzimu. Samozøejmì jsme
se ho my zamìstnanci snažili zadržet, ale byly tu obavy ze støelného
zranìní.

Až v èervnu letošního roku mi pøinesl hlubocký obèan poznamenanou
registraèní znaèku støíbrného auta, ze kterého bylo vystøeleno vedle nìho,
do køoví (vedle jízdárny AJG).

Tento poznatek zanesla vedoucí zahrady na Policii ÈR. V srpnu jsem
podal na Polici výpovìï já a ukázal místo, kde si mají na dotyèného
poèkat. Prakticky asi za dva dny byl zadržen. Bohužel asi za dalších 14
dnù poté dle výpovìdí lidí, kteøí se ráno pohybují po parku, zase støílel.
Podotýkám, že mi mnoho lidí dnes øíká, »o tom ví každý, když mìl
zelenou škodovku, tak jezdil také a støílel z okénka«.

Mohu øíci, že mi nevadí to, že jezdí po parku autem, ale protože mám
tøi vnuky, se kterými se tam èasto pohybujeme, nedovedu si pøedstavit, že
by jim malorážkou (dosah až 300 m) mohl ublížit.

Ještì bych se chtìl velice krátce vyjádøit k jeho rozhovoru pro
Zpravodaj.

Není mi jasné, jak èlovìk vysokých morálních hodnot celoživotnì se
zabývající ochranou pøírody mùže tvrdit, že støílí krysy, které jsou
v Nìmecku chránìné a u nás se zákon pøipravuje. Krysa je suchomilný
tvor a potkan v zámku nikdy neexistoval. Ani v okolí. Ze Zíkova lomu má
potkan do parku cca 1 km a zde nemá potravu.

Pan H. si v zámeckém parku udìlal vlastní honitbu s posedem,
krmelcem atd. Èili z pùvodní myšlenky, že mìl kdysi odstranit nìkolik
kusù zvìøe z parku, si je tam naopak nauèil chodit, aby mohl lépe støílet.
Krmelec mu museli zamìstnanci zámku odstranit, protože to odmítl udìlat
sám. Posed ještì stojí.

To, že øeší pohyb pejskaøù v parku je už jenom úsmìvné.
A to již nebudu zjiš�ovat (na což nemám vùbec právo) že není v žádné
myslivecké spoleènosti (proè asi?).

To jenom krátce na vysvìtlenou a na ètenáøích nechám, jestli zaèátek
titulku »šílený myslivec v parku« je správný nebo ne.

František Kalaš

Tradièní setkání dùchodcù 

se bude konat ve støedu 24. listopadu v hotelu Parkhotel
od 14.00 hodin. Dovoz bude zajištìn. 

Jízdní øády autobusù budou vèas oznámeny na plakátì,
který bude vyvìšen na obvyklých místech.

 POSKYTUJEME PÙJÈKY
až do 15 000 Kè

pro zamìstnané, starobní dùchodce,
invalidní dùchodce a ženy na MD.

TEL.724 581 907
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Odvrácená tváø mìsta?
Procházela jsem Hlubokou v Zámostí s jedním všímavým obèanem našeho
mìsta, který se zlobil na nepoøádky, za které mùže MÌSTO.

Ve vìtšinì pøípadù mi ale pøipadalo, že to nejsou nedostatky mìsta jako
takového. Spíše jednotlivých lidí. S prominutím – obèanù. Soukromý kompost
na veøejné místo vozí ven ze své zahrádky konkrétní lidé a vy je zøejmì znáte
a potkáváte. PMH – tedy Podnik místního hospodáøství – pak èerné skládky èas
od èasu uklidí za peníze z vašich daní. 

Chodníky jsou skuteènì v péèi PMH, ale když zarùstá chodník pøed vaším
domem  trávou, možná by šlo mìstu – a sobì samým – trochu pomoci. Je to jako
s tím loni tolik debatovaným èištìním chodníkù od snìhu. Možná by nám tolik
neublížilo, kdybychom si prostor kolem toho »našeho« ohlídali a v rámci
možností poklidili sami. Myslím si já – a mnozí, kterým na okolí jejich domù
záleží, to tak dìlají odjakživa. A pak zbude z finanèních prostøedkù mìsta více
na údržbu nìèeho jiného, tøeba potøebnìjšího, mìstská kasa není bezedná.
Bohužel.

Stejnì tak soukromé domy, lépe øeèeno jejich ruiny. Chápu, že se nìkdy
nìkdo dostane do tìžkých životních situací, nemá síly hmotné èi psychické
k údržbì nemovitosti. Nicménì – a myslím si, že naštìstí – Mìsto už jen tak
nemùže vyjet s buldozerem a srovnat soukromý dùm se zemí, ani ho vyvlastnit a prodat pilnìjšímu majiteli. 

Zase je to o nás, jakou odpovìdnost ke spoleènosti ve svém okolí cítíme...
Upøímnì øeèeno, podle mého názoru, je naše mìsto pìknì uklizené a vlídné. 
A nejvzornìji jsou na tom asi Ponìšice, kde si obèané vlastnì témìø všechno dìlají sami – peníze
urèené na úklid veøejných prostranství dostane konkrétní èlovìk, který poseèe a uklidí – a pokud
nìkomu chtìjí vynadat za nepoøádek kolem domu, jdou pøímo k adresátovi.

Co si myslíte? A jak byste tyhle »høíchy« napravovali vy?
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Ponìšická kovárna

I když mají Ponìšice také kaplièku, zvon je zavìšený ve zvonièce kovárny.
Kovárna je støedobodem vesnièky na krásnì upravené návsi a stala se
centrem místního života. Tolik narozenin, svátkù a køtin novorozených
dìtí se snad neslavilo v žádné jiné budovì na celém Hlubocku, ne-li v celé
republice. Ponìšická kovárna má kolem sebe samé dobré víly, mezi které
urèitì patøí pan Havlíèek, šéf Osadního výboru a pan Novotný, kronikáø.
Oba nejenže umí pøiložit ruku k dílu, ale také k muzice, jejich Ponìšická
švitorka již pøizvukovala nejedné oslavì k dobré náladì. Dobrými vílami
se to vlastnì v Ponìšicích jen hemží, protože umìlci paní Jitka Baliharová
a Oldøich Pøibík pozvedají úroveò místní kultury a fungují  jako
restaurátoøi èi tvùrci místních novin èi umìleckých artefaktù. Koneckoncù
ve vsi, kde prosperuje voòavá palírna s výbornými pálenkami a žije dost
pracovitých lidí a chalupáøù, snad ani nemùže být zle.

Zvon byl na zvonièku umístìn znovu po válce, ve které byl pùvodní
zrekvírován. Místní kronika ze starých dob žádná není, takže nejsou
záznamy ani o kovárnì, ani o kaplièce, ani proè byla zvonièka umístìna na
kovárnu a nikoli na kaplièku. Pravda je, že v jedné místnosti v kovárnì
bývala hasièárna, tak možná proto. 

Hasièi mìli v obci slavnou tradici, mìli motorovou støíkaèku, takže byli
v okolí pøi požáru vítanými hosty a ve vsi organizovali plesy a jiné zábavy.
Kovárnu v provozu pamatují oba pánové. Uvnitø kovárny vzpomíná pan
Havlíèek na to, že Jitka Baliharová, malíøka a spisovatelka, už témìø pøed
20 lety zvon sundala a èistila, bylo to roku 1992, tehdy se kovárna
opravila. Rok pøedtím totiž mìsto Hluboká pøemýšlelo o prodeji opuštìné
kovárny k chalupaøení. Kdepak, místní se semkli, odpracovali zdarma
skoro 1500 hodin, v dubnu zaèali opravovat a v srpnu slavnostnì zahájili
kulturní provoz kovárny. O pìt let pozdìji se ještì vybudovalo u kovárny
sociální zaøízení a také se opravila kaplièka. Kovárna je pilnì využívána
místními, chalupáøi, hlubockými, budìjovickými. Zaèaly se konat
Ponìšické košty a vùbec, Ponìšice jsou jedna velká rodina. 

Pan Havlíèek je sice rodák, ale pak žil 40 let v Litomìøicích. Na stavbu
krbu pøi opravì kovárny si vzal dovolenou, krb dìlal asi týden na místì,

kde pøedtím bývala výheò a mìchy. To jsme ještì jako kluci chodívali
šlapat mìchy, když kováø koval železo. Rádi jsme se na to koukali, bylo to
krásný øemeslo, øíká. Kovárna byla v provozu do roku 1944. Kováøi tady

byli pan Ambrož a pan Petrák.
Potom už jen nahodile
dojíždìli kováøi Palma, Pour,
Baloun. 

V roce 1970 zde byla zøízena
sbìrna mléka s chladicím
zaøízením a zrušena v roce
1986, když byly družstevní
dojnice pøemístìny do
Hroznìjovic.

Fotbalisti  tady mají
vystavené poháry, na stìnì je
vymalovaný èert, který
v kovárnách urèitì vždycky žil
(øíká autorka portrétu paní Jitka
Baliharová), pøed kovárnou je
posezení pro letní teplé dny, a
na zvonek ve zvonièce se zvoní
– bohužel – jen když nìkdo
zemøe. Zvoníka dìlá pan
Havlíèek, prostì – nauèil se to.
Musí se to umìt pìknì do
houpavého rytmu.

Tak je to. V tomto pøípadì si tedy pøejme, aby zvon v Ponìšicích zvonit
nemusel a jen se spokojenì rozhlížel po upravené krásné vesnièce se
starou roubenkou a nadechoval vùnì višòovice èi meruòkovice a starých
dobrých èasù. Dìjiny vsi sahají až ke králi Jiøíkovi z Podìbrad, a žije tu
jeden ze starobylých rodù Lexù... V kronice Ponìšic z pera pana
Novotného si budeme èíst zase nìkdy pøíštì.

Foto: Jan Pirgl, zleva pánové Novotný a Havlíèek
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Ten, který naslouchá zvonùm
V minulém Zpravodaji jsme vzpomnìli páté narozeniny nových zvonù v hlubockém kostele sv. Jana Nepomuckého. Zvony a zvonky na

Hluboké a okolí pro vás na pokraèování portrétuje Honza Pirgl. O zvonièce ponìšické kovárny jste si právì pøeèetli... A postupnì si

pøipomeneme další. Hlubockému panu faráøi, p. Františku Halašovi, jsme dobu pøed pìti lety také pøipomnìli. Pøišel na Hlubokou ve stejný

èas jako nové zvony kostela sv. Jana Nepomuckého. Kromì jeho hlavního poslání, tedy starosti o hlubockou farnost, na jeho pracovním

stole najdete také poezii – pan faráø má k poezii blízko – napøíklad i v libozvuèné polštinì. Rovnìž latina je krásná øeè, které duchovní

rozumìjí – a doufám, že není høích, že jim to závidím. A náš pan faráø se vyzná i ve výtvarném umìní. 

Èas odmìøil novým zvonùm v hlubockém kostele stejnì dlouhý èas jako
vám, ale vy øíkáte, že s nimi nemáte nic spoleèného... Pravda,  zásluhu
na jejich poøízení a dohled nad opravami kostela mìl tehdy jáhen Ing.
Karel Faber, který v našem kostele pùsobil, a na zvony pøispívalo
i mìsto...
Ano, a já k této situaci pøišel tak øíkajíc – jako Pilát do kréda,
abychom zùstali u teologie, takže jaksi já za ty zvony opravdu
nemohu... mì osobnì se starost s jejich poøízením nedotýkala.
(Pontius Pilatus je znám pøedevším jako èlovìk, který podle
kanonických evangelií odsoudil Ježíše Krista. Pilátovo jméno se
nachází ve starokøes�anských vyznáních víry, což zapøíèinilo vznik
rèení »Dostal se tam jako Pilát do kréda« tj. nechtìnì, náhodou,
neèekanì, bez vlastního pøièinìní – pozn. autora). 

Pouze tedy, samozøejmì, se mnì týká jejich zvuk, takže ty zvony
zvoní, znìjí, to se mnì dotýká, protože pøes veškerý hluk ve mìstì
je poøád ještì zvony slyšet. Zvláštì když spustí všechny tøi, tak to
je oblažující. Doufám, že nikomu nevadí, nikoho nerozèilují,
protože znám pøípady, kdy si lidé stìžovali, že je zvuk zvonù ruší.

Vidíte – a mnì pøipadá, že zvuku zvonù èlovìk rád pøivykne.
I když – zvonek novì vysvìcené kaplièky v Zámostí po ránu
klinkat nebude. Aby se spáèi mohli vyspat. Ale zvony mají krásný
zvuk! Zvony by nemìly mlèet.
Je to akord, libozvuèná záležitost, která by nikomu vadit nemìla.
A myslím, že i pro ty, co jsou odkojeni naším zdejším témìø
velkomìstským ruchem – že i pro nì je to pøíjemná zmìna
v denním rytmu. To jistì. Ale také by bylo dobré, aby si lidé obèas
uvìdomili dùvod, proè ty zvony znìjí a je zase jen na lidech, jak je
pøijmou. Zvony zvou do kostela na mši. Tìžko mùžeme oèekávat,
že když zazní zvony, tak se každý zvedne a do kostela pùjde anebo
usedne a bude hodinu rozjímat. Ale zvony zvou na bohoslužby a je
dobré si to uvìdomovat... Když je slyším v sobotu veèer, mám
skonèit s prací.

Když si uvìdomíme hlubockou nedávnou historii, v dobì, kdy jste
sem vy a zvony pøišli, vlastnì konèilo takové porevoluèní období,
kdy se kostel obnovoval, probíhaly opravy, což završilo úsilí pánù
faráøù Fabera a Skalického, kteøí tady byli pøed vámi. Mnoho
kostelù procházelo touto »oèistou a znovuzrozením« aby se vrátily
po èasech komunistických zase do života spoleènosti. A teï už by
to mohlo být o tom, že se mùže více rozvíjet duchovní sféra
kostela. Není to právì chvíle, kdy se duchovní mùže starat jen
o své oveèky a nemusí mít strach, že mu kostel spadne?
Naneštìstí tìch pìt let je už zase natolik dlouhá doba, že kostel opìt
vyžaduje nìjaké opravy a nìkteré jeho prvky zaèínají být nefunkèní
a nìco zaèíná být opìt ošuntìlé... tøeba okapy a omítka v nich...

Pro dnešní církev je každý kostel tak trochu pøepych. A protože
zvláštì ten náš zdejší je pøedimenzovaný a ti, kteøí ho postavili, ho
stavìli – neøíkám, že to byl jediný zámìr, ale pøesto – jako urèitou
reprezentaci svého rodu, jako zrcadlový protìjšek svého sídla.
Myslím, že nebyl budován zcela jako potøeba své obce, toho
místního relativnì malého spoleèenství. Byl vybudován – jak v nìm
máme uvedeno latinsky – u pøíležitosti oslav zlaté svatby knížete pána
a jeho patroni pozdìji zmizeli, jejich majetek byl zkonfiskován, spolu s tím
pøišla ke konfiskaci tahle fara, za ni jsme museli dát státu purkareckou a tu
dnes má už kdosi ixtý, a køivda zùstává vùèi tomuto kostelu jako bøímì
stále. To jsou rezidua, která se tìžko øeší, o kterých ti nahoøe radši
nepøemýšlejí, a proto se radìji díváme do budoucnosti, ke svìtlým
zítøkùm... Jako kdysi... A to je to nehloupìjší opium lidstva.

Kostel se nám letos na jaøe ukázal v celé kráse a na chvíli zazáøil.
Alespoò jsme mohli poøídit fotky z té strany kostela, která už zase není
vidìt. Byly to vùbec takové pohnuté èasy pro kostel a prostranství vedle
kostela. Jak jste to prožíval? Když to vezmu kolem a kolem, mì by to

vlastnì mohlo být lhostejné, ale vzhledem k tomu, že lidé jsou z toho
pøinejmenším rozpaèití, tak musím pøiznat, že mnì osobnì se to také
dotklo. Je okolo hodnì nejasností a hodnì pøetváøky a atmosféra v obci je
tím samozøejmì zasažena, to se nese sebou.

Pokud se o nìèem takovém rozhodovalo, nebo pokud by bylo žádoucí dát
najevo, aby obèané mìli možnost k tomu všemu nìco øíct, tak vyjádøit se
mìlo smysl dávno pøed tím. Odsouhlasit jakýmsi referendem vìc, se kterou
už nelze nijak jinak pracovat – to se už zøejmì nedá odèinit a je to
nenahraditelná škoda. Vìtší, než ztráta toho místa.

Byl jsem nedávno se salesiány opìt v Øímì a myslím, že tam by se
alespoò jednou za život mìl podívat každý. Zvláštì ten, kdo má tøeba
možnost ovlivòovat vìci kolem sebe. Protože tam se prolínají vrstvy èasu,
se kterými se setkáváte – a které tam už dnes nesou poselství vìènosti.
Tam èlovìk zaène vnímat úplnì jiným zpùsobem. Všechny ty skuteènosti
jsou viditelné a navzdory všem místním – i evropským – politickým
vjemùm je tam vidìt, že lidi vnímají všechny tyhle skuteènosti úplnì jinak.
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Ale zrovna v Øímì najdete materiál rozebraný z Kolosea na rùzných
pozdìjších stavbách... 
Ano, ti první zbohatlíci se tak také chovali, také napùl postavili palác
Barberini z Kolosea, až papež, který tam byl tehdy výsostným vládcem to
pak zakázal...

Ale nejvíc škod tam natropili barbaøi, tedy naši pøedkové, nebo øeknìme
pøedkové našich pøedkù, kteøí se tam dostali a nerozumìli tomu –  což je
jev, který se opakuje neustále. Když nìèemu nerozumím, tak to znièím.
Takže v Øímì se potom pásly kozy a krávy v troskách nejstarší èásti Øíma
– na Foru Romanu – a aspoò nìkteøí osvícení papežové zaèali sbírat
artefakty, aby je zachránili pøed znièením.

Ale díky tomu, že v Øímì jsou všechny vrstvy èasù ve stavbách od dob
Etruskù, pøes rané køes�anství, až po bílý zubatý památník prince Vittoria
Emanuela II. – pøesto pøese všechno to tam nìjak všechno je, hodnì
zùstalo a dìjiny jsou tam viditelné. A lidé žijí v prostoru, kde vejdete na
dvùr a potkáte tam antickou sochu a renesanèní schodištì a zaparkovaný
nejnovìjší skútr. Itálie má na naše pomìry obrovské množství památek,
a je to pouèné. A i když jsem tam nebyl poprvé, vždycky znova žasnu.
Když jdete okolo kostelíka, je vám divné, proè se jmenuje sv. Pavel a pak
zjistíte, že tam nìkde dole v té vrstvì èasu a vìku té stavby, je ještì
místnost, kde sv. Pavel skuteènì pobýval, když pøicestoval. Protože je to
poblíž tehdejšího mìstského antického pøístavu, pobýval tam s vojákem,
u kterého byl pøikován, když ho loï pøivezla do Øíma. 

Takže v každém – i v tom nejnovìjším kostele, což bývá z konce 18.
století, v každé i z tìch nejmladších staveb je vždycky nìjaký prvek, který
sáhne do historie, tradice, a� je to ikona, použité antické sloupy nebo
prostì nìjaký symbol, který sahá k pùvodu raného køes�anství, který na té
antické tradici vyrostl.

Nakousli jsme téma kaplièek, že se v Jihoèesku zachovaly a byla
možnost je opravit. Ale je škoda, když v Øímì ví, co kde a v jakých
souvislostech se stalo, a ještì o tom mají doklady – u nás to povìdomí,
proè která kaplièka vznikla, není...
To je právì to hloupé a právì proto myslím, že ani ten popud opravovat
není veden pøímo uvìdomìním myšlenek, které tu kaplièku pøivedly na
svìt. Ale že si všímáme, že jednak je u nás zaèali opravovat Nìmci jako ti,
co od nás z nìkterých míst museli odejít, tak abychom se k tomu pøipojili
a nebyli úplnì neteèní. Jednak se to stalo náplní rùzných plánù a projektù,
jak já øíkám novodobých pìtiletek. A je to v podstatì pøíležitost k
investici, je to kšeft, když to øeknu hloupì. A to mi pøipadá málo jako
dobrý dùvod. Nìkde to má takový ten úèel: když už jsme udìlali
Koloseum, tak opravíme nìco i pro ty gladiátory –  aby se mìli kde mýt od
krve. Takový ten imperátorský pøístup – ono to pùsobí líp, než kdyby se
boøily. Je to lepší než nic, ale ony nìkdy ty naše dùvody, proè nìco dìláme
– jsou velice vyprázdnìné a zamìøené na vnìjší efekt. Ukážeme to a lidé
budou dojati. A to je podle mnì povrchní a bohužel v tom tak nìjak
jedeme všichni...  Takhle se neudržuje tradice – my musíme vìdìt PROÈ
ji udržujeme.

A nemyslíte, že to mùže být alespoò dobré pro zaèátek? Že øeknìme, když
opravíme kaplièku z vnìjšku, tak èasem oklikou pøijdeme i na smysl
jejího obsahu? Mùže se to stát. Ale trvá to o hodnì déle a pøichází to
z opaèného konce, nemá to konstrukci, nosnost. Naše skutky by mìly
vyplývat z tradice, z pøesvìdèení, snad mohu øíct morálky. Musím vìdìt,
že já nìco špatného nedìlám proto, že to nepatøí ke mnì a nepatøí to
k lidem. Pokud by to èlovìk bral jenom jako taktiku, tak nemá jistotu, že
se dobere k nìjaké zásadovosti, nedojde k jádru celé skuteènosti, kterou
pøedstavují vlastnì sociální vazby, kvùli kterým to všechno vznikalo. Ono
všechno co zaèíná od soc... je dnes jaksi v nemilosti, ale ono je to latinské
slovo a ve svém významu nemá s politikou, ani se stranami, nic
spoleèného.

Kdysi jste øíkal, že jste k nám na Hlubokou pøišel ze Šumavy, život tam
probíhal asi jiným stylem, tak se chci zeptat, jak jste si tu zvykl. A byla
to zmìna k lepšímu nebo horšímu?
Je to stále ještì takové, že jsem zcela nezapadl do místního rámce.
Nestýská se mi, to ne, èlovìk nakonec dìlá s lidmi, ne s prostøedím – jaksi
s tím vnìjším. Ale tady nìkdo za vámi pøijede autem, hledá, kde by
zastavil a není kde, všechno je nìèí, každý kus silnice, všechno je
zastavìné auty. Když je to navíc starší èlovìk, je to ještì složitìjší. Na mì
osobnì nezáleží, ale když vidím jak to postihuje èlovìka, který se tu ocitne
náhodou, neví nic o našem mìstì – možná by tu mohl existovat nìjaký
rikša, nebo elektrický vláèek...

To je bohužel dnes ve všech mìstech, pøíliš civilizace, pøeplnìnost
a praktický život je tìžko možný. Nejdøív se vypoøádáte s parkováním,
pak s nìjakými poplatky a nakonec zaplatíte nìjakou pokutu. Naše
mìsta jsou nìkdy k pøíchozím odjinud nepøívìtivá. Skoro mi pøipadá, že
se poèítá jen s tìmi nejvýkonnìjšími lidmi, kteøí zvládnou podnikat,
zaparkovat, obsluhovat poèítaè i bankovní úèet.
Mìsto má být pro život, nejen pro podnikatele. Nepoèítá se ani s nimi,
s tìmi nejdokonalejšími lidmi. Každou vteøinou se mùže objevit okolnost,
kterou jste šikanován. Aniž byste mìl na té okolnosti podíl, aniž byste o
ní vìdìl, èi s ní souhlasil. Ti, kteøí rozhodují, se mnou nepoèítají. Musíme
se pøizpùsobovat, všechno je zrychlené a málokdo v té rychlosti zmìn je
schopný se s nimi vyrovnat.

Tak proto si myslíme, že za první republiky muselo být ve mìstech lépe.
Možná to trochu koresponduje s pøíspìvkem pana Køíže v tomto èísle
Zpravodaje, který sepsal seznam živnostníkù z doby pøed šedesáti lety.
Tìch modistek, obuvníkù, pekaøù a jiných øemesel! Krásnì to tehdejší
mìsteèko charakterizuje... ta Hluboká byla...
Živá! To je život mìsta. Pokud je tady jenom 44 hospod, tak ty nejsou pro
mne, ani pro ty, co nepoøádají pracovní obìdy.

Pan Zlín, který tu mìl výstavu v AJG, míval v dìtství babièku v Lišovì
a když sem pøijel, navrhl, abychom se do Lišova jeli podívat. Nejdøív jsme
tam jen zajeli nahlédnout do kostela a na høbitov, kde je matka jeho matky
pochovaná a pak jsme tam zajeli podruhé a našli jsme domek, kde babièka,
když ovdovìla, tehdy žila. Mìla tam dvì místnosti a budoucí malíø pan
Zlín a tehdejší dìti rodiny, která v tom domku bydlela, si tam kdysi
spoleènì hráli. A on si tu návštìvu prostì užil, protože pozdìji emigroval
do Paøíže a byl se tu podívat už jen jednou – s kamarádem na motorce
v šedesátých letech – kdy se u babièky stavili na škubánkách. A pak až
teï. Bylo to nesentimentální, ale pøece jen ho ten návrat potìšil v tom, že
dùm nebyl nijak moc pøestavìn, ani socialisticky, ani kapitalisticky, takže
ten dvorek, kùlny – tak jak mìl ve vzpomínkách – ještì zùstaly a dokonce
se potkal i s potomky lidí, se kterými si jako dítì hrával. 

Nìkdy i ty vnìjší skuteènosti zùstávají – a to bývá nadìjeplné. Je to
pouto a kontinuita.

Když se zamyslíme nad podílem tìch slušných, øeknìme lidí s nìjakým
morálním kreditem v populaci, myslíte, že je jich ve spoleènosti vìtšina?
Proè se vzepøou vždycky jen revoluènì a jenom na chvíli?
Ale snad ano, ona jim dojde trpìlivost, zase èasem...  V listopadu pøed 21
lety neposunuly vývoj dopøedu – protože nebyly – nìjaké partaje, ale
obèanská spoleènost. A dneska jsme v podobném stavu. Ono je to tak, že
ti slušní spíš odejdou, jsou odejiti, vytratí se. Dnes už je to politická
devastace pøedešlé devastace. My jsme to zdìdili ve strašném stavu a ještì
do strašnìjšího se to za tìch dvacet let pøivedlo. A co teï? Jedinì vypustit
programy, které jsou nároèné na investice, energii, spotøebu a vrátit se
k hospodaøení, k jednoduchosti, která nás neohrozí. Protože jinak je vše
ostatní toxické buï pro naše tìlo nebo pro naši duši.

Vypadá to, že svìt nemá morální koncepci a za chyby se poslední dobou
moc nepyká. Celá spoleènost je v podstatì nemocná, ale tentokrát je to
nemoc, kterou jsme si pøivodili sami. Svádìt to na to, že to neumíme,
svádìt to na politiku, kárat, že kdo nejde k volbám, zrazuje a v podstatì za
nìco mùže. Teï se zas bude chvíli svalovat vina na krizi, ale vlastnì se
vždycky chyby a viny na nìkoho svalují.

A jak vy vidíte krizi?
V celém svìtì je nastaven koncept, který vlastnì preferuje sobecké
chování. Oèiš�uje ho, dává mu politický statut. Kontrolní mechanismy
nefungují. Nikdo nemùže nikomu do nièeho mluvit. Jeden stát nemùže øíct
druhému: ty zavádíš genocidu! Jsou pøijímáni státníci, kteøí ve svých
zemích prokazatelnì potlaèují lidská práva, a to svìdèí o pøevrácených
hodnotách naší civilizace. Asi chybí nìjaká svìtová osobnost, pøece jen
Jan Pavel II. dokázal rozhýbat svìt. On pochopil svou dobu a doba byla
jaksi tìhotná zmìnami a dnes už jde všechno pracnìji, nic se nedotáhlo do
konce. Souèasný papež má jiný styl, mluví o skuteènostech a rozebírá ty
jednotlivé zašmodrchané provázky k pøemìnì, ale lidi už na to moc
neslyší. To je dlouhodobá práce na pár desítek let a myslím si, že zaèít se
bude muset od toho tzv. tøetího svìta, na jižní polokouli.

A chybí tolerance a souvislosti – když nevím na èem jsem já, co je mojí
vírou, co je moje myšlenkové vybavení, pøesvìdèení, co nese mùj život –
pak nerespektuji ani pøesvìdèení druhého. Tolerance k druhému je možná
jen u lidí, kteøí vìdí sami o sobì, co jsou zaè, kteøí mají své pøesvìdèení,
ví, co má nést jejich život. Pak vìdí, co je dùvodem, váží si svého
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pøesvìdèení a pak respektují i pøesvìdèení nìkoho druhého. A když
nemám èeho se vzdát – tak už jsem se vlastnì vzdal dávno pøedem, nebo
jsem vùbec nezaèal nìèím se zabývat. Jsem lhostejný. A v první øadì tím
ubližuji sobì. Protože já se pak nemohu porovnávat s lidmi, kteøí pøijdou
s nìjakým názorem na svìt, s nìjakou myšlenkou, protože já neznám svoji
jinakost vùèi nim. Ale pokud já znám svou jinakost, která mì nese, mohu
být otevøený vùèi nim. To ale neznamená, že se vzdám svého pøesvìdèení
a vymìním je za to jejich. Je dobré mít v tomto smyslu respekt vùèi sobì
samému.

V Èechách je zvláštní fenomén – a je zcela legitimní – mìnit svá
pøesvìdèení, rozhodnutí, a považovat to za zcela obvyklé a morální.
Tøeba to souvisí i se zamyšlením, které vyslovil Karel Schwarzenberg.
Pøibližnì ve znìní, že šlechta nenesla jen své rodové jmìní nìkolika
generacemi, ale nese i své myšlenky, filosofii rodiny, znalost svého rodu,
smìøování rodiny nìkolik generací zpátky, což vlastnì vìtšina
z »obyèejných« rodin nemá. Kdo z nás ví, co si myslel a jak jednal jeho
pradìdeèek? 
Patrnì málokdo. Naši pøedkové byli ve své filosofii neseni jednak místem,
ze kterého pocházeli, kde byli zakotveni a pak také vírou. Touhou po
smyslu svého jednání a ten smysl vidìli, mìli ho – snad bych øekl takto –
v genech. Kdežto my jsme jako ze zkumavky. My už nejsme propojeni
zpátky... my se neohlížíme.

A ta zkumavka, to je taky zvláštní problém... My už nìkteøí nejsme dìti
svých rodièù. Teï jsem zaregistroval, jak v Americe probíhá diskuse, zda
to dítì má vìdìt, kdo byl dárcem, aby poznalo svého jakéhosi quasi otce.
To je veliký problém pro celé Spojené státy, rozhodnout, jestli to je
morální – vìdìt jméno. Zástupný problém. Po celou dobu se neøešilo, jestli
je lidské dìlat lidi ve zkumavce. Je to byznys, který se stal všeobecnì
pøijímaný.

Tradici mùžu pøenést. Ale když ji nemám, tak ji pøenést nemohu, ani na
vlastní potomstvo. Když nemám zakotvení, stálost v sobì. To je otázka
stálosti, tradice, nìjakých základù chování, vnímání svìta. To znamená, že
nemohu všechno hned mìnit, že si za nìèím stojím. A když to zmìním,
jako tu rodovost za zkumavku, tak jsem opravdu nìco pøerušil. To není
tak, že tady moralizuju, ale znamená to, že jaksi musím, mám-li najít smysl
svého života, v nìèem být zakotven. A nedá se nic dìlat: pralátka
èlovìèího svìta, ta evropská, je v Bibli.

Nemìlo by být desatero, správné vzorce chování, nìjak uzákonìno?
Tøeba pro ty nevìøící, kteøí si ho neuvìdomují?
Desatero pro nás zní k zapamatování tak, jak jsme se ho nauèili kdysi
v katechismu. Ale ony jsou sdìleny také dùvody, proè to dìlat anebo
nedìlat. Tam je odezva, proè se co stalo. 

Nebudeš  tuto zemi plundrovat a každých sedm let jí dáš odpoèinout,
protože já jsem vám dal tuto zemi...

Nebudeš ubližovat lidem bezmocným, protože i vy jste byli otroci a já
jsem vás vyvedl z otroctví...

Tento Hospodin je nezkorumpovatelný, já na nìj nemohu vyzrát, on
všechno udìlal, on zaèal první a všechno, co já udìlám, je odezva na to.
Já mu nemùžu øíct, koukej, já to udìlám jinak, po svém, a ty se dívej! On
svá pravidla nezmìní. Izraelité mìli od nìj danou kulturu jednání, kulturu
života svého spoleèenství. Mìli Písmo, podle kterého tu kulturu vytváøeli.
Národ byl kulturou a národ se podle Písma choval. A kdo se nechoval, šel
do zajetí, protože to bylo dùsledkem jeho jednání. Nám žádné zajetí
nehrozí, nebo si to aspoò myslíme a všechny neúspìchy svalujeme na
nepøítele, náhodu, nebo na Hospodina. Protože my ho neznáme, my s ním
nežijeme, my si svého Pána Boha pøizpùsobujeme. 

Ale v našem svìdomí je dobré a špatné zakódováno, snad všichni
v podvìdomí tušíme, co jsme udìlali špatnì.
Tušíme. Každý má svoje svìdomí, každý si ho ale bìhem svého života
nìjak pošramotí, pøehluší jeho hlas, jak se øíká. Neposlouchá ani sebe
sama, tedy ani své svìdomí. Už si uvykl na to, co pøehlušilo, mluví k nìmu
svìdomí, ale rozkazuje mu nìkdo jiný. A to je ten problém...

Ale stejnì je hezké, že Pán Bùh má také smysl pro humor a ironii, když
si uvìdomíme, co všechno – a to jenom u nás v Èechách – dopustí.
Svìtové problémy ve Zpravodaji nevyøešíme – usmívá se pan p. František
Halaš. 

Jak øíkával nebožtík Deml: Proti blbosti ani Duch svatý nic nezmùže.
Blbost je opravdu nejvìtší høích, ze kterého vyplývá všechno ostatní.
Nikoli blbost jako neinteligence, ale jako ztracená inteligence. Když se
necháte zblbnout, to je ten nejvìtší høích na svìtì – ergo spácháte høích
proti Duchu svatému a takový høích je vskutku neodpustitelný. 

Být v zakletí hlouposti své nebo hlouposti jiných znamená, že prostì jste
ztraceni.            Foto k èlánku: Jan Pirgl, zvon ponìšické kovárny

Ceny Kudy z nudy 2010 
vyhrál Státní zámek Hluboká

Absolutním vítìzem druhého roèníku soutìže o nejatraktivnìjší tuzemskou
turistickou nabídku se stala Hluboká nad Vltavou. Jedná se o pùvabný zámek se
zajímavými doprovodnými programy a novou zimní prohlídkovou trasou. Výsledky
soutìže Ceny Kudy z nudy 2010 vyhlásila agentura CzechTourism. Do hlasování se
zapojilo 11 tisíc lidí s více než 62 tisíci odevzdanými hlasy.

Druhý roèník soutìže Ceny Kudy z nudy 2010 pøedèil naše oèekávání a dokázal,
že Èeši nemají s trávením volného èasu »doma« žádný problém. Zajímají je nové,
originální a atraktivní nabídky. Potvrzuje se, že jsou národem zvídavým – chtìjí
hodnì poznávat, zajímají je zážitkové a aktivní dovolené, zhodnotil soutìž øeditel
agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Držitelem Ceny portál Kudy z nudy 2010 se stala Páteøní cyklostezka u Ba�ova
kanálu. Ba�ùv kanál pøitom patøí k nejoblíbenìjším turistickým cílùm Východní
Moravy. Cenu øeditele agentury CzechTourism 2010 získalo Vojenské muzeum
Králíky, jako nejmodernìjší vojensko–historické muzeum ,které prošlo v uplynulém
roce rozsáhlou pøestavbou financovanou z fondù EU. ›Z tisku‹

Obujte brusle!

Zimní sezóna 

veøejného bruslení 

na zimním stadiónu zaèíná 

v sobotu 13. listopadu!
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Školka je na draka. Ale jen na podzim!
S paní uèitelkou Danou Kosteèkovou z Mateøské školky
na Masarykovì ulici 56 jsme se zastavili u podzimem
inspirované výstavky.

A jako obvykle se mi pøi návštìvì školky udìlalo
dobøe. Protože se octnete tam, kde se nespìchá, život se
užívá plnými doušky, za hezké papání jste chváleni, paní
uèitelky vás mají rády a mùžete po obìdì spát (což jsme
tak trestuhodnì kdysi odmítali jako nevýhodu). A navíc
mùžete dìlat spoustu zajímavých vìcí a hrát hezké hry.

Nejdøív jsme obdivovali bramborové figurky. Paní
uèitelka Dana Kosteèková odjakživa k výtvarné práci
inklinovala – a zøejmì si tvoøení s dìtmi užívá. Také umí
pøesnì identifikovat, co který výrobek pøedstavuje.
A nìkdy to není zcela jednoduché. Tygr s ušima, hroch,
koèièka, žirafy, vyhynulí ještìøi...

Brambory krájím já, aby se dìti neøízly, øíká paní
uèitelka, a dìti je sestavují s pomocí špejlí do tvaru
zvíøátek, postavièek a podobnì – fantazii mají úžasnou. Kluci milují
dinosaury, takže pøítomen je bramborový tyranosaurus Rex a další
pøíšerky. Roztomilé je, že si dìti z domova pøinesly rùzné druhy brambor,
vèetnì tøeba tìch s èervenou slupkou, takže prohlížíme vlastnì i výstavu
bramborových odrùd. 

Bramborové figurky se tvoøí
jednodušeji a bezpeènìji než zvíøátka
z tvrdých kaštanù a vydrží na
chladnìjší chodbì školky relativnì
dlouho. A to si s nimi dìti ještì
dosyta vyhrály, než je vystavily
k okukování pro rodièe. A pak si je
nakonec vezmou domù...

Bramborové hraèky jsme dìlali už
loni... protože brambory a podzim
patøí k sobì. Dneska jsme si
brambory také upekli, bohužel ne

v ohýnku, ale chutnaly dobøe. Dìlaly jsme i bramborová tiskátka.
Je pravda, že dìtská fantazie nepotøebuje drahé hraèky, já si vždycky

jako malá holka vyhrála s kukuøiènými klasy, pøipomínaly mi panenky,
s vlásky pod šustím do rezava nebo hnìda. Pøírodní materiály budí dùvìru
a jsou pøíjemné do ruky.

Proto taky rádi s dìtmi ve školce dìláme z hlíny, chodívali jsme
i vypalovat nádobíèko a hlinìné figurky do školy, ale nìkdy hlinìné
pøedmìty necháme jen tak uschnout, jde to také. Krásné vìci se také dìlají
z tìsta, máme jedno osvìdèené – jen z mouky, oleje a soli, smíchá se to, je
velice pøíjemnì vláèné do rukou, mùžete z nìj tvarovat podle fantazie
a zapéct v troubì, pak ještì tøeba rùznì barvit.

Podzimní dráèky jsme vymysleli jako soutìž pro rodièe, aby rodiny
našich dìtí s námi spolupracovaly. A tak dostali za domácí úkol vyrobit
draky spojenými rodinnými silami. Jednalo se o dekorativní draky,
nechtìli jsme klasické létací. Chtìli jsme hlavnì použít rùzné materiály
a dìtem s rodièi se podaøily vytvoøit krásné vìci. Mile mì pøekvapilo, že
se letos zapojilo tolik rodièù. A opravdové pouštìní drakù jsme letos
nechali na tatíncích, na Hosínì se poøádá drakiáda, tak snad tatínci dìtem
draky na chvíli pùjèí... 

Jeden z tatínkù, architekt, napøíklad inspiroval rodinu
k vytvoøení klasické vzducholodi – s hedvábným papírem
potaženým na konstrukci ze špejlí. A na gondole
vzducholodì nalepeny fotografie mámy, táty a tøí dìtí. 

Ale ta�ka mìl svùj projekt, já jsem to mìl vymyšlený
jinak, øekl prý paní uèitelce syn a ještì si udìlal svého
osobního dráèka – zøejmì zase podle svého projektu.

Nebo úžasný kousací drak z krabièky, do kterého se dá
strèit ruka a hrát s dráèkem pøímo divadlo –  má otevírací
pusu. 

Je vidìt, že se v mnoha rodinách vyøádili. Použitý
materiál je rùznorodý. Papír, textil, vlna,  možná se aspoò
rodiny odreagovaly od každodenního stresu. Témìø už
vánoèní drak, vánoènì ozdobený. A pak drak z juty, který je celý
z pøírodnin, krásnì kulaté mechové tváøe, rozesmátou pusu ze šípkù, oèi
ze škeblièek. Ušitý drak z látky a drak s nìkolika výtvarnými metodami
užitými najednou, je orazítkován umìleckými razítky. Vzduchoplavce,

téma v tématu létajících drakù udìlal
chlapeèek s krásným jménem Hugo. Jeden
drak celý vymalovaný fixy, ale že musel dát
práce! Má duhovky oèí vyèmárané do
spirály, asi se mu z toho povìtøí, kde lítá,
neudìlalo dobøe. A pak je tu taky drak
tøíhlavý, doopravdický z pohádek – to je
divadelní kulisa a dìlala ho sama paní
uèitelka.

Všichni draci se usmívají, žádný není
zamraèený. Draci jsou hezké téma a tahle
tøída z horního patra školky si øíká právì
Dráèkové. 

Tolik krásné inspirace pro vylepšení
domova, vchodových dveøí – ach, naše
èeské ruèièky umìjí udìlat tolik krásných
vìcí, jen kdyby zase jiné èeské ruèièky

umìly nechat hezké vìci za dveømi našich domovù pro radost
kolemjdoucích na pokoji a nenièili je a nekradli. Tøeba, snad, nìkdy...

Pokud vládnete poèítaèem, mùžete si
najít stránky hlubocké školky
http://www.ms.hluboka.cz/

Jsou moc hezké. Hlubocká školka je
rozdìlena do nìkolika budov ve mìstì.

Každá ze školek 
má trochu individuální program.

Ta, o které byla dnes øeè, 
sídlí v Masarykovì 56 

a je umístìna v rekonstruované historické
budovì na hlavní tøídì mìsta Hluboká

nad Vltavou v blízkosti 
zámeckého parku. 

Budova je patrová, místnosti prostorné.
A nejkrásnìjší z místností je aula, kde se

nìkdy scházejí dìti ze všech školek najednou.

Školní vzdìlávací program tohoto pracovištì:

Podzim: Budeme si spolu hrát – Dary pøírody –
Barvy podzimu – Mìsíc èistých zubù – Jen si dìti
všimnìte, co je krásy na svìtì
Zima: Máme advent – Zimní království – Co už
umím – Každý nìco dìlá, nìkam cestuje
Jaro: Pøíroda se probouzí – Pøírodní živly –
Aprílový èas – Náš domov
Léto: Výlety za poznáním

Mateøská škola spolupracuje s Pedagogicko–
psychologickou poradnou – poradny pro rodièe;
Základní školou – návštìvy dìtí, koncerty;
Mìstským úøadem – Vítání obèánkù, rozlouèení s pøedškoláky;
Mìstskou knihovnou – besedy pro dìti; Rodièi – spoleèné akce pro
rodièe a dìti, besídky, rozlouèení se školním rokem, MDD, lampiónové

prùvody, pálení èarodìjnic atd.; KC
Panorama – kulturní poøady;
Domovem dùchodcù – pásma pro
obyvatele domova, výroba dáreèkù
k rùzným pøíležitostem; Baráèníky;
Hasièi; Divadelními spoleènostmi
– Okýnko, Za rohem, LUK,
Zvoneèek, Kos, Malé divadlo,
Jihoèeské divadlo, Kašpárek...
Hudební spoleèností – Bambini;
Cassiopeou – ekologické poøady
pro dìti; ZOO – vzdìlávací poøady
pro nejmenší; Alšovou jihoèeskou

galerií – tvoøivé dílny; Státním zámkem Hluboká; Mezinárodní školou
Townsend; Baseball and softball club s.r.o.; Pedagogickou fakultou.
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Školní perlièky z hlubocké školky... aneb ... co dìti nevymyslí

Na vycházce: Auva, teï mne do boty trefilo žihadlo.
Dìti umí vymýšlet i nová slova: Paní uèitelko, mùžu
si pøepùjèit hraèku?
Uèitelka: Kdo z vás ví, co je to Barborka? (v dobì
vánoèního povídání) Dítì: Koupalištì na Barborce.
Reakce na muzikál Na skle malované: Paní uèitelko,
až vyrostu budu zbojníkem. Budu bohatým brát,
chudým dávat, tak vám pak nìjaké peníze dám. 
Mám tìžkej život, neštovice jsem dostal proto,
protože mi mamka øíká, abych uklízel. 

Ptáèky ze dveøí neodlupuju, jen zkouším, jestli jdou
odlepit.
Rozhovor mezi dìtmi: Náš ta�ka už je nìjakej starej, 
už mu bylo pøes 30 let. 
Po spaní: Dneska jsem si zaspal nohu. (pøeležel) 
Dìti, co dìlají sadaøi? –  Loupou stromy. 
Pøi odpoledním probuzení: Ani jsem si nevšim, že jsem
usnul. 
U obìda: Paní uèitelko, jsem první snìdenej.(najedený)

 

Spolu to dokážeme...
... je název velmi pìkné akce, které se dne 6.10. 2010

zúèastnili žáci základní školy. Tøídy 7. A a 7. B si pod

vedením tøídních uèitelek L. Dvoøákové a P. Klomfarové

zasoutìžily na baseballovém høišti. Ale nešlo o obyèejné

soutìžení. 

Na høištì také dorazili postižení lidé ze sociálního zaøízení

Empatie v Èeských Budìjovicích. Úkolem našich dìtí bylo

pomoci postiženým se zvládnutím jednotlivých soutìžních

disciplín. Pøes poèáteèní obavy a ostych se naši žáci ujali

úkolu velice dobøe a citlivì k postiženým pøistupovali. 

Bìhem akce navázali s handicapovanými pìkný vztah,

èímž akce splnila svùj výchovný úèel.  P. Klomfarová

Ohlédnutí za celoroèní prací Kostíkù 
Jak jistì všichni víte, Kostíci jsou mladí
hasièi z Kostelce, kteøí se kromì
hasièských soutìží vìnují i spoustì
dalších nehasièských aktivit. Mezi nì
jako každoroènì patøí na Štìdrý den
krmení zvíøátek, pøed Vánocemi jsme
vyrábìli vánoèní ozdoby z drátkù pro
rodièe a svícny z pomeranèù, které si
dìti odnesly, aby jim krásnì provonìly
jejich domovy. O druhém vánoèním
svátku jsme mìli vánoèní besídku pro
rodièe a pøátele, na kterou naše malé
i velké dìti nacvièily bohatý program
plný písnièek, soutìží, tance a
vyvrcholením celého odpoledne byla
pohádka »Z kosteleckých vrškù.« 

Zaèátkem kalendáøního roku jsme
plnili odznaky odborností a specialistù
a zapojili se se svými kresbami do
soutìže »PO oèima dìtí.«

S pøíchodem jara jsme zaèali pilnì
nacvièovat na Obvodové kolo hry PLAMEN,
kde se starší žáci umístili na krásném 3. místì.
Malí i velcí se úspìšnì zapojili i do
èeskobudìjovického dvojboje, kde i pøes velkou
konkurenci vybojovali krásná pátá místa.

I pøesto, že dìti na obvodì stály na stupních
vítìzù, do okresu se neprobojovaly, avšak rády
pomohly svým kamarádùm z Roudného a
v jejich dresech soutìžily v hasièském sportu na
okresní soutìži v ÈB, která se konala 29. 5.
2010, kde se umístily na 5. místì.

Protože naše dìti i vedoucí již pár let
kamarádí se Soptíky z Roudného, tak i letos
v èervenci již po ètvrté spoleènì uskuteènili
letní dìtský tábor v Plavì. Tábor byl plný her,
soutìží a zajímavostí, kde pro nás MS Malše
Roudné pøipravilo ukázky a jako každoroènì
nám zdarma poskytlo zázemí. 

A protože jsme tu jedna velká parta dobrých
kamarádù, nebylo pro nás problémem pro pøíští
hasièskou sezónu slouèit malé dìti od nás a z
Roudného , protože kvùli vìku pøešlo hodnì na
obou stranách hodnì  malých dìtí do starších
žákù. Bìhem roku jsme pøedvedli i dvì ukázky,
první byla u nás doma v Kostelci u pøíležitosti I.
roèníku Kostelecké dokropné, která se konala
3. èervence 2010. Druhá ukázka se uskuteènila
u pøíležitosti 110. výroèí SDH v Roudném
25. záøí 2010, odkud jsme si pøivezli medaile,
diplomy a spoustu sladkostí. Za pozvání
Soptíkùm moc dìkujeme!

Bìhem roku nezahálely ani naše ruce, a tak
jsme zvládli nìkolik brigád na pomoc pøi úklidu
obce, skladu, hasièárny a v Plavì na táboøe pro
MS pøi sbìru sena. Kromì toho každým rokem
sbíráme žaludy, kaštany a starý papír.

Na podzim jsme vyrábìli draky a
vìtrníky.

Závìrem bych ráda podìkovala mìstu
Hluboká nad Vltavou za finanèní pomoc
a panu Jiøímu Karvánkovi za jeho
obìtavost a pomocnou ruku pro nás, bez
níž by naši Kostíci jen obtížnì mohli
dìlat to, co dìlají. 

Mé podìkování patøí i paní Jiøinì
Gramanové z Roudného za vzájemnou
spolupráci s námi. Velký dík si zaslouží
i osadní výbor a SDH v Kostelci, kterým
naše práce taktéž není lhostejná!

Daniela Výletová, vedoucí kroužku
MH

ÈIVAKO Hluboká nad Vltavou

– Petr Vejvoda nabízí:

– ruèní mytí vozidel suchou

 i mokrou cestou

– èištìní èalounìného nábytku

– zimní konzervaci karoserie tvrdým

voskem! Akce za 499 Kè.

Prodej – autokosmetiky  – autodoplòkù –

autobaterií – olejù – autolékárny podle

nových pøedpisù! – zimní potøeby 

pro vozidla a jiné...

ZDARMA! Pøesné mìøení chladící

kapaliny, bez objednání.

Více na www.civako.estranky.cz  

tel. 724 144 396
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h ZÁKLADNÍ ŠKOLA h

Vrátili jsme se z cyklokurzu 
(20 – 23. 9. 2010)

Na konci minulého školního roku jsme se dozvìdìli, že nás v šesté tøídì
hned na zaèátku èeká výlet na kolech. Prázdniny nám utekly jako voda
a ètrnáct dní po zahájení nového školního roku jsme odjíždìli na
cyklokurz na Šumavu. Jako dozor s námi jela naše tøídní uèitelka
Mgr. Lucie Srpková a pan Karvánek. Ubytovaní jsme byli v malých
chatièkách nedaleko Nové Pece. 

Každý den se vyráželo na
cyklovýlety. První den jsme si
prohlédli Schwanzenberský
plavební kanál, kde se døíve
plavilo døevo. Druhý den jsme 
se po 35 km vysíleni podívali
k Plešnému jezeru, které je
pozùstatkem ledovcového karu.
Pøedposlední den našeho pobytu
jsme dopoledne využili pøívozu 
a pomocí nìj jsme se podívali na
druhý bøeh Lipna, do Horní
Plané. Odpoledne byl naším
vytyèeným cílem Stožec. Veèery
jsme trávili ve spoleèenské
místnosti u krbu a hráli jsme hry,
které nás paní uèitelka nauèila
(žabièky, plácaná...). Protože
jsme byli šikovní a sluníèko nás
høálo celý pobyt  hezky do zad, najeli jsme za celý kurz okolo 150 km.
Nìkdy to byla pìkná makaèka, ale zvládli jsme to. 

Ètyøi dny utekly jako nic a my se museli zabalit a vrátit zpìt domù.
Celý pobyt se nám velice líbil. Užili jsme si hodnì legrace, otestovali
naše kola a síly a lépe poznali naše nové spolužáky. Nejvíce se nám
líbilo, když jsme jeli z kopce. Už se tìšíme na další výlet... 
Žáci 6. A ZŠ Hluboká

STØEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
CENTRUM ODBORNÉ PØÍPRAVY

Zvolenovská 537, 373 41  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Možnost uplatnìní absolventù ve spoleènostech E.ON 
a ÈEZ Jaderná elektrárna Temelín

MATURITNÍ  OBORY
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – poèítaèové, øídící
a zabezpeèovací systémy Zamìøení: poskytuje žákùm vzdìlání v oblastech
spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním a obsluhou
elektrických zaøízení, systémù z oblasti automatizace, mìøící a výpoèetní
techniky.
Od 2. roèníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od spoleènosti E.ON

18-20-M/01 Informaèní technologie
Zamìøení: obor poskytuje absolventùm technické vzdìlání v oblasti
elektronických poèítaèù s využitím moderních komunikaèních technologií,
obsahem výuky je HW a programové vybavení poèítaèù, programování,
poèítaèové sítì a operaèní systémy.

Nástavbové studium pro absolventy uèebních oborù elektro

26-41-L/501 Elektrotechnika Denní studium dvouleté, dálkové
studium tøíleté

UÈEBNÍ  OBORY
26-51-H/01 Elektrikáø, 26-51-H/02 Elektrikáø – silnoproud
3 letý uèební obor, zakonèený závìreènou zkouškou, získání výuèního listu
Zamìøení: provádìní elektrických rozvodù a instalací, zapojování a opravy
nejrùznìjších elektrospotøebièù vèetnì elektronických, programovatelných
logických automatù, montáž a instalace zabezpeèovacích systémù.

Pøijímání žákù bude provádìno na základì prospìchu ze ZŠ.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ se koná v sobotu dne

4.12.2010 od 8.00 do 13.00 hodin.V jiném termínu je možno

školu navštívit po pøedchozí telefonické dohodì.

tel.. 387 924 202, 205      e-mail: info@sosehl.cz      www.sosehl.cz

 

Žáci z Bolligenu u nás
V pondìlí 21.9.2010 nám pan øeditel Schmied oznámil, že k nám na
Hlubokou pøijeli žáci z partnerské školy z Bolligenu (Švýcarsko).

Jelikož mìli poloprázdný autobus, nabídli nám jet s nimi do
koncentraèního tábora Terezín.

Okamžitì se pøihlásilo 25 žákù z 8. a 9. tøíd, kteøí mìli reprezentovat
naši základní školu. Druhý den ráno jsme se sešli pøed školou a èekali

na autobus, který pøijel krátce po
8 hodinì. Po nástupu jsme si
posedali na volná místa a vyjeli
smìr Terezín. Chvilinku nám
trvalo, než jsme se otrkali, ale pak
jsme se všichni zaèali
seznamovat. A opravdu jsme se
nenudili. Buï jsme zpívali nebo
uèili Švýcary èesky a oni nás
nìmecky a anglicky. Pak už jsme
se spolu kamarádili, jako bychom
se znali léta. Malinkatý problém
nám dìlaly jazyky, ale jak se øíká,
vždy se dá nìjakým zpùsobem
domluvit – buï pøes naši paní
uèitelku Kudrnovou, která nám
spoleènì s paní Pavlíkovou dìlala
dozor, nebo pomocí pantomimy. 

Když jsme dorazili do Malé
pevnosti opevnìní Terezín, po

pravé stranì chodníku, který vedl ke vchodu do pevnosti, byly malé
pomníèky a uprostøed velký znak s Židovskou hvìzdou, takže nám
i našim novým kamarádùm
došlo, že jde o židovské
pohøebištì. Byl to divný
pocit. Došli jsme ke
vchodu, zakoupili lístky a
rozdìlili se na dvì skupiny
– na nás Èechy a na
Švýcary, protože bychom
asi nerozumìli jejich
prùvodci a oni našemu.
Náš prùvodce byl starší
pán, který umìl velice
dobøe popisovat to, co se v
té dobì na tomto místì
dìlo. Prohlídka trvala asi
60 minut, bìhem kterých
jsme se dozvìdìli o historii
Malé i Velké pevnosti. 

Nejprve jsme navštívili
asi nejhorší èást
pøipomínající hrùzy
2. svìtové války vèetnì
hromadných cel i samotek, vzorové holírny, která sloužila jen jako
ukázka pro návštìvy Èerveného køíže a popravištì. Velmi dojemné bylo
vyprávìní o vìzenkyni Miladì Horákové, která zde prožívala nejen
válku, ale byla sem umístìna i komunisty.

Po ukonèení prohlídky jsme se ještì podívali do mìsta Terezín, kde
jsme mìli hodinový rozchod. Na cestì domù byli všichni utahaní 
a nìkteøí i spali. Probrala nás asi jen zastávka na obèerstvení, kde si
každý nakoupil dobroty. Zpátky na Hlubokou jsme pøijeli až v 19:30,
zamávali jsme našim kamarádùm a rozešli se. 

Druhý den ráno se naši pøátelé stali i našimi spolužáky. Prošli si
školu, vidìli tøídy a to, jak probíhá výuka. Velmi se jim u nás líbilo,
nadchlo je hlavnì to, jak je to tady vyzdobené a barevné. Na závìr si s
námi zahráli volejbalový a fotbalový turnaj. Tøešnièkou na dortu byl pro
všechny obìd ve školní jídelnì.   

Doufáme, že se k nám švýcarští kamarádi zase brzy vrátí, protože dva
dny strávené spoleènì byly nezapomenutelné. Za 9. B  Eva
Ciglbauerová
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Hluboètí živnostníci z let 1932 – 1950
Tváø našeho mìsta se mìní, stejnì jako se mìní lidé, kteøí v nìm žijí. Novostavby nahradily mnoho pùvodních domù, nìkteré èásti

Hluboké zcela zmizely a naopak vyrostly stavby tam, kde døív byla louka nebo les. V padesátých letech 20. století zmizely také malé

koloniály, øemesla a jiné živnosti z dob první republiky, která pøála malým podnikatelùm. Nìkterá øemesla èasem zanikla a obchodù,

které se obnovily po roce 1989 je už ménì, protože jim konkurují velké firmy a supermarkety. Podnikání na Hluboké, takové,

jaké si je pamatuji ze svého mládí, je už nenávratnì pryè a zùstává pouze ve vzpomínkách nìkolika pamìtníkù.

To mì pøivedlo na myšlenku sestavit pøehled o ulicích, domech, øemeslnících a obchodech od tøicátých let 20. století až do doby

kolektivizace a likvidace drobných živnostníkù. Seznam, je založen pøedevším na mých vzpomínkách z mládí, a proto nemusí být

úplný nebo zcela pøesný. Dìkuji mým vnukùm, kteøí mi s prací pomohli. Vladimír Køíž, øíjen 2007 

I. Hvìzdáøe
Chudobinec è.p. 433 – správce, pánský krejèí
– Vopátka, fotograf – Peterka
obecní cihelna – zemìdìlská èinnost 
– Schmittmayer
Fügnerova ulice è.p. 324 – pokrývaè
– Šimon, zemìdìlská èinnost – Šimon
Fügnerova ulice – dlaždièkáø – Šimon
Fügnerova ulice – obuvník – František Krypl
Fügnerova ulice è.p. 376 – kamnáø Jakub
Šimon
Fügnerova ulice è.p. 375 zemìdìlská èinnost
Bezpalec, povozník
krejèovství Ambrožová
èp. 363 porodní bába Šindeláøová
è.p. 312 košíkáøství Kadlec + jatka +
podnikatel stavebnictví Petráèek

II. Mìsto
Masarykova ulice – levá strana
è.p. 60 – lakýrník a malíø písma pan Bidlo
(jeho bratr byl koncertní mistr na fagot)
è.p. 57 – koláøství pan Janda
è.p. 56 – Okresní úøad
è.p. 207 – zámeènictví pan Lávièka (opravoval
také jízdní kola)
ochod se zbožím smíšeným – pan Jiroušek
èetnická stanice 
è.p. 53 restaurace u Podlešákù
è.p. 52 – Dívèí obecná škola 1. – 5. roèník
è.p. 51 – pánský krejèí pan Vlach
è.p. 50 – veterináø doktor Kalenský, (vážená
židovská rodina, Zpravodaj už psal)

Èeská ulice
è.p. 107 – zkoušený kováø a podkováø pan
Smrž, è.p. 106 – pánský krejèí Krebs (krejèích
bylo víc, hodnì se pøešívalo)
nákladní autodoprava pan Macháèek,
povoznictví pan Hanzalík
è.p. 983 sýpka – sklad uhlí, stavebniny pan
Štanbach, è.p. 983 Hospodáøská záložna

ul. 28. øíjna
pøed è.p. 983 – kiosek, hokynáøství paní
Valentová
è.p. 48 zkoušený kováø podkováø pan Trnka
è.p. 47 konzum Václavovský
è.p. 47 notáøství pan Lichka
è.p. 100 zemìdìlská èinnost pan Soucha
è.p. 101 sklad tabáku 

Masarykova ulice
è.p.  590 hospodáøská èinnost pan Šinka
è.p.45 holièství a kadeønictví pan Koèí
è.p. 44 servis a prodej elektro pan Slavíèek
è.p. 44 dentisté pan Lipner a pan Meškán
è.p. 44 obuvník pan Markes 
è.p. 43 hodináøství pan Pøibyl
è.p. 982 papírnictví a prodej knih pan Sekvenc
pozdìji Tománek

kde je dnešní spoøitelna – obèanská záložna
è.p. 39 stará pošta
dámský módní salón – paní Dolková, obchod
s èepicemi a klobouky pan Dolek, výuka na
hudební nástroje Dolek
kde je bufet Kozel – malíø pokojù Kostohryz,
cukráøství Nováèek, prodejna Ba�a, holièství
a kadeønictví Chalupa, pozdìji Koloušek
è.p. 36 dnešní Mìstský úøad – obecná
chlapecká škola 1. – 5. roèník
è.p. 30 hotel Podhrad – Vlásek
pod hotelem – benzínová pumpa pan Dvoøák,
tam, kde je dnes kašna

u hlavní brány po pravé stranì – øeznictví
Vlásek pozdìji Pfaifer
nad ním malý krámek – porcelán a sklo pan
Rejtmayer
è.p. 450 masné krámy, na tom stejném místì
pozdìji praktický lékaø MUDr. Stráský
ulièkou nahoru è.p. 32 sedláø – dnešní
nožíøství – a èalouník Straka a po nìm Veselý

Bezruèova ulice
è.p. 138 – železáøství a zámeènictví pan Vikári
a pozdìji Baloun
è.p. 981 sedláøství Kladrubský

Horní ulice
dùm zastrèený víc do svahu – podomek
Pepíèek Král (chodil ve skautském, k vlaku –
nosil kufry a podobnì)
è.p. 126 správce høbitova paní Hošková
è.p. 118 penzion paní Jánošová a její manžel
obuvník

Masarykova ulice – pravá strana
è.p. 407– truhláøství, pohøební ústav pan
Slepièka
è.p. 311 krejèovství Švamberk

Boženy Nìmcové
è.p. 638 stavitelství, kanceláø a sklady Èermín
a Kùzl

Masarykova ulice
è.p. 164 klempíøství pan Frýdl
è.p. 818 mezi Frýdlù – košíkáø pan Kadlec

è.p. 654 kožešník Nohava, obchod zbožím
smíšeným Pulec, benzínová pumpa Pulec,
pekaøství Fyrbach, hokynáø Melichar
è.p. 68 lékárna Dr. Dìták
è.p. 859 pohostinství U Boušù, zemìdìlská
èinnost Karel Kladrubský
vedle nìj øezník Jiøí Kladrubský, zemìdìlská
èinnost

následuje dlouhá øada domù dnes již
zbouraných
vedle øeznictví Kladrubský – pohostinství
U Rencù, zemìdìlská èinnost

za hospodou U Rencù –
drogerie Švejda, obuvník
a školník Janda
dále – hokynáø Pexa
vedle nìj – pekaøství –
Maršík a po nìm Fyrbach
za ním – obchod zbožím
smíšeným Adámek
na rohu domu – koloniál
paní Rohová
praktický lékaø MUDr.
Dudárek, obuvník
Beronský
vedle – trafika Remta
vedle hokynáøství paní
Bìlohubá
dùm Malátù – veterináø

MVDr. Malát, nemocenská pojiš�ovna
Šindeláø, zastoupení pojiš�ovny Slavie pan
Vránek
dále – zemìdìlská èinnost František Soucha,
povoznictví
cukráøství Bìlohubý
a vedle – hodináøství Moravec
a dál – obchod se smíšeným zbožím,
povoznictví a prodej stavebnin – Štambach
vedle Štambacha – obchod s textilní metráží –
Hanousek
døevìný kiosek, hokynáøství Dvoøák

na dnešním námìstí 
kino
hotel Obec, restaurace
obchod s textilním zbožím metráž i kusové
øeznictví – Koudelka
obchod s upomínkami a potravinami – Adéla
Matìjkù
restaurace Na Rùžku – Karvánkù

po pravé stranì (kde jsou dnes starožitnosti)
– zemìdìlská èinnost – pan Uchytil,
povoznictví
mìš�anská škola
po levé stranì (co je dnes pekaøství Kahoun)
– obchod s potravinami a lahùdkami – Pruner,
pozdìji Kaudský a po nìm Neubar
pod ním – pekaøství Klouda
po levé stranì (tam, kde je dnes zahradnictví)
panská zahrada
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naproti knížecím sýpkám vedla ulièka
k Židovskému rybníku – Zemìdìlská èinnost,
pan Mikeš, soustružnictví, Mrázek, synagoga

Zborovská ulice
ulièkou od cukrárny dolù po pravé stranì –
zemìdìlská èinnost, pan Hanžl
hasièská zbrojnice
dámský módní salon, paní Pešinová
mezi Rejdištìm a ulièkou k drogerii –
koláøství, pan Zahradník
a na rohu – pánské krejèovství, Piskáèek
za ním, v domì U Vávrù – zámeènictví, Hušák
a na rohu byl – pan Øíha, zemìdìlská èinnost

Husova ulice
è.p. 400 – pánské krejèovství, pan Kreps
è.p. 398 koncesovaná autodoprava osob
i nákladní, Beneš
dámský módní salon, paní Bøicháèková

Na Rejdišti
kožešnictví, Gernard
hudební škola, Hondlík
truhláøství, soustružník, øezbáø – Valenta
zámeènictví, oprava kol, Lenc
sklenáøství, Parýzek

III. Vlakové nádraží
Hluboká nad Vlt. (Plzeòské)
restaurace, Votický, po nìm Macháèek
továrna na sudy
zámeèek Ohrada
ZOO Ohrada

IV. Podskalí
levá strana do zatáèky
Podskalí levá strana první dùm – truhláøství,
Eremiáš
malíø písma a lakýrník, Pokorný
vedle nìj – velkoobchod, výkup zvìøiny,
Hulerù. Výkup obilí, obchod se zbožím
smíšeným
è.p. 150 – obuvnictví, Chvátal, pozdìji
obchod s obuvnickými potøebami
è.p. 151 – trafika, Pešinù
další dùm – hokynáøství, Kolafová
... elektrická prádelna a žehlírna, Karvánkù
... modistka, Svobodová
... malíø písma a lakýrník, Stanìk
... dílna a obchod kožešnictví, Doležal
... obuvník, Manda
... krejèí, Vlèek
v zatáèce – malá hospùdka Na Marjánce,
Emilíe Kladrubská
zemìdìlská èinnost, Pomejù
obuvník, Maršík
naproti Štìpánkù – pekaøství, Pícha, obuvník
Irovský
levá strana od zatáèky k mostu 
truhláøství, Èížek, Šteinùv dùm, obuvník
Kozlík, porodní bába, Kozlíková
zemìdìlská èinnost, koloniální obchod,
Kostka
klempíøství, Jandovský
zámeènictví, Šetek
truhláøství, Rosenfeld
restaurace U Hruškù, Hruška
obuvnictví, Adámek
øeznictví, Soudek

Hamr, levá strana
hned na zaèátku – malá hospùdka U Urbanù,
Urban

è.p. 195 výkup zvíøat na porážku, Malechù
vedle – krejèí Fyrbach
è.p. 200 – zemìdìlská èinnost, Kubatù
pravá strana
è.p. 159 sokolovna – správce, krejèí, Charvát
hokynáøství? Kolafová
koláøství, Kalaš
soustružník, øezbáø, Vácha
malíø písma a lakýrník, Novotný

Hamr, pravá strana
mlýn a zároveò prodejna mouka, zrní a pak
už jen elektrárna

V. Zámostí
Pražská ulice, levá strana
è.p. 383 holiè, trafika, Markes
vedle nìj – koloniál Radouch
knížecí pila
dál nahoru è.p. 382 – pekaøství, Hanzlík
obuvník, Hezouèký
Døevodruž družstvo truhláøù
Elma elektroservis a prodej Cibulka
truhláøství, Vácha
cementáøství – Šulista

Pražská ulice, pravá strana
restaurace U Slámù, Jirsa
nákladní doprava, povoznictví, zemìdìlská
èinnost, Jerhot
è.p. 276 – zkoušený kováø a podkováø, Paøízek
è.p. 280 truhláø, Èermín
kominictví, Fau
koloniál, Pulec
fotoateliér, Èámský
pohostinství, zemìdìlská èinnost, Laštovkù

nádraží Zámostí – obèerstvení

Ruská ulice, po levé stranì
malíø pokojù, Hafner
ulice Sv. Èecha – studnaø, Pýcha

Tøeboòská ulice, pravá strana
obchod se zbožím smíšeným, Ètvrteèka
è.p. 214 – restaurace, Dostál
kadeønictví
pokrývaè, Tlapa
øezník, Dostál
hokynáø, Štìpánský

Tøeboòská ulice, levá strana
è.p. 225 – krejèovství, Vácha
pokrývaè, Pruner
è.p. 373 zemìdìlská èinnost, povoznictví,
Øezníèek
è.p. 273 – uzenáøství, Jakubec

Jiráskova ulice, levá strana
zemìdìlská èinnost, Petržílkù
è.p. 268 krejèí, Vlášek

Jiráskova ulice, pravá strana
è.p. 262 – zemìdìlská èinnost, Krátký
è.p. 254 – obuvník, Bláha
è.p. 250 – zemìdìlská èinnost,
povoznictví, Švadlenù
zemìdìlská èinnost, Litvan

Žižkova ulice, levá strana
è.p. 520 – zemìdìlská èinnost, pekaøství,
Brázda
è.p. 242 – zemìdìlská èinnost, Pivovárkù
è.p. 239 – zemìdìlská èinnost, Novotný
è.p. 244 – zemìdìlská èinnost, Stehlík

Žižkova ulice, pravá strana
è.p. 230 – konzum, Starý
è.p. 232 – zemìdìlská èinnost, Koudelkù,
øeznictví
è.p. 235 – lakýrník a malíø písma, Tesaø

O Pan Køíž krásnì zpracoval text
o hlubockých živnostnících, ano, bohužel už
to tak musím napsat: z první poloviny
minulého století. Když jsem se ptala na
prameny tìchto údajù a zda po nich pátral
nìkde v knihách èi archivu, poklepal si na
hlavu. Ano, pátral, ale pouze v archívu svých
vzpomínek...

Pan Køíž, režisér a zakladatel novodobého
divadla na Hluboké – po nìm nese soubor
jméno Køíž-žáci – je rád, že se divadlo na
Hluboké hraje a chodí se dívat na pøedstavení
a veškeré alternace. 

A potìšilo mì, že myšlenku, kterou se
zabýváme s fotografem Janem Pirglem, totiž
 udìlat brožurku souèasných šikovných
øemeslníkù, umìlcù, zajímavých koníèkù,
Kterou jsme zatím bohužel nerealizovali,
uspoøádal pan Køíž za dobu minulou.
Tenhle seznam øemeslníkù na Hluboké, tak jak
si je pan Vladimír Køíž v hlavì srovnal, jsou
všichni existující do roku 1950. Urèitì to byli
šikovní lidé, tak jako i dnes má Hluboká
takových dost. A na fotografiích nìkteré
živnosti také objevíte, tøeba v knize Milana
Bidnera Hluboká ve 100 porovnáních.

A možná vy starší, pamìtníci, jen zavøete
oèi a projdete si v duchu Hlubokou dùm od
domu a uvidíte jednotlivé obchody pøed
svýma oèima. Ti ostatní si aspoò zavzpomínají
na øemesla, jejichž sláva možná už zanikla –
anebo – jejichž sláva se tøeba zase na
Hlubokou vrátí.
Za ilustraèní archivní fotografie dìkujeme
Milanu Binderovi, autorovi knihy Když století
mìstem proletí aneb Hluboká ve 100
porovnáních
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Svìcení hasièského auta – Purkarec 9. øíjna 2010 

5 let trvání Rotary Clubu Hluboká nad Vltavou-Golf
Rotary je celosvìtová organizace zástupcù rùzných
povolání, kteøí uskuteèòují humanitární
a vzdìlávací projekty jak celosvìtovì, tak
i v regionu, kde pùsobí. V neposlední øadì jsou
principy hnutí Rotary založeny na vysokých
etických zásadách jako je èestné jednání, podpora
pøátelství a dùvìry mezi lidmi a prospìch všem
bez rozdílu. Z tìchto dùvodù bylo hnutí Rotary
trnem v oku všem totalitním režimùm. Také u nás
pùsobilo Rotary již pøed druhou svìtovou válkou,
pozdìji však byla jeho èinnost zakázána. Znovu
byla obnovena po roce 1989. Celosvìtovì existuje
hnutí již 105 let a má pøes 1.2 milionu èlenù. 

V ÈR a SR (Distrikt 2240 zahrnuje Èeskou
a Slovenskou republiku) pracuje 68 klubù s  1526
èleny. Mezi dùležité oblasti èinnosti Rotary v ÈR
patøí napø. služba mládeži (krátkodobé i dlouhodobé výmìny, rodinné
výmìny), vzdìlávání a nadaèní èinnost. Na Hluboké n. Vlt. byl založen
klub pøed pìti lety, když zakládající èlenové pùsobili již døíve v rámci RC
Èeské Budìjovice. Èeho dosáhl klub v našem mìstì za posledních 5 let?
Jaké je obecné povìdomí o jeho èinnosti? Pøinesl nìco v rámci
mezinárodním, ale zejména v rámci regionu Hlubocko? To jsou otázky,
které si kladou èlenové klubu, ale mohou zajímat i obèany regionu. 
  Obecnì je povìdomí o RC Hluboká n. Vlt.– Golf spojeno s novoroèními
plesy. Úèelem tìchto plesù není jen zviditelnìní klubu a setkání jeho
pøíznivcù a dalších pøátel, ale pøedevším získání prostøedkù na humanitární
èinnost. Tak napø. výtìžek ze dvou tìchto plesù byl vìnován na podporu
domu pro seniory na Hluboké (napø. poøízení polohovacích lùžek ve
spolupráci s èleny klubu v Naumburgu – Nìmecko). Prostøedky získané
z posledního plesu byly použity pro nákup stanù pro obìti humanitární
katastrofy na Haiti. Tyto akce byly dotovány znaènými obnosy, ale
nemenší význam má finanèní podpora a profesní pomoc v rùzných dalších
oblastech: mùžeme jmenovat napø. podpora obci Malovice po povodních,

nákup oèkovacího séra proti infekèní
žloutence a jeho bezplatná aplikace
èleny klubu pro azylový dùm Rybka
v Husinci, podpora hudební školy na
Hluboké nákupem klávesového
nástroje, cílená podpora èlence
pìveckého sboru Záviš, a další.
Celková èástka vyèlenìná klubem na
tyto humanitární akce za posledních
5 let dosahuje skoro pùl milionu
korun.

Tyto prostøedky na èinnost a
pøedevším na pomoc potøebným
získáváme pøedevším výbìrem
nemalých pøíspìvkù od jednotlivých
èlenù, poøádáním benefièních plesù a

dalších akcí (golfové turnaje) a z darù.
  Jak již bylo øeèeno, klub je zapojen do mezinárodní sítì Rotary
International. Jedním z hlavních mezinárodních projektù je pomoc pøi
vymýcení dìtské obrny, zejména v afrických zemích. Také zde hlubocký
klub vìnuje každoroènì èást svých prostøedkù na tuto pomoc. Jsme
pravidelnì informováni o výsledcích a máme radost ze záchrany dìtí pøed
touto záludnou a nebezpeènou infekèní chorobou.
  Jaké jsou naše plány do dalších let? Je to pokraèování v úspìšných
akcích, ale i vytipování nových èinností. Pøitom vycházíme ze zkušeností
jak v rámci dalších klubù našeho distriktu (Èeská republika a Slovenská
republika), ale i mezinárodních kontaktù, zejména z èinnosti a pomoci
našich spøátelených klubù v SRN (RC Naumburg) a Velké Británii (RC
Wiveliscombe). Uvítáme také námìty obèanù k naší èinnosti. Pravidelné
schùzky se konají každé pondìlí v hotelu Park na Hluboké n. Vlt. od 19
hod. Sem je možné smìøovat i korespondenci, která nám bude pøedána.

Jaroslav Boháè, prezident RC Hluboká nad Vltavou-Golf 
pro období 2010-2011

Elišèina zahrádka
Nemusíte být milionáøi, abyste byli

nejbohatší na svìtì... Nìkdy staèí

mít krásnou zahrádku a probudit se

pøi východu slunce!

Jestli máte chu� poslat nám hezké

fotky z vašich zahrádek anebo jiná

potìšení duše... pošlete na mail

alenoviny@volny.cz

Dnešní foto: Eliška
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T-ballový turnaj hlavní atrakcí zakonèení baseballové sezóny

V sobotu 16. øíjna se softballistky a baseballisté Sokola Hluboká nad
Vltavou spoleènì rozlouèili se sezónou 2010. Pro èleny klubu, pøátele
i rodièe bylo pøipraveno obèerstvení v zázemí i na ohni. Veèer byl
zpøíjemnìn živou kapelou Globus. Nejvíce lidí, hráèù, trenérù, rodièù
a fandù pøesto bylo v areálu odpoledne bìhem t-ballového turnaje celkù,
které fungují pod vedením klubu. 

Pro mì jako pro dlouholetého èlena klubu bylo velmi potìšující sledovat
jak na obou høištích zápolí malé dìti, do trénování se zapojují muži, ženy
i kadeti z klubu a rodièe své ratolesti hlasitì
povzbuzují. Loòskou aktivitu spojenou s
vytváøením kroužkù na základních školách,
letos podpoøil náborový tým akcemi pro
družiny a 1. stupeò základních škol. Kroužky
na ZŠ Vodòany, Hluboká, Vltava bìží už
druhým rokem a jsou zavedené. Letos se
podaøilo navázat spolupráci se ZŠ Borek.
Opìt jsme pomohli rozjet kroužek
spøátelenému klubu ze Zlivi na tamní základní
škole. Øíjnový turnaj byl dalším krokem
vpøed.

Na dìtech byl proti kvìtnovým turnajùm
Superpoháru vidìt pokrok. Byly pøesnìjší v
házení a chytání, lépe chápaly pravidla a herní
situace. Malí t-ballisté a t-ballistky hráli až
s neoèekávaným zápalem a motivací. Ta tam
byla døívìjší nepozornost a nesoustøedìnost
pøi odpalech soupeøe. Dìti chtìly hrát, chtìly
vyhrát a být nejlepší. 16.øíjna uspìly všechny.
Všechny týmy získaly na konci turnaje
sladkou odmìnu.

Osobnì jsem mìl obrovskou radost ze hry
a chuti svých svìøencù ze ZŠ Hluboká, kterou
na turnaji reprezentovali: Vašek Honsa, Kuba
a Pe�a Kubatovi, Matìj Kuchejda, Anežka
a Kristián Nejezchlebovi, Filip Tomeš, Matìj
a Vojta Vlachovi. 

Na turnaji se nauèili nìkterým návykùm, které døíve nedokázali plnit.
Respektovali, že každý zápas hrajeme v jiném složení tak, aby si všichni
vyzkoušeli rùzné posty. Byli pøipraveni v ready-pozici, když byl pálkaø
druhého týmu hotov odpálit. Rozšvihávali se v pøípravném prostoru pøed
tím, než šli na pálku. Po prvním tìsnì prohraném zápase se ZŠ Vltava si
nestýskali a naopak se vybièovali k nejlepší možné høe proti ZŠ Vodòany.
Po výhøe mìli obrovskou radost. Všichni hráèi sklidili zaslouženou
pochvalu.
Koneèné poøadí turnaje: 1. ZŠ Vltava (doplnìná hráèi ZŠ Borek)

2. ZŠ Hluboká
3. ZŠ Vodòany
4. Sokol Hluboká
5. ZŠ Zliv

Dìkuji dìtem, rodièùm, rozhodèím a trenérùm za krásné t-ballové
odpoledne, které mì i v chladném poèasí velmi zahøálo a opìt mì
pøesvìdèilo, že trénování dìtí a práce pro klub má smysl.

Radek Drmota

Kadeti se bavili na bowlingu

Závìreèná spoleèenská akce starších kadetù se uskuteènila na bowlingu
v Mercury centru. Hráèi a trenéøi – Ondra Konvalinka (spoleènì
s pøítelkyní Verèou) a Radek Drmota se sešli, aby na bowlingových
drahách vyzkoušeli svùj um a zažili legraci. Omluveni byli Jarda Duroò st.
a Štìpán Stehlík. Pronájem dvou drah sponzorsky zajistil David Smetana
starší. 

Nejprve probíhalo rozøazovací kolo o postup do finále. Výkony nebyly
nijak oslnivé, nejlepší stìží pøekonali hranici sta bodù. Pøekvapivì vypadl
jeden z favoritù Albert, nejzkušenìjší boulaø nasbíral ménì bodù než
Verèa, která místo nìj postoupila do bojù o 1.– 6. místo. Albert musel vzít
zavdìk skupinou útìchy. Ve finálové skupinì proti sobì stáli tøi kadeti
proti tøem dospìlým. Klidnou hlavu si nejlépe zachoval kupodivu

syn hlavního sponzora akce David Smetana mladší, který i pøes svou
uhlazenou ofinu, dobøe míøil a vyhrál s krásným výkonem 109 bodù. Èest
trenérù zachraòoval Ondra Konvalinka na 2. místì. Tøetí místo obsadil
nenápadný Vasil. Radek skonèil ètvrtý. Naopak Martin Mužík, vítìz
kvalifikace se až moc bavil hrou a obsadil pátou pøíèku. Verèa už radìji
sledovala finálovou bitvu s odstupem a dosáhla šestého místa. 

Ve skupinì útìchy ukázal Albert, že jeho øeèi o rekordu pøesahujícím
150 bodù nebyly plané a naházel pøes stovku. Ještì více zaujal Martin

Míšek, který skupinu útìchy vyhrál. Nejvìtším
»sbìraèem« kanálù byl Jarda Duroò, který
podle oficiálních výsledkù vydaných
tmavovláskou za barem celkem 20x nedokázal
poslat kouli až ke kuželkám. Zatímco Jarda
Duroò házel rychle, ale vedle, Lukáš Kouøil
pomalu, ale také vedle. Pavel Chvátal
zaznamenal velké zlepšení a oba jasnì
pøekonal. Mimochodem Lukáš Kouøil vyhrál
nevypsanou soutìž o nejvìtšího jedlíka akce.

Po úsmìvném veèeru na bowlingu jsme
museli konstatovat, že radìji budeme házet
kulatý nesmysl horním obloukem. Je to
pøesnìjší a jednodušší. Radek Drmota

Koneèné výsledky:
FINÁLE

1. David Smetana 109
2. Ondra Konvalinka 106

3. Vasil Zhupanin 101
4. Radek Drmota 95
5. Martin Mužík 79

6. Verèa Adamcová 63
SKUPINA ÚTÌCHY
1. Martin Míšek 108

2. Albert Schandl 106
3. Pavel Chvátal 87
4. Lukáš Kouøil 64
5. Jarda Duroò 51

Hluboká tøetí na turnaji

ve Spáleném Poøíèí

Posledním venkovním turnajem v tomto roce, kde mìl náš klub
zastoupení, byl turnaj O pohár starosty mìsta ve Spáleném Poøíèí.

Aè šlo o mužský turnaj, byl náš tým zpola tvoøen kadety. Jejich
posledním zápasem bylo finále pøeboru 19. záøí, a proto jsem jim chtìl
ještì nabídnout nìjakou herní pøíležitost. 

Kromì kadetù (Jarda Duroò, Martin Mužík, Albert Schandl, David
Smetana a Vasil Zhupanin), tým tvoøili ještì David Lukáš, Pepa Novák
a Michal Soukup z A-týmu mužù, Michal Beno z B-týmu a nováèek
Michal Vaškanin. Trenérem byl Radek Drmota.

Úèelem úèasti na turnaji bylo bavit se hrou, ovšem hrát s plným
nasazením. Pro mladší hráèe získat kontakt s vyšší úrovní a rychlostí
baseballu, pro Michala Vaškanina pomocí praxe lépe proniknout do tajù
hry. 

Systém turnaje s 5 mužstvy byl každý s každým. Postupnì jsme se utkali
s dobøe známým Spáleným Poøíèím a Domažlicemi, provìøili nás pražské
týmy Eagles a Chuck Norris team (Eagles B). Dva pražské týmy byly ve
skuteènosti jedním širokým týmem, který se urèitým nám nepochopitelným
zpùsobem dìlil na jednotlivé zápasy.

Pro Pražany byl turnaj spíše dýchánkem, pøitom hráèi byli tak kvalitní,
že i v pozvednuté náladì bez potíží všechno vyhráli. Nejvíce vynikali na
pálce, z jejich švihù èišela síla a odpaly byly rovné a razantní. Na kopci se
proti nim postavili David Lukáš, Martin Mužík a Pepa Novák. Všichni tøi
museli ze sebe vydat to nejlepší, nezklamali, ale nestaèilo to. Prohráli jsme
1:7 a 1:13. Velmi zajímavé zápasy jsme odehráli se Spáleným Poøíèím
a Domažlicemi. Po vyrovnaném zaèátku jsme Žraloky z Poøíèí zdolali 4:1.
V útoku jsme tìžili ze silného útoku horní èásti line-upu (Soukup, Lukáš,
Mužík, Novák).
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V utkání s nejvìtším rivalem z oblasti, s Domažlicemi byl úspìch Hluboké
postaven na velmi hodnotném a stabilním nadhozu Pepy Nováka (0 BB za
6 smìn). Sokol Hluboká ve 4. smìnì vyrovnal na 1:1 a v 5. smìnì po
odpalech Soukupa a Lukáše dotlaèil rozhodující bod. Útok nastartovalo
také nìkolik podaøených buntù od kadetù v polovinì zápasu.

Po dvou výhrách (s týmy z oblasti) a dvou prohrách (s Eagles) jsme
obsadili slušné 3. místo, maximum, co jsme v naší sestavì mohli
dosáhnout.

Nìkteré zápasy turnaje probíhaly v oddechovém duchu slowpitche,
hlubockých utkání se to však moc netýkalo a hráèi Hluboké hráli s plným
zaujetím. Obrana kromì nadhozu byla postavena z velké èásti na kadetech,
kteøí se s odpaly a tlakem dokázali vypoøádat. V zadním poli si Michal
Vaškanin chytil první dva zápasové fly-outy. Michal Beno dostal odmìnu
za celoroèní snahu související s rozhodèími. Hráèi A-týmu byli nejvìtšími
oporami. Dopustili jsme se i chyb, ale jednoznaènì pøevládaly úspìšné
akce. 

Pøi veèerním posezení se kadeti, junioøi i muži lépe poznali. Jednoduše
herní i veèerní èást probíhala podle mých pøedstav a je moc dobøe, že jsme
se turnaje ve Spáleném Poøíèí zúèastnili. Radek Drmota
Výsledky Hluboké:
Spálené Poøíèí - Sokol Hluboká 1:4
Sokol Hluboká - Eagles 1:7
Domažlice - Sokol Hluboká 1:2
Sokol Hluboká - Chuck Norris (Eagles B) 1:13
Tabulka:
1. Chuck Norris (Eagles B)
2. Eagles A
3. Sokol Hluboká
4. Spálené Poøíèí
5. Domažlice

Hlubocký výlet do Mexika (bøezen 2011)

Baseballisté Sokola Hluboká se s nejvìtší pravdìpodobností podívají na
deset dní do Mexika, kam byli pozván Rayem Thomasem. Hluboètí
baseballisté navštíví mìsta La – Paz èi Cabo San Lucas.   

Celý výlet bude sloužit jako tréninkové soustøedìní. Bìhem pobytu bude
sehráno 5 zápasù s místními týmy. Sokolové budou moci vyzkoušet
tréninky pod vedením zkušených mexických trenérù a užít si pøíjemné
teploty, které v bøeznu dosahují 30° C. Celá akce se pøipravuje ze strany
Mexika ve velkém stylu, a to vèetnì medializace. Vìtšina  zápasù bude
živì pøenášena do TV, rozhovory, tisk, focení s významnými osobnostmi.
Údajnì je to poprvé, co se baseballový tým z Evropy podívá do Mexika.
A zápasy èeského týmu vùbec. 

V rámci výletu hluboètí hráèi navštíví také svìtoznámé Cabo San Lucas,
zdejší pláže, výlet na lodi, chudinské kolonie, výborné jídlo a další
zajímavosti. 

Celá akce je stále ve stádiu intenzivních pøíprav a zcela jistì Vás budeme
informovat o jejich prùbìhu. David Š�astný

Ten pravý Spring Training Cup 

Sokol Hluboká již pøipravuje jarní turnaj, který by mìl sloužit jako
plnohodnotná pøíprava na sezónu. Na zaèátku dubna 2011 by se na jih
Èech mìlo sjet více kvalitních týmù.

Formát turnaje bude vytvoøen podle potvrzených úèastníkù, v úvahu
zatím pøipadá dvou a tøídenní intenzivní program v datumu 8.-10. dubna
2011. Týmy, které obdržely pozvánky:
Apollo Bratislava, všechny èeské Extraligové týmy, všechny týmy
rakouské ABL  (1. liga)

V bližším jednání je Regensburg Legionare (momentálnì ve finále
Bundesligy), Gauting Indians a Saarlouis Hornets. (Bundesliga)

Náplní prodlouženého víkendu nebude jen baseball, týmy budou moci
využít i doprovodných aktivit. Na www.sport-hluboka.cz najdete odkazy
na celý areál, Adrenalin park a další aktivity v okolí.
 Více info na: jakubjanda@hotmail.cz

 Jakub Janda, organizátor turnaje

Foto baseball: Spálené Poøíèí – Ladislav Mlsek
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Kulturní centrum Panorama slaví 15 let
Vzpomínáte? Pìt let po revoluci. Pan Vanìk jako první
vedoucí právì otevøeného mìstského kulturního centra
vymyslel jméno Panorama. Po nìm nastoupil na místo
umìleckého vedoucího pan Zima, pùvodem Pražák,
sympatický pán, bohužel zde pùsobil rovnìž pomìrnì

krátce. Zemøel pøedèasnì uprostøed práce, která ho bavila a ke které byl
pøímo pøedurèen. Potom nastoupil pan Vanìèek a díky jistým problémùm
s ním mìsto ukonèilo spolupráci.

Ptám se souèasného provozovatele KC Panorama, Petra Píši. 
Tví pøedchùdci strávili v Panoramì každý po dvou letech. Takže ty jsi zde
nejdéle, skoro už devìt let. Jak to vlastnì zaèalo?
I když i já letos oslavil 15 let hudebního festivalu, který na Hluboké
poøádám, je to tak, že v dobì, kdy vznikla moje firma, tak s Panoramou
nemìla žádnou souvislost. Dìlal jsem si festival a zhruba po šesti letech,
kdy byl odejit pan Vanìèek, mi zavolal pan starosta, a øekl, pane Píšo, vy
dìláte u nás festival, tedy kulturu, a my už vás sledujeme šest let, tak jsme
si øíkali, jestli byste nemìl chu� vést také mìstské kulturní centrum?
A chtìl rychle odpovìï, žádné rozmýšlení, a tak jsem na to kývnul, že to
zkusím. 

Tehdy jsem byl ještì zamìstnán na stálý úvazek v Jihoèeské filharmonii.
Dal jsem výpovìï a pustil se do toho, nicménì v tu dobu – psal se duben
2002 – postihly kulturu (nejen) na Hluboké dvì »katastrofy«. V dubnu
tehdy otevøeli budìjovické multikino. A ti, kteøí sem do kina tehdy chodili,
zaèali jezdit do multikina. A také v tom roce pøišly povodnì, které zøejmì
také nepøímo ovlivnily chu� lidí chodit za kulturou. V Panoramì bylo
úplnì prááááázdno. Radu i starostu jsem informoval a pak se øešilo, co
tedy s tím. Vznikla myšlenka, že se centrum zavøe. A Tomáš Jirsa pøišel
s tím,  jestli si to nechci vzít soukromnì. Což ještì nikdo pøedtím nezkusil.
A já to tedy zkusil.

Ano. Ale od tìch dob mi obèas pøipomínáš postavièku z kreslených
dìtských filmù. Takovou tu všudypøítomnou, která je na nìkolika
místech najednou. Pán v kase, šatnáø, promítaè, dirigent i principál...
Protože jako podmínku jsem si bohužel musel dát, že všichni zamìstnanci
z Panoramy budou muset odejít. Totiž zaruèit jim platy jsem si opravdu
netroufal. Ani já si netroufal živit se jenom Panoramou. Takže jsem si
našel úvazek v umìlecké škole v Trhových Svinech a ze zaèátku ještì ve
Zlivi. Mìsto dalo dotaci necelou polovinu toho, co mìla Panorama jako
mìstská. A já hledal rùzná opatøení, jak ušetøit. Hlavnì v oblasti
energetické spotøeby budovy šlo vybalancovat rùzné rezervy. Bylo to
témìø o vymítání rùzných kostlivcù ze skøíní, které jakoby nebylo vidìt,
ale v závìru vyúètování stály mìsto dost penìz. Nìkde se energeticky
vyslovenì plýtvalo. Nìjak jsme to vybalancovali, a po této stránce to dnes
funguje lépe.

Proti praktikám multikin jsem se tenkrát ozval i veøejnì a oni mi to bez
jakýchkoli škrtù vytiskli v Mladé frontì. Ovšem pøedstava, že se malá kina
nìjak spojí k obranì se ukázala lichá, takže jsem dostal docela pøes prsty.

Øekla bych, že hudební škola v Panoramì byl dobrý záchranný nápad.
A kultura to pøece je také!
Tuším to bylo v roce 2005, kdy jsem se rozhodl zaøídit pøímo poboèku
hudební školy na Hluboké, a od nìjakých 12 žákù k dnešním devadesáti
je to docela velký kus práce. Panorama ožila tímto zpùsobem, máme
lektory a rùznou nabídku hudebního vzdìlávání. Dìti nemusejí dojíždìt
jinam, zaèaly chodit jednak do hudebky, a jednak s rodièi se pak nauèily
pøicházet také do kina na pohádky. Oproti multikinu je tu nabídka trochu
jiná, takže se to vytøídilo a urèité skupinì lidí to tak naštìstí docela

vyhovuje. Chodí sem dìti – naopak mladí lidé kolem 20 let k nám do kina
z 95 % nechodí žádní – ale pak zase chodí støední a starší generace. Na to
je našroubovaný hudební festival a celé dohromady je to takový hudebnì
kulturní kolos, který zatím jede dopøedu a zatím funguje. 

A co dál? 
Urèitì bude snaha rozvíjet hudební školu, pokud bude nadále zájem.
Velkým otazníkem je teï snaha získat díky mìstu peníze na digitální
promítaèku. Nemusela by to být ani ta s brýlemi v 3D rozmìru, ale jde
o to, že doba jde tak strašnì rychle dopøedu, že distributoøi se rychle
pøizpùsobují novému trendu a dìlají filmové kopie hlavnì pro tyto
promítaèky. A tìch klasických už dìlají tak málo, že filmy dostaneme tøeba
až po tøech mìsících. A to je smutné, protože jinak už mùžeš uvést film 3
týdny po premiéøe. Samozøejmì, je to zámìr výrobcù digitální techniky,
jak pøesvìdèit zákazníky o tom, že tohle je ta jediná správná cesta, takhle
se dìlá byznys. Ale to bohužel já neovlivním, ani nikdo jiný, ta doba
taková prostì je. Takže aby se udržel alespoò ten stávající stav návštìv
kina na Hluboké, je potøeba tu digitální promítaèku poøídit. Mìsto slíbilo,
že když vydržíme, tak ji koupí.

Biograf v Panoramì mì tìší tím, že je nadprùmìrnì umìlecký, to je
zámìr? Samozøejmì, že komerèní filmy jsou z ekonomického hlediska
výnosné. Ale já vycházím ze skladby návštìvníkù kina, jdou dobøe èeské
filmy a filmy urèitého typu sem vùbec neberu, protože vím, že lidi by na
nìj nepøišli vùbec, nebo možná dva tøi... Samozøejmì, kino je i pro 2 – 3
diváky, ale zatím jsem nezaznamenal nìjaká negativa ze strany výbìru
filmù. Vím, že ti mladí z Hluboké studují v Budìjovicích a tak si tam
dojdou i do multikina s ostatními študáky, a sem je nepøilákám. Ale èekám
vývoj, èasem dospìjí, budou mít dìti, budou se tady víc zdržovat, a zase
Panoramu pro sebe objeví. 

Panorama si prožila své vèetnì divadelních pøesunù do tøí souborù,
nìkdy to bylo i o emocích, ale teï je tak, jak to je, všem to snad vyhovuje
a já se tak nìjak ujal Køižákù a už tøetím rokem je režíruju.

Urèitì je dobøe, že Panorama pøežila své horké chvilky a nevzdala se, tak
jako v jiných mìstech, kde se kulturní centra zavírala, aby pak sloužila
jako vietnamské tržnice.
Snažíme se a snažit budem ve skromném provozu ušetøit. Promítaèe máme
dva, kteøí se støídají, støedy vìtšinou promítám já, uvadìèku dìlá paní
Rùžièková, v divadelní sezónì se pøibere ještì jedna na výpomoc. Ušetøilo
se velké množství prostøedkù a myslím si, že mìsto tak ušetøilo hodnì
penìz. A já – pokud nehoøí – po mìstì také nic nevyžaduji. Tak snad jsme
všichni rádi, že jsme rádi. Všechny další aktivity napomáhají tomu, aby se
pøežilo. Je to nároèné, opravdu nìkdy dìlám tu všudypøítomnou dìveèku
pro všechno, ale vážím si toho, že i když cena vstupného není malá a je
krize, lidé chodí, hudební festival také navštìvují. A také mì tìší, když lidé
na Hluboké mou práci pro širokou veøejnost ohodnotili i ve volebních
výsledcích, za které všem moc dìkuji... A díky tomu všemu se už na
Hluboké cítím jako doma.

Mimoøádné filmové pøedstavení 

k 15. výroèí otevøení KC Panorama.

Vstup zdarma !!!
støeda 3. listopadu – Forest Gump. USA

1994. Drama/komedie/romantický. 

Když se dostaneš do problémù – utíkej!

 ... Foreste, utíkej!

Vraždy a nìžnosti 
se vrací na prkna Panoramy v rámci

èeskobudìjovické Thálie!
Pouze tøi pøedstavení... 

pøijïte se zasmát!
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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 !

Biograf
Mimoøádné filmové pøedstavení 
k 15. výroèí otevøení KC Panorama.
Vstup zdarma !!!
støeda 3. listopadu – Forest Gump. USA
1994. Drama/komedie/romantický. Když se
dostaneš do problémù – utíkej ...
Foreste, utíkej. Hrají: Tom Hanks,
Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti
Williamson ad. Režie: Robert Zemeckis.
Pøístupný od 12 let. V 19.00 hod.

Støeda 10. listopadu – Když pøijdou
deštì. Rumunsko 1986. Dokument.
Režie: Oreboviè Srobskij. V 19.00 hod.

støeda 24. listopadu – Postaveni mimo hru.
Bìlorusko 1991. Dokument. 
Režie: Jevgenij Staslovnov. 18.00 hod.

DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ

� pátek 12. listopadu –  Toy story 3 –
pøíbìh hraèek. USA 2010. Animovaný Andy
už vyrostl, chystá se na vysokou školu
a hraèky èeká nejistá budoucnost. 18.00 hod.
Režie: Lee Unkrich. Èeský dabing!!!
� sobota 13. – Princezna a žabák. USA
2010. Animovaný. Walt Disney pøináší pøíbìh
žábáka, jenž se chce stát èlovìkem... 
18.00 hod. Režie: Ron Clements, John
Musker. Èeský dabing!!!
� pátek a sobota 19.  a 20. listopadu – Jako 
koèky a psi  2. Pomsta prohnané Kytty.
USA 2010 . Rodinný. Hrají: Chris O°Donell,
Jack McBrayer, Carlos Alazraqui. 18.00 hod.
Režie: Brad Peyton. Èeský dabing!!

Komorní scéna
� støeda 10. listopadu – »Cestujeme po
svìtì« – Maroko. Vyprávìt bude Mgr. Martin
Slaba 17.00 hod. Zasedací síò MÚ.
� pátek a sobota 5. a 6. listopadu –
Lékaøem proti své vùli – Moliére. Kulturní
spoleènost Alta 19.00 hod. Divadelní
pøedstavení – komedie.
� pondìlí 15. listopadu – Vraždy a nìžnosti
– komedie. Divadlo Hluboká v produkci
Zdeòka Pikla  19.00 hod. Divadelní
pøedstavení v rámci èeskobudìjovické Thálie.
� pátek a sobota 26. a 27. listopadu –
Vraždy a nìžnosti – komedie. Divadlo
Hluboká v produkci Zdeòka Pikla. 19.00 hod.
Divadelní pøedstavení – komedie.
� nedìle 28 listopadu – Adventní trh.
Nádvoøí Knížecí dvùr. 9.00 – 17.00 hod. 
Lidová øemesla, vùnì vánoc, kapøi,
obèerstvení...

Pøipravujeme: nedìle 19. prosince – Èeská
mše vánoèní – Hej, mistøe! Orchestr Musica
da Camera, pìvecký sbor Perchta, dirigent –
Petr Píša. 19.00 hod. Kateøina Chromèáková –
soprán, Martina Kuèerová – alt, Pavel
Chráš�anský – tenor, Svatopluk Sem – bas.

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

Výstavy

Hluboká, zámecká jízdárna
stálá expozice: Gotické umìní / Malíøství
a sochaøství, Èeské sochaøství 20. století,
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století

18. 9. – 31. 1. 2011. Pøírùstky AJG v období
let 2000– 2010 pøedstaví akvizice
AJG za posledních deset let.
Hlavní souèástí expozice, která
bude instalována v Hlavním sále
AJG v Hluboké nad Vltavou, bude
umìní 20. a 21. století (obrazy,
kresby, grafiky,fotografie,

plastiky), ale bude možno shlédnout i nìkteré
novì získané exponáty ze sbírky starého
umìní. Kurátoøi výstavy / Mgr. Vlastimil
Tetiva, Mgr. Martin Vanìk, Mgr. Hynek
Rulíšek

Èeské Budìjovice, Wortnerùv dùm
21. 10. – 5. 12. Jaroslav Valeèka. Patøí
k nejzajímavìjším pøedstavitelùm souèasné
mladé malíøské generace. Vytváøí klasickou,
ale pøitom souèasnou malbu. Výstava jej
pøestaví v urèité retrospektivní zkratce,
s dùrazem kladeným na zastoupení jak
krajinné, tak i figurální složky jeho díla. 
U pøíležitosti výstavy bude vydána obsáhlejší
monografie. Kurátor výstavy / Mgr. Vlastimil
Tetiva

Pøednášky 

Pøednášky se konají v rámci pøednáškového
cyklu MEZI SVATYNÍ A OBCHODNÍM
DOMEM / Role muzeí a galerií v dnešní
spoleènosti.
 2. 11. / 17:00 Alexandra Kusá /Slovenská
národná galéria.
16. 11. / 17:00 Helena Koenigsmarková
/Umìleckoprùmyslové museum v Praze

30. 11. / 17:00 Marius Winzeler /Städtische
museen Zittau

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni 
stálá expozice: Mezinárodní keramická
sympozia. øíjen 2010 – duben 2011 zavøeno,
prohlídky na základì telefonické domluvy /

Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / Tel. 387 967 041, e-mail:
ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Poøady pro školy na
objednávku / zimova@ajg.cz

Galerie Knížecí dvùr 
všechny srdeènì zve na
pøedvánoèní kolektivní

výstavu obrazù a grafiky
pøedních èeských výtvarníkù. 

Výstavu doplní keramika, 
sklo a šperky. Otevøeno je (kromì pondìlí)

dennì od 12hod. do 16 hod.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

V listopadu opìt zaèíná

 angliètina 
na mezinárodní škole

Každé pondìlí od 19.00 hod 

informace tel. 387 688 124
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