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h ÚVODNÍK h

Doufám, že jste mìli krásné
Vánoce a do nového roku jste
vklouzli jako kouzlem  spolu s tím
èistým støíbrným snìžením...

Naše Vánoce byly veselé.
Vánoce se skoro dospìlými dìtmi
jsou v pohodì, protože dcera
vydatnì pomùže pøi peèení dobrot
a syn se letos vyžíval v heslu:
mám dáreèky, které jsou tak
krásnì a vtipnì zabalené, že už na

jejich obsahu nezáleží. Nemìl pravdu, i to uvnitø za to stálo. Neznámý
zdobiè nám také orámoval èelo manželské postele svítícím øetìzem
zelených kvìtinových lístkù (a vyøadil z provozu noèní lampièky), což
nám skuteènì ozvláštnilo vánoèní manželské spolunažívání a rovnìž
nìkdo, kdo se nepøiznal, ozdobil i domácí zvíøata. 

Dìtskou naivitu a skálopevnou dùvìru v Ježíška nám do našich Vánoc
ještì naštìstí vnáší dva synoveèci. Pøišli na sváteèní veèeøi ve svých
kostýmech ze školkové besídky (Sv. Martin a král Melichar). Všechno
snìdli a drželi se pravidel slušného chování, pouèeni hrozbou, že Ježíšek
do poslední chvíle shlíží dolù na ty nehodné a odebírá dáreèky. Ten starší,
Jonáš, pøednesl svému cizokrajnému strýci po štìdroveèerní veèeøi pracnì
nauèenou báseò ze svého kurzu nìmèiny. Zvláštní bylo, že jejímu obsahu
jsme nerozumìli ani my Èeši, ani rodilý Rakušan. Ale o to koneènì nešlo,
dùležitá byla ta velká snaha! Však také byla odmìnìna, vybavení pro
hasièe a policistu od Ježíška vyrazilo chlapeèkùm dech!

Do výètu darù pøímo od života musím zapoèítat úsilí našeho domu
o výchovu všech ubytovaných s dùrazem na vzájemnou komunikaci
a kooperaci. Nìco se totiž dìje s trubkami s teplou vodou. Když pustíte
horkou vodu, tak v trubkách rùznì huèí, skøípe a loupá, proud vody se
tenèí, a když si nìkdo pustí vodu ve sprše, a vtom
v kuchyni další zaène pouštìt vodu na nádobí, trubky
rozhodnou, že pøísun teplé pùjde jen jedním smìrem.
Zpravidla øve víc dotyèný ve sprše, než ten u nádobí.
Trubky nás uèí vzájemné spolupráci, teï já, teï ty,
køièíme. A moje pøedstava, že už až do dùchodu
nebudu muset v baráku nic opravovat (opravovala
jsem prùbìžnì posledních dvacet let) se pod tìmito
indiciemi hroutí.

Tøešnièkou na dortu byla o svátcích domovní
televizní anténa, která za blíže neurèených
povìtrnostních podmínek pøestává pøinášet signál do
televizí. Nakonec jsme zjistili, že to nám vadilo
nejmíò. Ba naopak. Objevili jsme opìt kouzlo
rozhlasového vysílání, a zaslechli písnièky, rozhlasové
hry, rozhovory a osobnosti (jako je Werich, Svatopluk
Beneš, Marta Kubišová, Eva Olmerová, Michal
Tuèný, Jarek Nohavica, Iva Bittová... a  spoustu
dalších, kteøí na vás z TV bedny vypadnou opravdu
málokdy, vlastnì spíš nikdy).

A chcete znát náš nejkrásnìjší vánoèní dárek?
Dal nám ho Honza Pirgl, zpravodajský fotograf. Že fotí jako Pámbu, víme
už dávno. Ale že dokáže zázraky, to jsem netušila. Pøišel se svým
nádobíèkem a fotil a fotil, až z toho udìlal knihu, plnou vnouèat, dìtí,
zvíøátek, i nás dospìlých. 

Je formátem vìtší než ta, co vyšla Helmutu Newtonovi, je èernobílá –
protože èernobílá fotka je jediná pravdivá – a je nádherná! Nemusím vám
povídat, co taková rodinná kniha udìlá pod stromeèkem s babièkami. A to
jsme mìli pùvodnì v úmyslu poøídit jen jedinou fotku vnouèat na zeï...

Ta kniha není pravdivá, to by tam moji synovci nevypadali jako andílci
– ale je vážnì úžasná! A Honza je opravdu èarodìj, protože když to vidìly

moje kamarádky, loudily tak dlouho, až fotil i jejich rodiny
– a to nìkteré, prosím, jsou tak rozjívené – že mají tøi dìti,
ètyøi synovce a rodinná zvíøátka po více kusech... Fotilo se
ve skupinkách, celá rodina, jenom dìti, dìti s mámou, dìti
s tátou, dìti s plyšákama, a tak kolem dokola. A Honza se
válel s fo�ákem po zemi, nebo stoupal na židle a byl
TRPÌLIVÝ A PILNÝ – a všechno to stihl vytisknout do
Vánoc.

Ty fotky pohromadì v knize, nebo na zdi ve formátu A3
jsou úžasný dokument o rodinì. O tom, že po vás nìco
zùstává – ve vašich dìtech a vnucích. I když vy už tu
nebudete, tak v  rysech, gestech, úsmìvech a oèích vašich,
tøeba i tìch nejmladších pravnukù, zùstáváte. Musím pøiznat,
že ta vložená genetika mi vyrazila dech, ono ji totiž lépe
vidíte poskládanou v oblièejích na fotkách spøátelených
rodin, než v tìch svých vlastních, do kterých pøi prohlížení
vkládáte více emocí a nemáte odstup.

Takže, buïte si jisti, že svým dìtem a vnukùm jste toho
dali hodnì, a to i v pøípadì, že byste jim pod stromeèek
nikdy nedali žádný dárek.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci lednu 2011 oslaví významná výroèí

Michalová Anežka Hluboká 91 let Lopatková Zdeòka Kostelec 80 let
Hovorková Vlasta Purkarec 91 let Jirmus Jiøí Hluboká 80 let
Vicková Marie Hluboká 80 let Klojdová Anežka Hluboká 75 let
Jandová Terezie Hluboká 80 let

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

Narodili se Opustili nás 
Kozel Václav Hluboká Mádlová  Milada Bavorovice
Baloun Václav Hluboká Šetková  Jiøina Hluboká
Nouza Jan Hluboká
Øedina Hugo Hluboká
Petr Peèenka Munice PF 2011 – Š�astný nový rok  a vše dobré pøeje všem obèanùm mìsta
Veronika Vlasáková  Hluboká Mìstský úøad Hluboká a Hlubocký Zpravodaj 
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

Z jednání mìstské rady ze dne 22.11.2010

� Rada projednala v rámci svých kompetencí
zøízení komisí, jako svých poradních orgánù:
stavební a bytová, sociální, pro obce, pro
obèanské záležitosti a kulturu, životního
prostøedí, výbìrová a pro projednávání
pøestupkù. Bc. Š�astný navrhl zøízení komise
pro cestovní ruch.
� Rada mìsta ukládá zveøejnit zámìr
pronajmout nebytový prostor bývalé prodejny
v Masarykovì èp. 35.
� Pronájem prostor bývalé  MŠ v Kostelci bude
øešen za pomoci novì zvolených èlenù
Osadního výboru a zájemcù Obèanského
sdružení Jihoèeská rùže.
� Rada ustavila pracovní skupinu pro nalezení
nejvhodnìjšího øešení parkování ve mìstì ve
složení p. Irovský, Raus, Mgr. Hubinger,
Mgr. Berit, ing. Smrèka, Bc. Š�astný, Ing.
Chromý, ing. Pùr.
� V rámci rekonstrukce domu v Masarykovì ul.
(Dùm po paní Muellerové vedle Panoramy)
bude proveden zábor èásti veøejného
prostranství pøed a pod domem – potrvá do
30.8.2011.
� Mìsto nakoupilo zimní pneu pro nové auto
na rozvážení obìdù. Mìsto pøispìlo na poøádání
kynologické soutìže – už 21. roèníku
poøádanému Kynologických klubem Hluboká
n/Vlt. Mìsto pøispìlo na tradièní hasièskou
soutìž »O hlubockého kapra«, které se úèastní
okolo 300 hasièù z celého jihoèeského kraje.
� V rozpoètu mìsta pro rok 2010 bylo
uvažováno s provedením sanace bavorovické
aleje, protože kolem stezky zhruba od silnice ve
mìstì k dìtskému høišti, což je pùvodní majetek
mìsta, je dnes nìkolik vysokých torz dubù.
Jejich zdravotní stav ohrožuje uživatele
cyklostezky a sportoviš�. Je v zájmu mìsta torza
výraznì zkrátit, aby se ohrožení minimalizovalo.
Vzhledem k tomu, že v tìchto jedincích se
nachází chránìné druhy hmyzu (tesaøík
obrovský, roháè, páchník) se po nìkolika
jednáních podaøilo získat výjimky z ochranných
podmínek tìchto chránìných druhù, ovšem za
podmínky, že odøezané èásti tìchto torz budou
uloženy do zvláštních úložiš�, která nejsou
zaplavována, jsou na slunci a max. 100 m od
aleje. Pøedpokládaná cena je 26 tis. Kè. Tyto
prostøedky v rozpoètu nejsou. Rada v diskusi
neschválila navýšení rozpoètu s tím, že v
podobném pøípadì v zámeckém parku nebyla
tato povinnost uplatnìna. Rada konstatovala, že
pøi ohrožení života není možné akceptovat
náklady na požadavky odborných institucí.
Mìsto bude apelovat na orgány o poskytnutí
dotace na požadovaná opatøení.
� Èlenové rady obdrželi návrh rozpoètu pro rok
2011. Starosta upozornil, že vzhledem k
nedostatku pøíjmù je sestaven rozpoèet
konzervativnì s tím, že na pokrytí schodku bude
použit pøebytek hospodaøení z letošního roku.
S rozpoètem bude nadále pracováno.

Ze zastupitelstva mìsta ze dne 13. 12. 2010

� V souladu s novým zákonem o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù byl zpracován
výhled na r. 2012 – 2015. Zastupitelstvo
rozhodlo o pøíspìvku na zakoupení svìtelného

pultu do KC Panorama (oprava starého by
nebyla rentabilní). Dále na pøispìní provozu
pojízdné prodejny za rok 2010.
� Mìsto pøijalo od Jè kraje finanèní prostøedky
pro ZŠ Hluboká na dopravu dìtí na dopravní
høištì a pøesune je do dotace pro ZŠ.
� Zastupitelé projednávali dotaci Ministerstva
vnitra a podíl mìsta na poøízení požární
cisternové automobilové støíkaèky v rámci
reprodukce požární techniky. Starosta
rekapituloval výsledky práce hasièù pro mìsto,
a i vzhledem ke krizi byla koupì doporuèena
vzhledem k výhodnosti dotace od státu.
� V rámci programu Nadace ÈEZ Oranžové
høištì je možno podat žádost o pøíspìvky na
rekonstrukci venkovních dìtských høiš� v
zahradách MŠ Schwarzenberská, Masarykova,
Zámostí. Celkové náklady dosahují 437 tis. Kè
a jsou poskytnuty bez povinné spoluúèasti
žadatele.
� Úøad regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad zveøejnil výsledky pøehodnocení
žádostí o dotaci z ROP podaných do 5. a 6.
výzvy. V 6. výzvì nebyly vybrány k financování
žádné projekty mìsta (revitalizace sídlištì
Fügnerova, dìtská klubovna s hasièksou
zbrojnicí Hroznìjovice, pøístavba DD U Zlatého
Kohouta.

V 5 výzvì mìsto obdrželo pøíslib dotace
dokonce ve vyšší èástce na projekt Cyklostezka
Hluboká – Ponìšice. Na již provedenou
rekonstrukci domova dùchodcù U Zlatého
Kohouta byla složena dotace ROP a bude
použita na splacení úvìru KB na uvedenou akci.
� Rùzné: p. Irovský apeloval na mìsto, aby
jednalo s vlastníkem objektu u hotelu Záviš, ve
kterém je umístìna herna, o odstranìní neonové
reklamy na výherní hrací pøístroje. Souèasnì
upozornil, že tento objekt je ve špatném stavu
a vzhledem k upraveným objektùm na námìstí
dìlá mìstu ostudu. Bude projednáno.

Vzhledem k tomu, že mìsto se stalo plátcem
DPH, upravuje se cena Zpravodaje takto: 

roèní pøedplatné 165,- Kè (150 + DPH 10%)
a jednotlivé èíslo 11,- Kè (10+DPH 10%).

Dìkujeme za pochopení a doufáme, 
že Zpravodaj nepøestanete èíst.

Dále mùžete Zpravodajem – s urèitým
prodlením – listovat i na stránkách mìsta
www.hluboka.cz – v rubrice Zpravodaj.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

V sobotu 4.12. 2010 probìhl na SOŠE,COP
Hluboká nad Vltavou den otevøených dveøí.

Zájemci dostali informace o studijních
i uèebních oborech, které SOŠE,COP nabízí,
a zároveò mìli možnost prohlédnout si celý

areál školy. Žáci 9. tøíd a jejich rodièe si
postupnì prošli dílny urèené pro odborný

výcvik, silnoproudé i slaboproudé laboratoøe 
i uèebny výpoèetní techniky. 

Asi nejvíce zaujala uèebna výpoèetní techniky
s programovým vybavením Multisim, kde si

zájemci mohli sami vyzkoušet pracovat s tímto
programem. Kdo nestihl navštívit SOŠE,COP

tuto sobotu, bude mít další možnost 

ve dnech 17. -20. 1. 2011.

Stalo se v prosinci:

�  Panu senátorovi,

Tomáši Jirsovi, krásným

osobním dopisem popøál

k vítìzství v senátních

volbách Mons. Dominik

Duka, arcibiskup

pražský.

Psal, že vìøí, že Senát

Èeské republiky se ještì více než dosud

stane místem kultivovaného tøíbení

názorù mezi pøedstaviteli rùzných

politických smìrù. A bude tak možné

navázat na tradici senátních debat, které

nejsou charakterizovány osobními útoky,

ale vìcným pøesvìdèováním o takových

formulacích zákonù, které pøinesou

prospìch obèanùm této republiky.

� Vánoèní besídka Mìstského úøadu probìhla
tìsnì pøed Vánoci ve vinárnì v hotelu Záviš. 

Známý a oblíbený zvyk rozdávání dáreèkù
kolegùm a kolegyním následoval hned po
dobrém obìdì (kachnièka, smažený kapr nebo
vepøový øízek...) 

Nutno podotknout, že tyhle dáreèky jsou spíše
symbolické, než finanènì nároèné, protože
každý z Ježíškù si pøedem vylosuje jednoho
obdarovaného – a pravda je, že se všichni snaží
o veselý a symbolický dárek, aby se k typu
a povaze dotyèného pøíjemce co nejvíce hodil.

Nicménì, pøátelé, musíme si pøiznat, že
v pøítmí svíèkami iluminovaného sklepení to
úøedníci mìsta nemìli jednoduché. Vìtšinou
obsáhlé prùvodní dopisy u dárkù se jim tìžko
èetly, inu, bohužel, který z úøedníkù už dneska
nepotøebuje brýle na blízko...

A tak nìkteøí místo meruòkový èaj èetli
meduòkový, jiní zas zápolili se složitìjšími
vìtnými spojeními, jiní drželi písmo vzhùru
nohama. Ale nebojte, na svìtle umí naše c.k.
úøednictvo èíst (a psát) dokonale!

Jeden z roztomilých dárkù obdržela sekretáøka
Mirka Járová (vánoèní služební oblek do práce
– plyšové bikinky od Santa Clause). Muži a
policisté dostávali podpùrné prostøedky na
zvýšení svalové hmoty – dobré salámy. 

Jeden z pánù obdržel hrací karty s
choulostivými obrázky (na nichž bylo napsáno
– pro dìti od 3 let!?!). Tajemník pan Piskaè
získal koòskou mast jako
prevenci i regeneraci
sportovních zranìní. Starosta
a bojovník za šumavské lesy
– dostal Šumavské bylinné
– bohužel v tìchto èasech
pøíliš suché víno! 

A správce plovárny
obdržel sklenici utopencù...
Je dobøe, že našemu úøednictvu neschází humor.
To byste se divili, jak smutno a nevtipnì je na
jiných radnicích.

A nakonec si všichni také odnesli – jako
každý rok –  hlubockou vánoèní rybièku od
keramièky Ivany Divišové – pro štìstí.
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A ještì legrácky a vzpomínky s tématem Vánoc...

Malý zmatek v betlémském chlíveèku

Pamìtníci si zajisté vybaví èasy, kde èeskoslovenské poštovní známky
byly považovány za skvost malé užité grafiky, a� už na nich byl zobrazen
Karel IV., nebo podobné téma...

Tyto èasy právì skonèily známkou, nedávno vydanou k pøíležitosti
letošních Vánoc. Jest na ní obraz betlémského chlíveèku, v nìmž našla
útulek Svatá trojice, pod obrazem jest nápis Žlutický kancionál. Tedy nic
závadného, ale ouha, zatímco obraz je umístìn na známku jako ležatý
obdélník, hodnota 10 Kè a nápis Èeská republika jsou umístìny pøi levém
okraji známky smìrem zdola nahoru.

Tím nastal pøi lepení známky naprostý chaos (aèkoli tento postup není
úplnì nový, a modernìjší grafická dílka
ho již vyzkoušela). Jde o to, jak je nápis
proveden a umístìn, tento je bohužel
zmateèní a odesílatelé pošty jsou èasto
bezradní, jak mají známku umístit – zda
se øídit obrazem (pak bude nápis stát
kolmo nahoru), nebo nápisem (pak by se
známka lepila jako obdélník na výšku,
postavy by ležely na boku a batole,
volnì položené v jeslièkách, by se
muselo vykutálet...)

Nìkomu to dalo chvilku pøemýšlení,
nìkdo se s tím nepáral, známku nalepil
i hlavou dolù, takže za své vzal obraz
i text...

Na jednu poštovní adresu došly ve
stejný den všechny varianty a rádi je zde
ukazujeme – na rozdíl od nemilých
pøekvapení, jako jsou náhlé úpravy cen
a jiná zdražení, se zde zøejmì jednalo
o silvestrovský žert – pošta nás chtìla
pobavit.

Nebo možná vyzkoušet?
Nìco jako státní maturity pro dospìlé?

Boris Jachnin

Poznámka redakce: 

Vánoèní svátky – Žlutický kancionál

Datum vydání: 10. listopadu 2010 Název emise: Vánoèní svátky -
Žlutický kancionál Nominální hodnota: 10 Kè Katalogové èíslo: 664
Výtvarný návrh: Fabián Puléø, Zdenìk Ziegler Rytina: Bedøich Housa
Tiskové listy:á 50 ks známek Rozmìr obrazu známky: 40 x 23 mm
Druh tisku: plnobarevný ofset
Námìt známky: Na známce je vyobrazen zpìvník písní, urèený pro

køes�anské bohoslužby –
Žlutický kancionál.
Žlutický kancionál z roku
1558 je vzácný renesanèní
pergamenový foliant
(63 x 40 x 16 cm,
hmotnost 28 kg)
obsahující na 471 foliích
èeské utrakvistické
liturgické texty ke mši

svaté i další zpìvy s notami a pozoruhodnou malíøskou výzdobou.
Kancionál dala poøídit mìstská obec žlutická pro literátské bratrstvo
znaèným nákladem 283 kop grošù míšeòských, k nimž vrchnost
pøispìla 23 kopami. 
Majitel písmomalíøské dílny v Praze Jan Táborský z Klokotské Hory,
kde dílo vzniklo, ocenil její velkorysost, když veršoval: »Žlutiètí
mìš�ané rozumným (tj. èeským) dali jazykem nákladné sobì dìlati
knihy, tyto psáti, chtíce z nich zpívati«. Písmo (èeská bastarda) a notace
pochází z ruky Vavøince Bílého. Iluminace jsou dílem významného
malíøe Fabiány Puléøe z Ústí nad Labem. Zejména 16 miniatur v iniciále
a arabesky jsou vysoce hodnoceny. Nechybí znaky Žlutic a jednotlivých
donátorù a cechù, výjevy ze Starého a Nového zákona i ze života
mìš�anù (posvícení, porážka vola, nedìlní odpoèinek) ani vyobrazení
osobností èeských dìjin sv. Václava, Mistra Jana Husa a Jeronýma
Pražského (tyto dva byly v 17. století ponièeny) i samotných donátorù
z øad mìš�anù a nižších šlechticù ve mìstci v okolí žijících. 

Je uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. 
Do roku 1977 byl umístìn v Mìstském muzeu, kde je nyní umístìna
jeho faksimile. (zdroj www.cpost.cz)

PF 2011 – Vánoèní vzpomínka
Nemohu si vybavit, zda pøíhoda, kterou chci vyprávìt, se stala pøed
srpnem, nebo po nìm. Mám samozøejmì na mysli ten srpen, kdy
telefony zvonily celou noc a lidé nejdøív køièeli: Co je to
za blbost, to není možné! A pak šeptali:  Nech dìti spát,
budeme balit.

Zkrátka, jel jsem do Prahy se synem Petrem, bylo mu
asi deset let – a jeli jsme plátìnou tøíkolkou, ano,
Velorex nebo taky hadrák, už nám v nìm byla zima. Na
milièínském kopci to sklouzlo a lekl jsem se, že se
budeme smykem øítit dolù, do tøí aut, která tam v sobì
byla zaklínìná, ale pravé kolo se chytlo krajnice a my
mohli klidnì zastavit u té havárky a ve vsi jim zjednat
policejní pomo.
V Praze jsme s hadrákem zastavili v ulici Za zelenou
liškou pøed domem, kde Ester bydlela. Ona nemìla okna
do ulice, po našem zvonìní se otevøelo zcela nahoøe
okno od schodištì, vykoukla z nìho a zamávala.
Hraj, øekl jsem. A Petr hrál.
Te´d musím pøipojit dvì poznámky: zaprvé, že v pøízemí
toho domu byla zubní ambulance – a zadruhé, že naše rodina mìla
dobrého pøítele v nìmecké emigraci. Ke každým Vánocùm nám posílal
dárkový balík, byly v nìm zpravidla džíny nebo trièka pro dìti,
èokoláda a žvýkaèky. Tentokrát byl balík bohatší o jakousi zelenou
hadici, na první pohled k vysavaèi, ale malý lísteèek hlásal, že jde o
Musikinstrument. Na obrázku byl malý chlapec, držel rouru za jeden
konec a druhým toèil nad hlavou. Hned jsme to doma zkoušeli, roura
vydávala tóny, jako by v ní byly nebeské šalmaje.

Proto jsme jeli do Prahy, chtìli jsme Esterku pøekvapit. Asi to bylo
tìsnì pøed Vánocemi, hned jak balík pøišel, mohl to být i rok 1967,

všechny podrobnosti smazal v mé pamìti ten
koncert. Petr zaèal toèit pomalu a pak zrychloval. 
V rouøe se k jedné šalmaji pøidávaly další, pak
akord, nakonec celý orchestr. Krumbachová zírala
z okna a záøila jako sluníèko. To jsme právì chtìli,
ano, byl to rok 1968 a záøících sluníèek bylo
poskrovnu. A dìly se další vìci – dole se otevøely
dveøe a na chodník se trousili pacienti zubní
ambulance – jeden s tváøí ovázanou šátkem, druhý
si držel obklad na èelisti, muži, ženy, dìti. Tiše se
rovnali kolem nás, Petr se potil námahou a hrál
tomu zafaèovanému obecenstvu, do nìhož se
pøimíchal i doktor a sestøièka a nad nimi v oknì
Ester jako apoštolka na orloji.

Když jsem produkci zastavil, celý dva tleskal
a ruka nahoøe kynula, abychom se šli obèerstvit.
Dostali jsme èaj a makové pletenky, podívali se na

malované i živé koèky a vydali se k hadráku. Když jsme se rozjeli, Petr
øekl: Že sis nièeho nevšiml? A èeho, ptal jsem se, No, jak jsme si tam
povídali, tak si pøece vzpomeò! Bylo vidìt, že hodnì stojí o to, abych na
jeho tajemství pøišel sám, ale to se mi nepovedlo.
Dneska, pravil významnì, mi zaèala vykat!

Boris Jachnin, PF 2011
foto: Michal Tùma, z cyklu Portréty
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Všechno, co potøebujete vìdìt o životì, se nauèíte z Noemovy archy...
Zase jedno pouèení, které k nám pøivál internet. Ale upøímnì: nìco na nìm
je. A možná se k mìsíci lednu hodí, vždy� se zamýšlíme nad životem
a dáváme si pøedsevzetí do nového roku a snažíme se uspoøádat hodnoty.
Nechováme se, tak trochu, jako pøed potopou? Tak tedy kousek ze
souèasnosti a nìco z Bible...

Pravidla:
Za prvé: Nezmeškej loï!
Za druhé: Pamatuj, že jsme všichni na jedné lodi!
Za tøetí: Plánuj dopøedu. Když Noe stavìl archu, nepršelo.
Za ètvrté: Udržuj se ve formì! Mùže se stát, že když budeš mít 600 let,
bude se od tebe žádat nìco skuteènì velkého.
Za páté: Nedbej na kritiku, prostì pokraèuj v práci, která se musí udìlat.
Za šesté: Postav svou budoucnost na vysokém základu.
Za sedmé: V zájmu bezpeènosti cestuj v páru.
Za osmé: Rychlost nemusí být vždy výhodou. Slimáci se dostali na archu
spoleènì s gepardy.
Za deváté: Když jsi ve stresu, chvilku si zaplav.
Za desáté: Pamatuj: archu stavìli amatéøi, Titanic profesionálové.
Za jedenácté: Bouøka nevadí, když jsi s Bohem, vždy mùžeš oèekávat
duhu!

Genesis 06–08
Když se lidé poèali na zemi množit a rodily se jim dcery,
vidìli synové božští, jak pùvabné jsou dcery lidské, a brali
si za ženy všechny, jak se jim zachtìlo. Hospodin však øekl:
»Mùj duch se nebude èlovìkem vìènì zaneprazdòovat.
Vždy� je jen tìlo. A� je jeho dnù sto dvacet let.«  Za onìch
dnù, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim
rodily, vznikaly na zemi zrùdy, ba ještì i potom. To jsou ti
bohatýøi dávnovìku, mužové povìstní.

I vidìl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovùle
èlovìka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé
chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi uèinil èlovìka, a trápil se
ve svém srdci. Øekl: »Èlovìka, kterého jsem uèinil, smetu
z povrchu zemì, èlovìka i zvíøata, plazy i nebeské ptactvo,
nebo� lituji, že jsem je uèinil.« Ale Noe našel u Hospodina
milost.

Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý,
bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. A Noe
zplodil tøi syny: Šéma, Cháma a Jefeta. Zemì však byla pøed
Bohem zkažená a plná násilí. Bùh pohledìl na zemi: byla zcela zkažená,
protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.

I øekl Bùh Noemu: »Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem,
nebo� zemì je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udìlej si archu
z goferového døeva. V arše udìláš komùrky a vysmolíš ji uvnitø i zvenèí
smolou. A udìláš ji takto: Délka archy bude tøi sta loket, šíøka padesát
loket a výška tøicet loket. Archa bude mít svìtlík; na loket odshora jej
ukonèíš a do boku archy vsadíš dveøe. Udìláš v ní spodní, druhé i tøetí
patro. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe
všechno tvorstvo, v nìmž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
S tebou však uèiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá
žena i ženy tvých synù. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš
vždy po páru do archy, aby s tebou zùstali naživu; samec a samice to
budou. Z rozmanitých druhù ptactva a z rozmanitých druhù zvíøat a ze
všech zemìplazù rozmanitých druhù, z každého po páru vejdou k tobì, aby
se zachovali pøi životì. Ty pak si naber k obživì rùznou potravu,
nashromáždi si ji, a bude tobì i jim za pokrm.« Noe udìlal všechno pøesnì
tak, jak mu Bùh pøikázal.

I øekl Hospodin Noemu: »Vejdi ty a celý tvùj dùm do archy, nebo�
vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný mùj spravedlivý. Ze všech zvíøat
èistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvíøat,
která nejsou èistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva
po sedmi párech, samce a samici, aby zùstalo naživu potomstvo na celé
zemi, nebo� již za sedm dní sešlu na zemi déš�, který potrvá ètyøicet dní
a ètyøicet nocí. Smetu z povrchu zemì vše, co povstalo, co jsem uèinil.«

Noe udìlal všechno, jak mu Hospodin pøikázal. Šest set let bylo Noemu,
když nastala potopa, vody na zemi. Pøed vodami potopy vešel Noe a s ním
jeho synové i jeho žena a ženy jeho synù do archy. Z èistých zvíøat i ze
zvíøat, která nejsou èistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po

páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bùh pøikázal. Po
sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V šestistém roce života
Noeho, sedmnáctý den druhého mìsíce, se provalily všechny prameny
obrovské propastné tùnì a nebeské propusti se otevøely. Nad zemí se strhl
lijavec a trval ètyøicet dní a ètyøicet nocí. Právì toho dne vešli Noe i Šém,
Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tøi ženy jeho synù s nimi do
archy, oni i všechna zvìø rozmanitých druhù, všechen dobytek
rozmanitých druhù, všichni plazící se zemìplazi rozmanitých druhù
i všechno ptactvo rozmanitých druhù, každý pták, každý okøídlenec. Vešli
k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v nìmž je duch
života. Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bùh pøikázal.
A Hospodin za ním zavøel.

Potopa na zemi trvala ètyøicet dní, vod pøibývalo, až nadnesly archu,
takže se zdvihla od zemì. Vody zmohutnìly a stále jich na zemi pøibývalo.
Archa plula po hladinì vod. Vody na zemi pøevelice zmohutnìly, až
pøikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky patnácti
loket vystoupily vody, když byly pøikryty hory. A zahynulo všechno
tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvìø a také všechna
na zemi se hemžící havì�, i každý èlovìk. Všechno, co mìlo v chøípích
dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomøelo. Tak smetl Bùh
vše, co povstalo, co bylo na povrchu zemì: od lidí až po zvíøata, po plazy
a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze zemì. Zachován byl pouze

Noe a to, co s ním
bylo v arše. Mohutnì
stály vody na zemi po
sto padesát dnù.

B ù h  v š a k
pamatoval na Noeho
i na všechnu zvìø a
všechen dobytek,
který s ním byl v arše.
Zpùsobil, že na zemi
zavanul vítr, a vody
se uklidnily.
B y l y  u c p á n y

prameny propastné
tùnì  i  nebeské
prop u s t i  a  byl
zadržen lijavec z

nebe. Když pøešlo sto padesát dnù, zaèaly vody ze zemì ustupovat a
opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého mìsíce archa spoèinula na
pohoøí Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly, až do desátého mìsíce;
prvního dne desátého mìsíce se objevily vrcholky hor. Když pak pøešlo
ètyøicet dnù, otevøel Noe v arše okno, které udìlal, a vypustil krkavce; ten
vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. 
Pak vypustil holubici, kterou mìl u sebe, aby vidìl, zda vody z povrchu

zemì ustoupily. Holubice však nenalezla místeèka, kde by její noha mohla
spoèinout, a vrátila se k nìmu do archy, nebo� vody dosud pokrývaly
povrch celé zemì. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobì do archy.
Èekal ještì dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice
k nìmu v dobì veèerní pøilétla, a hle, mìla v zobáèku èerstvý olivový
lístek. Tak Noe poznal, že vody ze zemì ustoupily. Èekal ještì dalších
sedm dní a znovu vypustil holubici; už se však k nìmu zpátky nevrátila.
Léta šestistého prvého, první den prvního mìsíce, zaèaly vody na zemi
vysychat. Tu Noe odsunul pøíklop archy a spatøil, že povrch zemì osychá.
Dvacátého sedmého dne druhého mìsíce byla již zemì suchá.
I promluvil Bùh k Noemu: »Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji

synové a ženy tvých synù. Vyveï s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou,
všechnu zvìø i ptactvo a dobytek a všechnu havì� plazící se po zemi. A�
se na zemi hemží, a� se na zemi plodí a množí.« Noe tedy vyšel a s ním
jeho synové a jeho žena a ženy jeho synù. Všechna zvìø, všechna havì�
a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých èeledí
z archy. Noe pak vybudoval Hospodinu oltáø a vzal ze všech èistých
dobytèat i ze všeho èistého ptactva a zapálil na tom oltáøi obìti zápalné.
I ucítil Hospodin libou vùni a øekl si v srdci: »Už nikdy nebudu zloøeèit
zemi kvùli èlovìku, pøestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý,
už nikdy nezhubím všechno živé, jak jsem uèinil...

Bible, èeský ekumenický pøeklad
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Chvála Hluboké
Pocházím z pøedhùøí Èeskomoravské vysoèiny, z mìsta Deštná. Od raného
dìtství jsem postupnì vnímal horský høbet, táhnoucí se východnì nad údolním
mìstem, Od Kardašovy Øeèice ke Kamenici nad Lipou, vìtšinou nad 600 metrù
výšky. V práci na rodinných polích jsem z Èenovských Vrší nad Deštnou vidìl
nejen majestátní Choustník, ale za nížinou krajinou Veselských Blat i »zuby«
Novohradských hor.

Teprve v mužném vìku, návraty ze vzdálených pracoviš� (coby pracovník
Pozemních staveb) do mého rodištì, mi daly vnitøní pocit potøeby pohledù na
kopce kolem mne. I v našem bytì na èeskobudìjovickém sídlišti Šumava, mi
balkónové okno umožnilo pohled na celoroènì se mìnící Kle�. Další naše
stìhování do bytu v Hluboké nad Vltavou mi vysoce splnilo požadavky pro
výhled do horských scenérií. Jsem maximálnì spokojen!

Není zase tolik Hlubockých obyvatel, kteøí mohou, jako já, z klidného
posezení v obývacím pokoji vidìt nádherné pásmo šumavských hor – od
Boubína, Libína, pøes Chráš�anské vrchy a Kle�, až po Novohradské hory.
A navíc v kouzelnì se mìnící obdobì roèních zmìn i poèasí! Svého èasu jsem
neodolal, a mé každodenní pohledy, zvláštì na Kle�, vyjádøil v krátké znìlce:

Kleti má, Kleti A� letní jsi Až zavøu oèi
mùj pozdrav k tobì letí èi v ledu navždy snící
v kterýkoli èas obdiv skrýt zùstaò
máš pro mne tolik krás nedovedu na sítnici...

František Kvapil

Vánoèní koncert ZŠ Hluboká nad Vltavou

Každý rok poøádá naše škola pro rodièe a celou veøejnost vánoèní koncert. Letos
se uskuteènil v KC Panorama ve ètvrtek 16. prosince. Úvodním slovem pøivítala
pøítomné v sále zástupkynì øeditele školy paní Milena Thalerová. Zaznìly písnì
s vánoèní tematikou i tradièní koledy v podání našeho školního pìveckého sboru
Slavíèci z Hluboké. Tento sbor vedu s panem uèitelem Františkem Èernochem,
který malé zpìváèky doprovází na klavír a  Markéta Tesárková na housle. Svými
hlásky nás okouzlily sólistky »Slavíèkù« Markétka Placerová a Klára Šimková.
Klavírní skladby zaznìly v podání žákyò II. stupnì Aleny Èejkové a Anežky
Vacíkové. Nechybìla ani recitace vánoèních básnièek, které s dìtmi nacvièily
paní uèitelky Jana Drábová, Jana Štìpková a Jana Bùrková.

A co je nejdùležitìjší na Vánocích? Na tuto otázku jsme našli odpovìï ve
scénce žákù 7. roèníku, kterou s nimi pøipravila paní uèitelka Petra Klomfarová.
Za nádherné masky dìkujeme naší skvìlé výtvarnici paní uèitelce Ivetì
Uherkové. Celý poøad moderovali Daniela Smažíková a Jakub Raus, žáci
5. roèníku. Nejen, že uvádìli na scénu úèinkující, ale pøipomnìli nám prùvodním
slovem nìkteré staré vánoèní zvyky. 

Všem úèinkujícím dìtem a též všem uèitelùm patøí mùj dík. Chtìla bych také
podìkovat Janu Zvánovcovi, který naše koncerty vždy sponzorsky ozvuèí a Petru
Píšovi, správci KC Panorama, za volný èas nám vìnovaný. Doufám, že se všem
pøítomným náš koncert líbil, a tìším se na další setkání, kterým by mìl být
koncert pro maminky v mìsíci kvìtnu roku 2011. Irena Martincová

Do nadcházejícího roku Vám i Vašim zvíøátkùm pøeji hodnì
štìstí, pohody a spokojenosti.

Vladimír Kössl – Animal RESCUE, 
Odchytová  a  asistenèní služba

a  Zvíøata v nouzi o.s.

Vinotéka  »U Váchù«  Zámostí, Pražská 570, 
pøeje všem našim souèasným i budoucím zákazníkùm 

vše nejlepší do Nového roku 2011.

Jako v letech minulých, tak i v roce 2011 pøipravujeme

ochutnávky vín od našich moravských vinaøù, které

provádìjí jednotliví pìstitelé sami. 

Pøi tìchto ochutnávkách budete mít opìt možnost setkání

s oblíbenými zpìváky, herci a sportovci.

Nabízíme vína z Vinaøství Lahofer, Hort,

Ampelos, Nápravovi (Znojmo), Kubík, Zapletal,

Tetur (Velké Bílovice), Zborovský (Velké

Pavlovice).

Tìšíme se na vaši návštìvu.
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Se starostou Tomášem Jirsou o práci senátora
Na podzim loòského roku jste obhájil post senátora i starosty. Nìkteøí
vaši protikandidáti však i bìhem pøedvolební kampanì kritizovali tuto
kumulaci funkcí. Jak se dají tyto funkce zvládnout?
Myslím, že se obì funkce dají nejen odpovìdnì zvládnout, ale zároveò se
i velmi dobøe doplòují. Práce starosty zajiš�uje, že
nebudu nikdy odtržen od reality bìžného života.
Díky senátní funkci pak mohu snadnìji posouvat
konkrétní problémy lidí na úroveò celostátní
politiky a alespoò èásteènì tak pøispìt k jejich
øešení. 

Navíc senát, aè názvem »horní komora«, je, jak
vyplývá z èeské ústavy, politicky mnohem slabší než
»komora dolní«, tedy poslanecká snìmovna.
Nejmarkantnìjší rozdíly jsou v tom, že senát
nehlasuje o rozpoètu a o vládì, tedy pro správu
zemì velmi dùležitých rozhodnutích. A senát
zákony netvoøí, neète je ve tøech èteních jako
poslanecká snìmovna, ale vyjadøuje se zjednodušenì øeèeno pouze »ano
èi ne«. Z toho vyplývá objektivnì menší èasová nároènost práce senátu.
Dnes jsou mezi senátory dva aktivní hejtmani, øada odborných lékaøù, kteøí
jsou dále primáøi èi mají svoji praxi a víc jak deset starostù, takže nejsem
výjimka. Pøinášíme na hlasování pohled z denního života, z praxe. 

Øíká-li se lidovì senátu »ústavní pojistka«, nìco na tom bude. Senát
navíc v minulosti uèinil nìkterá rozhodnutí, kterými svoji existenci
obhájil.

Kterými rozhodnutími? Zøejmì nejznámìjší je senátní nesouhlas
s nákupem gripenù, o nìmž rozhodla sociálnìdemokratická vláda a »její«
poslanecká snìmovna to odsouhlasila. Než došlo rozhodnutí do senátu,
otevøela se kolem tohoto tématu veøejná diskuse, média zaèala klást vládì
nejrùznìjší otázky a senát nákup gripenù zamítl. Poslanecká snìmovna
tehdy nenašla sílu toto rozhodnutí obhájit a stát ušetøil pøibližnì 60 miliard
korun. 

V podstatì zhruba mìsíèní prostor mezi rozhodnutím poslanecké
snìmovny a rozhodováním senátu tak vytváøí prostor k tomu, aby se
otevøely problémy, které to èi ono rozhodnutí poslanecké snìmovny
skrývá, resp. dopady toho, co do zákona ten èi onen lobbista dokázal
vložit. Na nìkteré chyby èi problémy se ale bohužel stejnì nepøijde.

Tady vás musím pøerušit. Jak jste to myslel, že »ten èi onen lobista«
dokáže ovlivòovat zákony? Tak to prostì je. Evropský parlament,
evropská komise, ale i národní parlamenty jsou plné lobbistù, kteøí se snaží
ovlivnit zákony v nìèí prospìch. A úkolem zákonodárcù je (nebo by mìlo
být) snažit se eliminovat vliv lobbistù na únosnou, nebo dokonce
prospìšnou mez. Jemné nuance nìkterých nových zákonù jsou výsledkem
tlakù lobbistických skupin, mezi kterými by mìl státní aparát a poté
parlament hledat míru èi rovnováhu. Nejmarkantnìjším pøípadem poslední
doby je spor o fotovoltaiku: na jedné stranì stála zelená lobby spolu
s investory do fotovoltaiky, kteøí její masivní rozvoj podporovali, na druhé
stranì zájem veøejnosti na nezvyšování ceny elektøiny. Nicménì na úplném
zaèátku bylo rozhodnutí EU o tom, že ÈR musí vyrábìt 12% elektøiny z
obnovitelných zdrojù. Již toto rozhodnutí bylo ovlivnìné, a� už
z ideologických èi podnikatelských dùvodù. Proè zrovna 12% a ne tøeba
8%? Odpovìï je jednoduchá, kromì pozitivních dùvodù pro výrobu
energie z obnovitelných zdrojù jde totiž o obrovský byznys, o který se
výrobci starají a najímají si na to profesionální lobbisty. Mnohdy je
lobbistické pùsobení haleno do tak bohulibých zámìrù, že to hned
neprokouknete.

Pøi senátní volební kampani jste se na veøejnost neobracel s celostátními
tématy, ale s regionálními otázkami. Pomohlo vám to ve volbách?
Myslím, že urèitì. Jednak mùj hlavní protikandidát byl èlovìk z »velké
evropské politiky«, který se zrovna vrátil z Bruselu a o regionálních
problémech toho prostì nemohl moc vìdìt. Navíc po šesti letech v senátu
vím, že obèané se svého senátora neptají na ten èi onen zákon, ale chtìjí
od nìj pomoci s regionálními èi osobními problémy. Svoji kampaò jsem
proto postavil na tom, co jsem šest let pro region dìlal a ne na slibech,
kolik penìz z Evropské unie pøinesu, abych opravil všechny nemocnice
a domovy dùchodcù v kraji (což byla ptákovina už proto, že senátor nemá
na tok penìz z EU témìø žádný vliv). Dá se øíci, že hlavní náplò senátní
práce v regionu je pomáhat lidem v komplikovaných situacích, pomáhat

 øešit obèasnou »nepøimìøenou tvrdost zákonù«. Lidé mají pocit, že senátor
je jim hned po starostovi nejblíže. A pøímá volba tomu napomáhá: hodil
jsem mu tam hlas, tak ho oslovím...  

Co myslíte nepøimìøenou tvrdostí zákona? Teï napøíklad pomáhám jisté
paní z Kaplice, která si ke svým dvìma dìtem
vzala z dìtského domova ètyøi dìti svého
zemøelého pøíbuzného. A dìtský domov jí poslal
úèet na 25 tisíc za jakési služby, které tam ty dìti
pøed svým odchodem èerpaly. Podle zákona sice
správnì, lidsky ale špatnì. Pøedstavte si maminku
se šesti dìtmi (4–15 let), jak posílá nìkam 25 tisíc.
Nepøimìøená tvrdost zákona.

Nebo pomáhám jednomu pánovi z domova
dùchodcù v Nových Hradech dostat se do domova
seniorù v Èeských Budìjovicích, kde celý život
žil. Nepøimìøená tvrdost zákona spoèívá v tom, že

má-li nyní bydlištì v Nových Hradech, nemùže dostat domov dùchodcù
v Èeských Budìjovicích, kde je ale doma. Takových pøípadù, kdy se lidé
obracejí na »svého senátora« se žádostí o pomoc jsem mìl za posledních
šest let stovky. Nìkdy staèí nìkolik telefonù, jindy musím pøidat senátní
dopisy èi jednání na pøíslušných úøadech a podobnì. Vìtšinou jde o to
»proš�ouchnout« byrokracii.

Obrovským problémem je rovnìž nespravedlnost restitucí. Obracejí se
na mne lidé, kteøí byli semleti restituèními zákony a mají oprávnìný pocit,
že nespravedlivì pøišli o historický majetek. To jsou nìkdy opravdu
komplikované pøípady. Mám nìkolik právních poradcù, senát má velké
legislativní oddìlení, kde se mohu zeptat a mám-li pocit, že se v tom èi
onom pøípadì dá nìco dìlat, minimálnì mohu dovést daný pøípad k
pøíslušnému ministrovi. Zmìkèit byrokratické bariéry. Restituce byly
a jsou velké téma a ne nadarmo se pøíslušné zákony jmenují »o nápravì
nìkterých majetkových køivd«, protože všechny køivdy komunismu
a nacismu není v našich silách napravit. Nacismus zmiòuji proto, že øada
majetkù byla již zabavena nacisty a po válce tyto majetky nebyly vydány
pùvodním vlastníkùm, protože v nich vládli národní správci. Klasickým
pøípadem jsou Zátkovy mlýny v Boršovì. Pøed nìkolika lety jsem navštívil
dr. Augusta Zátku v Basileji, syna pùvodního majitele, který mi ten pøíbìh
podrobnì popsal. Mezinárodní spoleèenství tìmto lidem poskytovalo jisté
finanèní náhrady, ale Zátkovi to nevìdìli, a tak si ani nepožádali. Když jim
moji asistenti zjistili, že už jsou všechny termíny nenávratnì pryè, ti dva
starouškové mávli rukou a øekli: Dobrá, dobrá, máme š�astný život, máme
dvì dìti, nìkolik vnouèat, obešli jsme se bez toho majetku celý život, tak
co… Možná by stálo za to dodat, že jediné, co restituovali, je sbírka
holandských mistrù v Alšovì jihoèeské galerii, kterou ale nemohou vyvézt
mimo ÈR. Tak mají své obrazy v AJG uloženy a vystaveny. Važme si
toho. 

V senátní kampani jste ale rozeslal materiály, ve kterých jste uvádìl své
zásluhy i na velkých projektech. Myslím, že šest let práce s problémy
jednotlivých lidí udìlalo v regionu urèité povìdomí o mé práci, o tom, že
dveøe ke mnì jsou otevøené. Ale tyto individuální pomoci nelze
prezentovat v kampani. Snažil jsem se tedy poukázat na vìtší projekty,
s vyšším rozpoètem. Nìkteré projekty, zejména ty v turistickém ruchu,
dnes generují pracovní místa a to považuji za velmi dùležité. Za jeden
z nejúspìšnìjších pokládám program na opravu køížkù a kaplièek v našem
regionu. Mùj senátní volební obvod tvoøí z poloviny bývalé Sudety
(Novohradsko, Prachaticko a Èeskokrumlovsko) a v tìchto oblastech byla
historická pamì� k tìmto památkám zcela pøetrhána.

Radnice v tìchto obcích a mìstech si uvìdomují nutnost záchrany
drobných památek, které nemají mnohdy žádného vlastníka, ale
v napjatých obecních rozpoètech jim nezbývá nic jiného než dát pøednost,
obraznì øeèeno, vodovodùm, kanalizacím, chodníkùm a školkám.
Program, který zaplatí 70 až 80 procent nákladù na opravu tak umožnil
jednotlivým obcím tyto opravy provést. Držím se pøi zemi: jsem rád za
každá opravená boží muka èi kaplièku.

A co byste popøál obèanùm svého senátorského i starostenského obvodu
do nového roku? Aby je co nejmíò postihovala tvrdost zákona a naopak
je potkávala radost ze života a drželo se jich pevné zdraví ... 

- Redakce -
ilustr. foto: ing. Tomáš Jirsa pøi otvírání galerie v Týnì nad Vltavou
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Mráz, který léèí
Kryoterapie. Léèba mrazem – metoda, kterou znali a hojnì užívali už staøí
Øímané. V novodobých dìjinách v roce 1976 tuto metodu oživil a do
léèebnì-rehabilitaèní praxe znovu uvedl Japonec Toširo Jamamuèi, který
k užití kryoterapie vymyslel a zkonstruoval první kryokomoru. 

V následujících letech byla odbornì prokázána úèinnost kryoterapie
a také zdokonaleny parametry kryokomor. Jednu z nejmodernìjších
kryokomor máme exkluzivnì v jižních Èechách právì v Hluboké nad
Vltavou – v Relaxaèním a regeneraèním centru Hluboká. Kryokomora je
souèástí Fitness centra RRC, a proto logicky moje otázky smìøovaly
k Radce Schmiedové, manažerce Fitness centra.

Radko, je kryokomora opravdu komora? A v èem konkrétnì metoda
kryoterapie spoèívá? Kryokomora je vlastnì speciální kabina, do které
klient vstoupí a po velmi krátkou dobu – obvykle 1 minutu, maximum je
4 minuty – je vystaven pùsobení extrémního mrazu,– 110° až – 160 °C.
Pùsobení extrémního chladu vyvolá v organismu rychlé fyziologické
reakce, dochází k intenzivnímu prokrvení a rozšíøení cév, jsou aktivovány
hormony, které tlumí zánìtlivé procesy a také hormony, které mají vliv na
psychiku – endorfiny, protizánìtlivé kortikoidy, u mužù testosteron,
serotonin a další. Aktivují se také T lymfocyty, dochází k vyplavování
škodlivin z tìla a výraznì posilována imunita, je stimulován a regenerován
metabolismus i svaly tìla.

Zní to pozitivnì, ale – mráz až – 160 ° ? Lze to vùbec vydržet, když èasto
cítíme nepøíjemnou zimu už pøi – 10 ° ? Možná to zní pøekvapivì, ale pøi
kryoterapii se nepøíjemné pocity z chladu neobjeví. Do kabiny v prùbìhu
terapie totiž proudí technicky upravený, zcela suchý vzduch bez vlhkosti,
takže klient extremnost chladu nepoci�uje. Naopak, díky už zmínìným
endorfinùm vzniká pøi pobytu v kryokomoøe pocit velmi dobré nálady až
euforie, která má celkem dlouhodobé trvání.

Takže mrazem ke zlepšení nálady... a jistì nejen nálady. Jaké jsou
indikace pro kryoterapii? Vzhledem k širokému rozsahu reakcí, které
kryoterapie v organismu vyvolává, je hodnì široké i spektrum problémù
a onemocnìní, kde se kryoterapie jako léèebnì-rehabilitaèní metoda
uplatòuje. Pøedevším je aplikována  u revmatických a degenerativních
zánìtlivých onemocnìní pohybového aparátu, jako jsou reaktivní artritida,
ankylosní spondylitida – Bechtìrevova choroba,pøi problémech s krèní
páteøí, pøi zánìtech šlach a svalù, pøi léèbì natržených šlach nebo menisku
a pøi mnoha dalších potížích s pohybovým aparátem tìla. Velmi dobøe
kryoterapie pùsobí pøi léèbì poúrazových nebo pooperaèních otokù. Další
indikací jsou onemocnìní kožní, napøíklad lupenka, ekzémy, depresivní
stavy, migreny. Kryoterapie má díky prokrvení a tedy i vypnutí pokožky
také významný kosmetický efekt a má pozitivní úèinek i na celulitidu,
hlavnì pro sportovce je dùležité úèinné prokrvení svalstva a celková
rekondice. Konkrétních možností využití kryoterapie je samozøejmì
mnohem více. Musím také doplnit, že metoda není vhodná pro lidi
s chladovou alergií, epilepsií, neléèenou hypertenzí, akutním
onemocnìním dýchacích cest nebo klaustrofobií. U konkrétních
onemocnìní je dobøe konzultovat užití kryoterapie s lékaøem, poradenství
poskytujeme i u nás v RRC. Všechny otázky, které se ze strany klientù
objevují, konzultuji s naším odborným garantem a odborníkem na
kryoterapii, ing. Petrem Strnadem, Csc.

A jak tedy konkrétnì kryoterapie a pobyt v kryokomoøe probíhá?
Do kryokomory vstupuje klient ve svém prádle, my mu poskytujeme
ochranné prostøedky, které chrání nejcitlivìjší èásti tìla – rukavice,
ponožky, èelenku na zakrytí uší. Po aklimatizaci v kabinì je aktivováno
krátkodobé pùsobení extrémního mrazu.Klient je samozøejmì peèlivì
monitorován odborným dohledem, pøes prùhledné sklo kabiny mùže
komunikovat vizuálnì a díky systému v komoøe i akusticky, takže pøi
sebemenším problému nebo pocitu diskomfortu klienta mùže být terapie
pøerušena. Po uplynutí urèené doby klient vyjde z kabiny a mìl by se
vìnovat pohybové aktivitì, která podpoøí aktivaci prokrvení. Pro
skuteènou úèinnost kryoterapie je doporuèeno 12 až 20 terapií.

Jaké jsou dosavadní reakce klientù? Nechtìla bych, aby to vyznìlo jako
reklama, ale je to opravdu jen odpovìï na otázku – reakce jsou pozitivní,
spokojené, už po pìti, šesti terapiích nìkteøí klienti zjistili, že jejich èasto
dlouhodobé potíže hodnì ustoupily, mizí... Jsme velmi rádi, že mùžeme
v RRC nabídnout obyvatelùm Hluboké nad Vltavou a jižních Èech
metodu, která je výjimeèná a pøedevším pozitivní pro zlepšení zdraví.

A jestli mohu, využiji rozhovor k pozvání – všechny, které metoda
kryoterapie zajímá, zveme na pøednášku o kryoterapii. Uskuteèní se 26.
ledna 2011 od 16.30 v salonku restaurace RRC, pøednášejícím bude již
zmínìný odborník , ing. Petr Strnad, Csc... a snad mohu prozradit, že pan
Strnad  je pùvodem z Moravy a jeho zpùsob pøednášek je velmi zajímavý.

Budete-li mít zájem na pøednášku pøijít, prosím, rezervujte si úèast na
recepci RRC, tel. 387 008 800 nebo e-mail: info@rrc-hluboka.com. Tìším
se na shledanou se všemi, které kryoterapie zajímá.

I já se tìším a dìkuji za rozhovor. Lucie Burianová

Srdeèní tep ? Už pùl roku pravidelný,
stabilizovaný, bez arytmií...

Pøed necelými šesti mìsíci jsem v závìru èlánku o Relaxaèním
a regeneraèním centru Hluboká napsala, že je to místo, které má srdce.
1.1.2011 oslaví RRC malé pomyslné výroèí – pùl roku ode dne, kdy se jeho
dveøe poprvé otevøely veøejnosti. A  jakým tempem bije srdce RRC po pùl
roce? Co je v RRC nového, co pøinesly první mìsíce? Otázky pro Lenku
Havlovou, generální øeditelku RRC a Radku Schmiedovou, øeditelku
Fitness a Welness centra RRC. 

Lenka Havlová: Ano, máme za sebou v RRC prvních šest mìsícù a nejsem
si úplnì jistá, jestli už je èas nìco hodnotit nebo definovat. Zatím urèitì
mùžeme øíci, že RRC žije tak, jak jsme pøed pùl rokem plánovali a
pøedpokládali. Hotelová èást je zatím hosty využívána pøedevším ke
krátkodobìjším pobytùm, nejvíc hosté využívají víkendové pobyty. Pokud
jde o restauraci RRC, jsem velmi ráda, že k našim hostùm patøí i obyvatelé
Hluboké nad Vltavou, potìšilo mne, že mnozí ocenili naše tématické
nabídky, které chceme pøipravovat na každý mìsíc – v listopadu to bylo
degustaèní menu Beaujolais Nouveau, v prosinci nabízíme adventní
speciální menu. A v lednu se mohou hosté tìšit na menu hodnì speciální,
menu dietních jídel... a urèitì budou všichni pøekvapeni, jaké lahùdky se
za termínem »dietní«“ skrývají. 

Radka Schmiedová: Za Fitness a Wellness èást RRC také musím
konstatovat, že se naše plány nebo pøedstavy naplnily. Tìší nás, že už
máme v klubu  témìø 200 stálých èlenù, to je polovina z limitovaného
poètu 400 èlenství. Poèet byl stanoven tak, abychom mohli èlenùm zajistit
opravdu dokonalý servis a ty nejlepší podmínky pro využití všeho, co v
RRC máme. A stejnì jako Lenku, i mne velmi tìší, že mezi našimi èleny
jsou i obyvatelé Hluboké, je to pøíjemný pocit urèité sounáležitosti
s mìstem a hlavnì – hodnì pøíjemný pocit z toho, že jsme pøispìli
k rozšíøení nabídky aktivit v Hluboké. Velký zájem je také o všechny typy
masáží a vodních procedur, Balneo èást je opravdu hodnì navštìvovaná
a reakce jsou pozitivní. A také sály Fitness, a� už posilovací nebo aerobní
nebo spinningový, mají velkou návštìvnost. Stejnì tak Wellness èást,
sauny, víøivka, pøedevším bazén. Konkrétnì u bazénu zatím poøád trochu
hledáme optimální režim a standardy chování návštìvníkù, kteøí jsou z
obvyklých veøejných bazénù zvyklí na trochu jiné, øekla bych volnìjší
podmínky. V bazénu RRC hluèné projevy nebo tøeba skoky do vody,
cákání vody, ruší návštìvníky, kteøí v bazénu nebo u bazénu relaxují...
takže v této oblasti se snažíme vybalancovat kompromis, který by byl
pøijatelný pro relaxaèní atmosféru bazénu a návštìvníky.
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To je tedy informativní ohlédnutí za uplynulými šesti mìsíci v RRC. 
A  jaké budou mìsíce, které jsou pøed námi?
Lenka Havlová: Patrnì nejvýznamnìjší událostí bude otevøení èásti,
zamìøené již pøímo cílenì na zdraví klientù – 1.2. 2011 bude otevøena
RRC Clinic. Konkrétnì to bude kardiologická èást, dále èást estetické
medicíny a  èást ortopedie. Samozøejmì péèe RRC Clinic bude k dispozici
také obyvatelùm Hluboké nad Vltavou, všechny konkrétní informace
budou na webu, rádi  pøípadné dotazy zodpovíme nebo objednávky
vyøídíme v RRC  telefonicky nebo e-mailem.
Radka Schmiedová: Ano, tak vlastnì bude naplnìna ta úplnì pùvodní vize

komplexu, který poskytne široké spektrum možností péèe – od prevence
pøes regeneraci a rekondici až po léèebnou péèi. A to mùžeme vnímat jako
výzvu pro další mìsíce  – zachovat standard skuteènì kvalitních služeb a
také statut reprezentativnosti, který nepochybnì RRC pro Hlubokou nad
Vltavou má... to nám potvrzuje zájem nìkterých subjektù z ekonomické,
sportovní nebo i politické sféry, které mají o možnost reprezentativních
nebo pobytových akcí v RRC zájem.
Také to vnímám jako výzvu – výzvu, abych se za dalších 6 mìsícù pøišla
zeptat, jestli byla vaše výzva naplnìna. Dìkuji za rozhovor. 

Lucie Burianová

Kronikáø obce Ponìšice aneb Rok na vsi
Nic nebude zapomenuto – aspoò ne tehdy, když má obec svého kronikáøe.
A na pana Jaroslava Novotného se Ponìšice mohou
spolehnout. Takže prakticky každá událost je v kronikách
o Ponìšicích zaznamenána a když zalistujete zpátky,
mùžete si pøipomenout co, kdy, kde a jak ponìšiètí dìlali.
A že se u nich není nuda, tím si mùžete být jisti.

Když jsme naposledy listovali stránkami ponìšické
kroniky, psal se rok 2009 a od tìch dob se zase událo
mnoho pøíhod. Veselých, ale i smutných, tak jak je život
nosí.

Tak napøíklad v bøeznu se tam slaví MDŽ. Proè také
ne, když to býval svátek oblíbený a není proè na nìj
zanevøít. Místní muži jsou kavalíøi, vèas si vzpomenou, pøíjemnì vyhøejí
kovárnu a v ní se sejde tøeba až 20 žen a 15 mužù. Pro každou
z oslavenkyò je pøipraven dobrý chlebíèek, zákusek, èaj nebo káva a pro
ženy je i víno zdarma. Oslava zaène pøípitkem, dìti z pìstounské rodiny
Váleèkových pøednesou básnièky a pak už pro všechny hraje Švitorka!

Pøed Velikonocemi se obèas dá posedìt i pøed kovárnou, je-li sluníèko,
ale vyhøátá kovárna je ještì pøíjemnìjší. Pivo toèí a obsluhuje vìtšinou
pilnì Mirek Šíma, ale pivo umí v Ponìšicích èepovat i ženy. Kronikáø si
všímá i pøedjarních stavebních vylepšení – najdou se pilní chalupáøi, kteøí
položí novou støechu nebo bílí zdi.

Na Velikonoce v roce 2009 bylo hezky, teplota po celé svátky kolem
24° a to se to sedìlo pøi dobrém pivu v podveèer na návsi. Na velikonoèní
pondìlí chodí koledníci, velcí i malí, navštíví všechny domy a všude jsou
pohoštìni a obdarováni pomlázkou. Je také potøeba pøipravovat novou
májku. Starou rozøezal pan Havlíèek a mladí muži pøivezli novou, oloupali
kmen a nechali vršek. Ještì je potøeba vykopat jámu na ukotvení. Poslední
pøevratný vynález k upevnìní májky je sklápìcí roura, která se natrvalo
zabuduje do zemì. Tento bezpeènostní mechanismus vìnoval obci pan
Pavel Jaroš – a do budoucna se tak není tøeba obávat komplikací
s pøípadným pádem májky. Tohoroènímu stavìní máje sice poèasí moc
nepøeje, nebe bouøí, ale mladí mužové uhlídají májku pøes noc a tak opìt
pìkný máj zdobí ponìšickou náves.

Dùležitým úkolem sousedù je také zapíjet novì narozené obèánky
Ponìšic, aby byli zdraví a rostli jako z vody.

A když je tøeba sejít se na brigádu – napøíklad na položení chodníku,
sejdou se všichni, kdo mohou pomoci. V jednou týdnu se vykope rýha, v
další se pøiveze beton a osadí obrubníky. Brigáda na výstavbu chodníku
si nakonec vyžádá postupnì 4 dny a nakonec pozvaná firma vyrovná
kolem chodníku asfalt. Nebo se musí èistit požární nádrž, samozøejmì
s pomocí hasièù. Nebo se natírají lavièky a stoly u kovárny... A veèer po
práci pak pivo v kovárnì chutná ještì víc.

Do Ponìšic se rádi vrací i pøespolní návštìvníci a udržuje se tak nìkolik
tradic. Tentokrát už posedmé pøicházejí sportovci z Vitína – akci poøádá
pan Petøín, tamìjší hostinský. Nejdøív pøijede on s pivem a obèerstvením
a zvìstuje domorodcùm, že pøes oboru se sem blíží – naštìstí s dobrými
úmysly – pìšky nejmíò 120 lidí vèetnì dìtí. Pøíchozí jsou vítáni Švitorkou,
která hraje ke spoleènému zpívání a protože je hezké poèasí, opékají se
klobásky a pití je dostatek, hraje se a zpívá až do noci. Do kovárny chodí
slavit i kamarádi z elektrárny Temelín, která je koneckoncù z Ponìšic »na
dohled.« A neslaví sami, zváni jsou i místní.

Prima den také mùže být, když pøes Ponìšice projíždí sobotní trasa
veterán rallye Køivonoska, to pak mají místní celý den hezkou podívanou.
Obèas sem také zabloudí tøeba studenti z nedalekého støediska AMU,
vyzpovídají místní a filmují. A obèas se také sejde osadní výbor na
veøejných schùzích a plánuje, co v obci ještì je tøeba udìlat a co vylepšit.

Obèané prùbìžnì a bez nucení seèou trávu každý pøes svým domem,
pøistøihují keøe a tìší se až bude dodìlaný
chodník, že bude náves ještì hezèí.

V èervenci se poøádá ponìšický košt – tedy
soutìž o nejlepší ovocnou pálenku. A není to
žádná malá slavnost, ve vsi se sejde i kolem šesti
set hostù. Pøipraven je velký stan PLATAN
a rovnìž taneèní parket. Vsí také projelo
50 starých Felicií a ukázkovou jízdu pøedvedli
nadupaní motorkáøi. Soutìž ochutnávaèù
13 druhù ponìšických pálenek byla napínavá
a jako nejlepší byla vyhodnocena višòovice, ale

hned rok na to zase slivovice! Veèer se tanèilo a hrálo, starosta mìsta
Hluboká pøišel slavnostnì pøestøihnout pásku nového chodníku. Všichni
se veselili ještì hodinu po pùlnoci.

Ponìšický lihovar vesnici proslavil. Jezdí sem hodnì zájemcù,
rodinných nebo celé zájezdy, zastavují zde cyklisté. Pøijíždìjí Amerièané,
Kanaïani, novináøi z Èíny, Japonska, Ruska, Španìlska, Anglie a další.
Dva mladí z rodiny Pudilù chodí návštìvám tlumoèit. A tak se stávají
Ponìšice slavné na celém svìtì!!! 

Svùj Dìtský den plný her mají v srpnu v Ponìšicích dìti, 22. 8. 2009 si
tu hrály už popáté. Nìkdy však tomu tak osud chce, že se v kovárnì slaví
i jen tak neplánovanì. Sejde se pár lidí veèer pøed kovárnou, nìkdo pøinese
maso na øízky, nìkdo další zase vajíèka a zaène se smažit. Øízkù bylo dost,
ještì se obalily houbové a všem chutnalo... 

Jindy se zas do kovárny donese televize a sleduje se fotbalový zápas
Slovensko – Èesko, o postup na svìtový šampionát. Pìknì napínavý.
Uznejte, že pánové v kolektivu si tak mohou být pøi sledování životnì
dùležitých okamžikù psychickou oporou, nebo� doma u manželek by ji
jistì tìžko hledali a zápas by vyznìl docela jinak...

V kovárnì se veèer sejdou i úspìšní rybáøi (štika 110 cm!) – spolu
s tìmi neúspìšnými. Èi se zde vyhodnotí velikost, krása èi originálnost
podzimních dýní. S ochlazováním poèasí se mìní i skladba nápojù
v kovárnì a ke slovu pøijde svaøáèek. Na podzim se také musí shrabat listí
z lip, které jinak krášlí náves svými krásnými korunami. A tak než napadá
sníh, všichni se ještì s radostí mohou dívat na uklizenou náves, která èeká
na další jaro. Na dveøích kovárny se pak objeví krásný adventní vìnec
a kovárna má i své vánoèní osvìtlení, aby pohled na ni každého místního
i pocestného potìšil...

Ale i nemilá pøekvapení mùže zažít obec... To když chalupáøi, kteøí ve
vsi nebydlí trvale, pøi náhodné návštìvì zjistí, že je navštívil zlodìj.
20. ledna 2010 to zjistili dokonce hned v šesti chalupách. Zlodìj se dovnitø
dostával rozbitými okny do koupelny, nebo vypáèenými dveømi, všechno
pøehrabal a nechal po sobì pìkný nepoøádek. Zøejmì ale pøišel sám
a pìšky, protože nic vìtšího nebral, hledal zøejmì pouze peníze. Naposledy
pøedtím byli v obci vykradeny tøi chalupy v roce 2001, a také tentokrát si
sousedé slíbili, že budou ostražitìjší a více si budou všímat neznámých
návštìvníkù procházejících vsí.

A také bohužel, i tragické chvilky zažívají lidé kolem ponìšické návsi.
V záøí 2009 se rozklinkal zvonek kovárny s neuvìøitelnou zprávou, že
vyhasl 34 letý život Davida Fackenberga, táty dvou malých dìtí, pøi
autohavárii na silnici do Vodòan. Do Ponìšic jezdil s rodinou na víkendy
a byl jedním z hlavních organizátorù ponìšické kultury, poøádal plesy
v AMU a hlavnì byl všem dobrým kamarádem a veselým èlovìkem. Svým
náhlým odchodem všechny zarmoutil a stále na nìj vzpomínají.
Snad do té letošní kroniky pøibudou jen veselé záznamy...
Kroniky v obci: hasièská kronika se zápisy z roku 1956 – 1981 (25 let)
Nové kroniky píše pan Novotný a popisuje už ètvrtou kroniku.
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Záviš na vánoèním turné
Na titulní stranì tentokrát najdete tøicet devìt š�astných žen a dívek – takhle záøily po sobotním pøedvánoèním koncertu v Alšovì

jihoèeské galerii. Naplnìné pohodou, radostí a úlevou nad tím, že se jim povedlo, co si pøedsevzaly. Ještì je v tu chvíli tøi koncerty

èekaly, ale už teï si mohly øíct, že zvládly nároènou šòùru sváteèního zpívání koled pro krásnìjší pøedvánoèní èas svých posluchaèù. 

Nenastydly, neochraptìly, neonemocnìly, vánoèní cukroví pekly po nocích a díky své lásce ke zpìvu a hudbì tìšily a dojímaly

své okolí. A všimnìte si – všechny ty ženy jsou krásné – i když je mnohdy vìkovì dìlí desetiletí. Do sboru totiž pøibylo pár velmi

mladých dívek... Úsmìvy zpìvaèek jsou o radosti, lásce a dobrém pocitu – a toho se na koncertech Záviše 

vrchovatì dostává všem – jak úèinkujícím, tak návštìvníkùm.

Jak adventní koncerty prožily, nám svìøila sbormistrynì paní Mgr. Milena Horníková... Fotografoval Jan Pirgl.

Jako motto adventních koncertù jsme si
vybraly název písnì »Bílé Vánoce«. 

Nejen v písni Já sním o Vánocích
bílých... jsme o nich zpívaly, bílé Vánoce
byly všude kolem nás. Krásná melodie
oèarovala i paní Zimu, která blahosklonnì
rozprostøela nad krajinou svùj bílý pláš�
utkaný z tøpytivých snìhových vloèek.

V této sváteèní pøedvánoèní atmosféøe
jsme absolvovaly za ètrnáct dnù devìt
adventních koncertù, jimiž jsme se snažily
rozdávat radost, lásku, slavnostní náladu
a kouzlo blížících se Vánoc.

10. prosince 2010 jsme zahajovaly –
jako tradiènì – dvìma koncerty v Domovì
pro seniory U Hvízdala v Èeských
Budìjovicích, kde jsme každoroènì vøele
pøijaty a oèekávány. Pro døíve narozené
dámy a pány zpíváme velice rády a s
láskou, protože jsou sympatické a vdìèné
publikum. Nestydíme se ani za slzièky,
které leckteré z nás zaplaví oèi.

11. prosince nás autobus odvážel do
Chráš�an. V tamním kostele sv.
Bartolomìje byla sice zima, ale krásná
akustika. Kostelík byl plný posluchaèù, kteøí sedìli tiše jako pìny, ani
nedutali, aby nerušili vánoèní melodie. (Jak jsme se pozdìji dozvìdìly.)
I po závìreèné vánoèní písni vládlo ještì nìkolik sekund ticho. A pak
náhle zaèal celý kostel aplaudovat, jako kdyby se právì probudil
z vánoèního snu.

Byly jsme sice zmrzlé, ale š�astné a spokojené. Rády jsme po koncertì
pøijaly pozvání chráš�anského pana starosty na kalíšek punèe, který se
podával pro všechny pøítomné u vánoèního stromeèku. I kulináøské
výrobky místních cukráøek nám chutnaly.

V nedìli 12. prosince dìvèata exkluzivnì zazpívala v koncertní síni
kostela sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí. Tam už jsme jednou zpívaly,
tìšily jsme se do pøíjemného prostøedí a na teplo, které šlo pøímo
z vytápìné podlahy.

15. prosince jsme zpøíjemnily pøedvánoèní atmosféru v Domovì
dùchodcù u nás na Hluboké.

A již tu byl 18. prosinec a s ním dva koncerty v Alšovì jihoèeské galerii.
Zpívaly jsme doma, na Hluboké. Všechny jsme se moc snažily, aby bylo
vše akurátní.

Vánoèní výzdoba, díla starých holandských mistrù, svìtla reflektorù, to
vše pøispìlo k slavnostní atmosféøe adventního koncertu. V pøíjemném
prostøedí zaznívala jedna koleda za druhou, procítìná slova recitátorek
vyvolávala u posluchaèù dojetí a nostalgické vzpomínky, klavírní mezihry
zpestøovaly vánoèní vystoupení a poskytovaly posluchaèùm prostor pro
doznìní emoèních zážitkù.

Zpìvaèky krásnì zpívaly, klavíristka skvostnì hrála. Publikum tleskalo
po každé koledì a potleskem nešetøilo! Pøi závìreèných písních Narodil
se Kristus Pán a Purpura s námi zpíval celý sál Alšovy jihoèeské galerie.
Zpìvaèky záøily spokojeností, ke žlutým obleèkùm jim ladila krásná rudá
rùže, kterou dostaly jako podìkování od pana starosty, Ing. Tomáše Jirsy.
Na vavøínech jsme usnout ale nemohly, nebo� na nás èekala nedìle
19. prosince. Ve 14.00 hodin jsme zpívaly v Pištínì, v kostele
sv. Vavøince. Na místì jsme byly jako obvykle vèas, vyzkoušely jsme
akustiku a nástupy. Než jsme se staèily rozkoukat, byl kostelíèek plný.
Stály jsme seøazené mezi posluchaèi, pøešlapovaly jsme, nebo� zima byla
ještì vìtší než v Chráš�anech. Hodinové ruèièky ukázaly 14.00 a my jsme

zaèínaly zpívat. Známé i ménì známé melodie vánoèních koled stoupaly
ke kostelní klenbì a hned za nimi pospíchaly obláèky bìlavé páry, v nìž
se zimou srážel dech zpìvaèek. Co to? Všichni v kostele vstali, jako by se
domluvili, a po skonèení koncertu tleskali vestoje. Høál nás krásný pocit,
že jsme udìlaly lidem v pøedvánoèním èase radost. I v Pištínì se nesla
kostelíkem známá Narodil se…

Také pištínský pan starosta rozdával po koncertì horký punè a èaj.
Trochu jsme se zahøály a už jsme fièely autobusem firmy Houška se
spolehlivým panem øidièem Ros�ou zpìt na Hlubokou. 

Od 17.00 hodin jsme zpívaly v Alšovì jihoèeské galerii ještì jeden
koncert, který jsme pøidávaly pro velký zájem o naše vystoupení. Ten
poslední pøedvánoèní, devátý – se opravdu dìvèatùm povedl!! Na koncertì
bylo opìt plno a opìt výborné publikum!

30. prosince budeme ještì vystupovat na Kvildì. Tím udìláme
závìreènou teèku za našimi deseti vánoèními koncerty.

Chtìla bych podìkovat všem zpìvaèkám za krásné zpívání, sólistkám za
sólový zpìv, recitátorkám za pìkný pøednes, manažerce, paní Jaroslavì
Šindeláøové, za veškerou organizaci spojenou s vánoèními koncerty, Ing.
Jiøímu Chvátalovi za nádherné úpravy hudebních skladeb, klavíristce,
MUDr. Sonì Horníkové, dìkuji za precizní nastudování klavírního
doprovodu.

Vážení spoluobèané, vážení milovníci hudby,

dìkuji Vám jménem svým a jménem

všech zpìvaèek za pøízeò, kterou

vìnujete našemu souboru Záviš.

Do nového roku 2011 pøijmìte

prosím pøání pevného zdraví,

spokojenosti a štìstíèka.

Mgr. Milena Horníková  sbormistrynì 

Strana 10 Hlubocký zpravodaj | leden 2011



Stavba uprostøed mìsta
Pan Michal Smažík, stavbyvedoucí,  a lidé z firmy Swietelsky, staví obytný dùm uprostøed mìsta. Jde to rychle, dùm nám vyrostl pøed

oèima. Vypadá to, že už v letošním èervnu se pøijdeme podívat na slavnostní otevøení. V èervenci už budeme nakupovat v Jednotì,

která se pøistìhuje zpátky a pravdìpodobnì také zvìdavì nakoukneme do nových obchodù... 

Nebo si dáme kávu v cukrárnì, kterou by si tady pøál mít pan starosta... 

Nìkdy je opravdu zajímavé pozorovat, jak budoucnost rychle nabírá nové obrysy a nenápadnì nás nutí zapomenout na to, co bylo.

Pøišli jste na Hlubokou s firmou Swietelsky,
abyste zaèali stavìt obytný dùm. Ale hned
v dubnu místní lidé tolik obdivovali výhled na
kostel, který jste jim otevøeli, že zaèala rušná
debata a referendum, zda stavìt nebo nestavìt.
Co to s vámi udìlalo, vnímali jste to na stavbì
nìjak? Dali vám místní lidé nìjak to napìtí
znát?
Po pravdì øeèeno to s námi neudìlalo nic,
jelikož my musíme poslouchat pouze investora.
A v tomto pøípadì investorem není mìsto, takže
nám bylo øeèeno, že máme pokraèovat. Neèekali
jsme neèinnì nìkde v koutku, pracovali jsme
podle plánu. 

Kdyby to náhodou nedopadlo, tak by se
stavba ukonèila ve fázi, ve které jsme se zrovna
nacházeli... My okolí pøíliš nevnímáme, máme
dost své práce a soustøedíme se na ni. Èasový
plán to nijak neohrozilo a lidi se k nám chovali
normálnì, nesetkali jsme se s žádnou
negativitou, tehdy, ani pozdìji. 

Zaèali jste bouráním staré budovy Jednoty.
Máte ponìtí o tom, kam zmizel materiál, který
jste rozdrobili tìmi velkými stroji?
To, co se zbouralo, se roztøídilo, železo se
odvezlo k recyklaci a celý ten zdìný objekt, ta
su�, se kromì nìjakých tìch izolací a jiných
materiálù, co se nedají zrecyklovat, odvezla na

recyklaci a drtilo se to. Pak byl materiál navezen
nazpátek a použil se na zásyp do základù. Takže
to, co zbylo z Jednoty, je uloženo v základech
domu. Pùvodní stavba byla cihelná a betonový
byl pouze spodek, sklep. Ten byl tedy opravdu
kvalitní, ten nám dal zabrat!

Takže tu v podstatì s námi nìco ze staré
Jednoty zùstalo... to je hezké. A s tím
hlubokým uložením základù pod úrovní
kostela žádné problémy nebyly?
Základy jsme dìlali nové a všechno bylo
vyøešeno statickými výpoèty. Kvùli zabránìní
eventuálnímu sesuvu stavební jámy, mìlo
pažení svùj samostatný projekt a bylo to udìlané
tak, aby nedošlo k problémùm. Ono tohle
všechno je øešeno a vymyšleno už v projektu,
není nic, co bychom øešili bìhem stavby jako
novinku.

Takže stavba probíhá plynule, bez zádrhelù
a bez problémù? Všechno jde podle plánu,
jediný a nejvìtší problém, o kterém jsme už ale
vìdìli dopøedu – je problém s místem. Na každé
jiné stavbì je možné využívat nìjaké úložné
plochy, naskládat stavební materiál nìkde kolem
stavby. Tady to možné není. Teï, když už je
hrubá stavba hotová, tak už si všechno dáváme
dovnitø, takže aspoò tak. Ale do té doby tu tahle

dost citelná komplikace byla. Pro nás je jediná
pøístupová cesta zezdola a ještì ji komplikuje
zásobování a obsluha domova dùchodcù
a obchodù, co tam jsou.

Je pravda, že se tam trochu tlaèíte. Lidi kolem
to asi pochopili a nedìlají vám nesnáze, navíc
ta doba výstavby jednoho roku je celkem
snesi te lná  pøedstava  pøechodných
nepøíjemností. 
Obèas to byla tlaèenice a trochu neš�astní tam
z nás obèas byli, pravda je, že jsme se vždycky
domluvili a že ve zlém to neprobíhalo. Koneènì
dnes mohu øíct, že to nejhorší období prvních
mìsícù stavby máme za sebou a nejvìtší objem
materiálu už tudy prošel. Ten následující
materiál nebude tak velký a v podstatì už ho
nikdo neuvidí. V pondìlí pøed vánoci se
likvidoval jeøáb, takže i po nìm nám tam zbylo
místo, kam se trochu materiálu také bude moci
složit.

Jak se tady panu jeøábníkovo líbilo? Takový
krásný výhled musel mít, na zámek i na
Munický rybník. Doufám, že to byl ten správný
jeøábník, co ovládá svùj jeøáb shora a ne ten,
co sedí s vysílaèkou dole.
Ne, byl to ten správný jeøábník, který na jeøáb
vylezl každé ráno a pak slezl na obìd a znovu
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nahoru. Sedìl 43 metrù vysoko, celý jeøáb mìl
47 metrù. Museli jsme rameno jeøábu dát výš
než je støecha kostela, protože je hodnì dlouhé
a zasahovalo i nad kostel. Tak aby náhodou
o støechu kostela neškrtlo. Byl nižší než vìž
kostela, ale pøece jen, jak je tady velký spád –
vlastnì 15 metrù na tìch pár metrech s kopce,
proto musel být jeøáb pøipraven dosáhnout i do
tìch horních poloh stavby a neohrozit kostel.

Takže teï je hotová hrubá stavba – máte za
sebou takové to nejhorší období?
Nejhorší období je celá stavba – smìje se pan
Smažík, ale pak bere svá slova zpìt.

Lidem, kteøí vidí stavbu zvenèí, pøipadá, že
hrubá stavba roste nejrychleji a je zajímavé
sledovat, jak o metry postupuje dùm vzhùru
a najednou má støechu... Já jsem tady dennì
a nemám nad tím ten správný nadhled, to spíš
vnímají ti, co chodí okolo obèas. Teï jsme ve
fázi, že uzavíráme objekt okny, krovy jsou
hotové, ale støechy teï kvùli poèasí dìlat
nemùžeme, to nás trochu brzdí, jsou mrazy.
Navíc chceme dìlat omítky, a to taky není
dobøe, ty vìtší mínusové teploty. Budeme muset
zaèít umìle pøitápìt, což zase s sebou nese další
náklady. Nìkteré technologie prostì nelze za
mrazu provádìt, jsou pøísady, které se mohou
používat do –5 ° a betony do –10 °, a to prostì
za mrazu nejde.

Co je na tomhle poèasí nejhorší? Nejde stavbu
naplánovat nìjak ideálnì, ptám se asi hloupì,
ale co kdybyste zaèali v létì – pøes zimu jeli na
dovolenou a dokonèili všechno pøíští jaro?
Naplánovat se dá všechno, ale obvykle to je tak,
že investor se rozhodne, že chce zaèít stavìt
a chce dùm mít do nìjakého termínu hotový.
Pravda je, že døív se skuteènì stavìlo tak, že do
zimy mìla být hrubá stavba, uzavøela se,
promrzla pøes zimu a pak se dokonèila. To býval
správný postup za našich dìdeèkù, ale dneska
už to takhle nikdo nedìlá, protože všichni to
chtìjí mít za deset, dvanáct mìsícù hotové
a stavaøi se musí pøizpùsobit.

Dobøe, pokraèujme. Takže vám teï nastávají...
Vnitøní práce. Už dìláme rozvody, a moc nás
nebude vidìt. Zvenku se teï nebude nic mìnit,

budeme kutat vevnitø a až tak na jaøe, v bøeznu
se zaène dìlat fasáda. A na konci èervna bude
hotovo.

Øíkáte...? Ale ano, tak to bude. Zatím jsme
vždycky splnili èasový plán. Proto pracujeme
i v tìch mrazivých podmínkách, abychom
všechno stihli, i za cenu vícenákladù. Investora
nezajímá poèasí, to my se musíme pøizpùsobit.
Teï jsme èasovì v harmonogramu prací pøesnì
podle plánu, tak jak byl zpracovaný, na zaèátku
jsme mìli malé zpoždìní, které jsme na hrubé
stavbì dohnali a teï už jedeme správnì tak, jak
je naplánováno. Nìjaký zádrhel nastat mùže, ale
to se dá vždycky dohnat a doladit. Vnitøky jsou
už o to jednodušší, že na nás nesnìží a neprší
a potom, když už se na jaøe zlepší poèasí, tak se
dá jet na dvì smìny, nebo natáhnout smìnu na
12 hodin. Teï v zimì je bohužel den strašnì
krátký. Pøijdete ráno v sedm a je tma, a tma je
ještì skoro v osm a odpoledne ve ètyøi znovu.
A když se pøisvítí umìlým svìtlem, pøece jen to
není ono.

Sice jste mladý stavbyvedoucí, ale už jste asi
nìco postavil. Co se vám staví nejlíp? Tøeba
takovýhle obytný dùm jako na Hluboké?
Urèitì, staveb už mám za sebou dost. A co se
týèe stavby domu tohohle typu, ne, to není ta
nejideálnìjší stavba. Tenhle objekt je totiž
docela komplikovaný. Bytový dùm, navíc

s komerèními prostory a podzemními garážemi.
Jsou to vlastnì tøi druhy objektù v jednom. Také
je to kombinovaný systém, monolit, prefabrikáty
a zdivo, takže i o to je to komplikovanìjší
a navíc to není úplnì jednoduchý objekt. Zaprvé
je v záøezu, to jsou ty dvì patra v podzemí,
pùlka domu je v podzemí. A ještì je tu ta èást za
domem s kavárnièkou. Je tady celkem 40 bytù.
Komerèní prostory zatím nejsou reálnì
nasmlouvané. Jistá je zatím pouze Jednota, která
se vrátí zpátky a se svými prostory už poèítá.

My tu komerèní èást dostavíme do urèité
podoby, øeknìme podoby holobytu, prostoru,
kam budou pøivedené všechny pøípojky,
elektrika, voda, odpady, ale definitivní podoba
se teprve ukáže. Když budoucí zájemci budou
chtít, my jim to rádi dodìláme podle pøání.

Swietelsky dìlá ale také hodnì velké stavby?
A jak je to se zamìstnanci? Dnes už asi musí
zedník chodit do práce nejen pøed výplatou
a musí se asi poøádnì snažit.
Swietelsky dìlá všechno. Hlavními objekty jsou
silnice, to je pravda, ty provádíme ve vìtším
objemu než klasické pozemní stavby.  Dìláme
i kanalizace. Máme své zamìstnance, máme
zedníky a na øemesla si sjednáváme jednotlivé
firmy, skládáme je z ostatních firem. Pokud se
ptáte na složení zamìstnancù, u nás to rozhodnì
není o ukrajinských dìlnících, tyhle doby jsou
dávno pryè. Maximálnì máme pár lidí ze
Slovenska. A musí to být skuteènì schopní
øemeslníci, na které je spolehnutí.

Na stavbì se ale poèty pracovníkù mìní.
Samozøejmì. Mìní se hodnì, a teï jsme ve fázi,
že se to bude rychle stupòovat. Jestli jsme mìli
do této chvíle kolem tøiceti ètyøiceti lidí, plus
nìjaké techniky, tak až se dostaneme do té
dokonèovací fáze, tak tu bude dennì kolem
osmdesáti lidí. Budou se dìlat obklady, dlažby,
podlahy, zábradlí, malíøské práce, natìraèské, to
je prostì o mnoha profesích, a dost pracných,
takže to dohromady bude takové mraveništì.
Zatímco nahrubo dùm zdily jen tøi party
dìlníkù, takže v podstatì ho vyzdilo patnáct lidí.

Máte k Hluboké nìjaký vztah? 
Jsem z Budìjovic a vìtšina zamìstnancù i
spolupracovníkù je také z Budìjovic nebo
blízkého okolí. Øeknìme, že všechny ty firmy,
které s námi spolupracují, jsou jihoèeské.
Snažíme se o to. Ono vždycky zamrzí, když
stavbu ve vašem mìstì nebo kraji dostane firma
z opaèného konce republiky. Za prvé nám berou
práci a myslím si, že by to tak mìlo být, tak jako
je dobré upøednostòovat místního pekaøe, tak se
stejnì chovat i v jiných odvìtvích. 

I když Swietelsky má rùzné stavební divize,
jsme v republice rozdìleni na západ, støed a jih,
a snažíme se stavìt ve svém okolí, pøece jen se
stane, že nìkdy v rámci firmy se jede za prací
dál. Stavìli jsme v Táboøe a stavíme tøeba
v Praze. Jenže pak se to zase prodraží, je to
složitìjší na organizaci, dojíždìní, zkrátka je to
dál. Do tìch osmdesáti kilometrù se to dá
zvládnout s dojíždìním, ale delší vzdálenosti už
jsou nepøíjemné.

Stavaøi mají tu výhodu, že po nich v kraji nìco
zùstane, je to takové chlapské øemeslo...
Vezmete obèas manželku a dìti a ukážete jim,
co jste postavil? 
Urèitì ano. Cítím to tak, že by mì nebavilo dìlat
tøeba právì ty kanalizace, protože nejsou vidìt.
Ten barák zùstane stát, vìtšinou déle, než
zùstaneme na svìtì my sami. I když vlastnì
tahle vaše pøedešlá Jednota byla výjimka, tak
dlouho tady nestála...

To mì právì na Hluboké tìší, že mìsto našlo
sílu, zbavit se toho trochu nepovedeného
z minula. Jihlava a Znojmo by také mìlo hezèí
námìstí, kdyby...
To je pravda. Já si myslím, že tenhle objekt,
který stavíme, se sice zdá veliký, ale až bude
hotový, že se do té promenády ulice dobøe
zaøadí. Nìkdy nejsme pøipraveni na zmìny,
nebo se jich bojíme, ale pokud jsou relativnì
dobré a funkèní, rychle si na nì zvykneme.

Své námìstí Hluboká už má, takže z mého
stavaøského hlediska to takhle bude dobøe
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navazovat jako zastavìná èást ulice. A ten dùm
nebude vypadat špatnì...

Akorát já mám nìkdy pocit, že s každou tou
stavbou zestárnu o deset let...

Neøíkejte? Za rok stavby??? Chcete snad
naznaèit že stavbyvedoucí je psychicky
nároèná profese?
Netušíte, jaký je tady každý den nervák. Na
stavbyvedoucího musíte mít takovou zvláštní
povahu, jinak to prostì nejde. Padá to na vás ze
všech stran. Všichni vás tlaèí, jak zespoda, tak
seshora, a musíte to ukoèírovat a ustát všechny
ty tlaky.

Musím øíct, že toho moc nenaspím, protože
i když nejsou nìjaké prùšvihy, tak pøesto vám to
v té hlavì poøád jede jako film, takže se mi
o práci opravdu zdá. Je to dost velká
zodpovìdnost. Za lidi, za stavbu, za okolí...
vlastnì  poøád ze všech stran èekáte, kdy se nìco
stane nebo nìjak nepøíjemnì zadrhne.

To vám docela vìøím, že legrace to není. A co
jste všechno stavìl a co nejradši?
Nejlepší jsou haly, jsou jednoduché, skládaèka,
bývají na rovinì a hodnì místa okolo. A dnešní
výrobní haly nebo menší provozovny už mohou
vypadat docela hezky, uvnitø bývají použité
kvalitní materiály, pìkné dlažby, kamenné
schody, takže prostøedí pro zamìstnance velice
slušné, funkèní, moderní, estetické. A je to
nejjednodušší, nejrychlejší stavba. Jinak jsem už
pracoval u více firem, nejenom u firmy
Swietelsky. I tady na Hluboké už mám nìco
p o s t a ve n o .  Dì l a l  j s em nap ø í k l ad
protipovodòovou hráz, u Vltavy, tam kde se teï
pøejíždí po provizorním mostu do Zámostí.
Tady na Masarykovì ulici jsem stavìl ten
poslední z nových domù. A trochu jsem se
podílel na výstavbì zimního stadionu a dokonce
v poèátku také na golfovém høišti...

Tak to je krásné! A teï ještì obytný dùm se
ètyøiceti byty... jistì by se našlo dost mladých
rodin, které by se tu rády zabydlely.
Je to bytový dùm, který vyslovenì pro mladé
lidi asi nebude. Je tam vyšší standard bytù, není
to ten klasický typ bytu, co se staví obvykle,
takže cena tomu bude odpovídat. 

Ty byty jsou relativnì velké. Jsou tu jen tøi
garsonky, jinak se jedná o vícemetrážní byty.
Velká èást z nich má úžasné výhledy, a� k
zámku nebo pøes rybník do kraje, i ten
zadumaný smìr ke kostelu je pøíjemný a je to
klidné místo uprostøed mìsta. Je to blízko
velkému mìstu a pøitom bydlení bude mít
pozitiva malého mìsta.

Tìší mì, že tady nemáme ani s místními lidmi
ani s úøadem žádný problém, co je potøeba, to se
vyøídí, po této stránce jsme nadmíru spokojeni,
jinde to bývá o dost horší. Spolupráce s lidmi,
kteøí jsou v okolí stavby, je vynikající. Z toho
jsem mìl strach, že si budou stìžovat, nebo
budou konflikty, ale v rámci toho všeho ruchu
jsou velice vstøícní.

Ano, vývìsní ceduli u Knihy paní Trèkové
jsme urazili nìkolikrát, myslím, že nìkteøí ze
subdodavatelù zbourali i ty tøi lampy u cesty,
když se couvající kamion netrefil...

Právì výkony øidièù tìch velkých aut jsou
obdivuhodné. Couvat s plnì naloženým
kamionem v tak úzké ulici do kopce a s
kopce... Obdivoval jsem øidièe, protože já bych
to nedokázal. To byl pro nás opravdu velký
oøíšek a mìli jsme z toho nejvìtší strach, jak
budeme stavbu zásobovat a stejnì tak byla
nároèná pøíprava podloží pro umístìní jeøábu.
A další komplikace ještì nastane s pøípojkou
kanalizací, bude se muset udìlat nový øad,
a protože je tu v ulici hodnì kabelù a ostatních
vedení, bude nároèné se trefit a nic nepotrhat.

Takže už se tìším, až budete v èervnu pøedávat
stavbu obytného domu záøící novotou, se
stromky a rozkvetlými kytièkami okolo...
Takhle to na stavbách døív nechodilo, co já
pamatuji... Moc se mi líbí, že v dnešních
dobách dostavìná stavba je skuteènì hotová a
hned použitelná, je hezká a okolo je to sklizené
a parkovì upravené a mùže se tam hned zaèít
bydlet.
Pravda je, že jsem konèil školu v roce 1996,
takže už mám v krvi nový systém práce.
Uvìdomuju si, jak se stavìlo za socialismu, ale
už mì to naštìstí minulo.

Já si myslím, že dneska už i prùbìh stavby je
jiný. Nás hlídají ze všech stran, mám nad sebou
tøi dozory, jeden je pøímo na stavbu a dva jsou
na øemesla. Svoje si kontroluje investor a ještì
sem chodí bezpeènostní technik, takže bìhem
týdne sem pøijde nìkdo každý den. Všechno, co
si ještì do dneška možná lidi myslí, že jde
ošidit, nìco jiného nakreslit a nìco jiného
postavit, to už opravdu neexistuje. Já už si
dneska myslím, že stavby dìláme kvalitnìji než
tøeba v Rakousku, že jsme o hodnì víc hlídaní,
to je mùj názor.

Je škoda, že dobrých øemeslníkù ubývá,
klempíøi, pokrývaèi, zámeèníci prostì nejsou,
zedníkù je tøeba dost, ale takových, kteøí dìlají
kvalitnì, taky moc ne. Musí se hodnì hledat.

I když je dnes krize a bohužel je to v té
stavaøinì teï nejvíc znát. Do stavìní se dnes
nikdo nehrne, nejsou peníze, a pokud ano, tak
nás investoøi strašnì tlaèí s cenami dolù, takže
dìláme opravdu za režii, abychom mìli práci.
Konkurence je obrovská a bojím se, že to ještì
mùže rok dva pokraèovat.

Ale pøece jen stavìt, opravovat, nebo bourat
a stavìt znovu se bude poøád dokola, takže snad
zase pøijdou dobré èasy... - Redakce-
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HOOOOØÍÍÍÍÍ !!
Kde? Kde? Co se stalo?? Ne, nebojte se. Nehoøí.
Naštìstí!! A to naštìstí dvojnásob, protože za prvé
a pøedevším – požár je vždy velmi zlá událost a za druhé
– kdyby hoøelo, nevznikl by následující rozhovor, protože
Jiøí Karvánek, starosta SDH Hluboká nad Vltavou, by
nepochybnì byl u zásahu... a tedy bych se ho nemohla
zeptat: pane Karvánku, jaký byl uplynulý rok 2010
z pohledu hasièù? Kolikrát jste – laicky øeèeno – hasili?

Jiøí Karvánek: Když budu odpovídat všeobecnì, tak øeknu,
že rok 2010 u nás, hlubockých hasièù, byl hodnì èinorodý, stejnì, jako
roky pøedchozí. Mohu ovšem odpovìdìt i úplnì konkrétnì, protože zrovna
minulý týden jsme mìli valnou hromadu SDH Hluboká nad Vltavou, tedy
schùzi vìtšiny èlenù. Samozøejmì jsme uplynulý rok hodnotili
a výsledkem je koneèný souèet: 86 rùzných zásahù, akcí, aktivit.
� To je velice slušný až pøekvapivý poèet! Že by na Hluboké tolikrát
øádil »èervený kohout« ? Ne, poèet výjezdù a zásahù u požárù byl nižší
než v pøedchozích letech. V naší hasièské bilanci jsou tentokrát zapsány
zásahy pøi otvírání dveøí, odstraòování stromù nebo vìtví, spadlých ve
velkém vìtru na komunikace, asistence sboru èeskobudìjovických
profesionálních hasièù. Souèástí našich aktivit je také úèast našeho týmu
na hasièských soutìžích a také výchova budoucí generace mladých hasièù.
Tahle aktivita, i když to nemusí být zøejmé na první pohled, nás stojí
hodnì pøíprav a èasu... a v poslední dobì také trochu starostí, protože
všichni, kteøí se o dìti v hasièském kroužku staráme, bojujeme
s nedostatkem èasu. Máme v kroužku 18 dìtí a na vedení se nás støídá
a podílí šest... a když chceme, aby vše probíhalo co nejlépe, je to èasovì
hodnì nároèné. Pøesto se snažíme to zvládat co nejlépe, protože dìti
hasièina hodnì baví a my považujeme výchovu našich nástupcù za velmi
dùležitou. Už tradiènì jsme pro dìti uspoøádali týdenní soustøedìní na
Lipnì, to si dìti vždycky užijí a troufám si øíci, že se i hodnì nauèí. 

Z dalších aktivit urèitì musím zmínit asistence a bezpeènostní dozor
u velkých spoleèenských nebo sportovních akcí, úèast na kulturních akcích
mìsta, podíl na tradièním Dni dìtí ve dvoøe Vondrov, kde pøedvádíme
dìtem naši techniku, pøipravuje pro nì soutìže. Podíleli jsme se také na
tématicky zamìøeném dni v základní škole, námìtem byly praktické
ukázky práce policie, zdravotníkù a hasièù. Zajiš�ujeme také kropení
komunikací ve mìstì v letních vedrech... no a pøedevším jsme samozøejmì
pøipraveni kdykoliv vyjet k zásahu, podle pokynù èeskobudìjovického
operaèního støediska. Za tou okamžitou samozøejmostí je ovšem mnoho
hodin práce na technickém vybavení SDH, tak, aby vše dokonale
fungovalo. No, a jako ve všech oblastech lidské èinnosti, i u nás je to
o penìzích. 
� Na financování SDH Hluboká se pomìrnì významnì podílí Mìsto
Hluboká nad Vltavou. Peníze, které jsou urèeny hasièùm, se objevují
v rozpoètu mìsta každý rok.Nìkterým spoøivým obèanùm to ale mùže
pøipadat jako zbyteèná investice... když tøeba v nìkterém roce nehoøí,tak
na co potøebují hasièi techniku, auto? Ano, dokud nehoøí, tak by se
mohlo øíci, že nepotøebují... když tedy pominu jiné zásahy. Ale co když
bude hoøet? Jistì, jsou hasièi v Budìjovicích, ano. Teï zdánlivì trochu
odboèím... Sbor dobrovolných hasièù založil pøed témìø 135 lety –
konkrétnì v bøeznu 1876 – kníže Jan Adolf Schwarzenberg, který je
historiky považován za dobrého, uvážlivého hospodáøe. 

V prvním èlánku zakládací listiny se deklaruje, že, cituji: 
»Na základì projeveného pøání jeho Osvícenosti knížete pána Jana Adolfa
ze Schwarzenbergu zøízen jest v Hluboké sbor dobrovolných hasièù, který
si obral za úèel pøi vypuknutých požárech život a majetek obyvatelù místa
Hluboká a okolních míst, hodinu cesty nepøesahujících hájiti a chrániti.«
Tahle vìta byla a je mottem našeho souèasného sboru – hlavnì ta slova
o ochranì života a majetku obyvatel mìsta a okolních obcí. Skuteènì to
tak vnímáme a skuteènì proto se hasièinì vìnujeme a myslím, že vìtšina
pøedstavitelù mìsta, zastupitelù, to ví, a proto odùvodnìné, oprávnìné
žádosti SDH o finanèní nebo materiální podporu akceptují a jsou tedy také
stejnì uvážlivými hospodáøi, protože velmi dobøe ví, že hasièi to mìstu
vrátí, v zajištìní bezpeènosti, v práci pro mìsto i v urèité reprezentaci
mìsta. Prostì jsme tady, pøipraveni kdykoliv pomáhat, zasahovat, sloužit.
Naši èlenové , ti opravdu hasièi srdcem, nelitují èasu, i když ho èasto mají
málo, vìnují se èinnosti, absolvují rùzná školení, která jim pomáhají
rozšíøit dovednosti, znalosti, máme záchranáøské kurzy, strojnické, kurzy
a kvalifikaci na práci s motorovou pilou. Když se ozve siréna, tak tøeba

praštíme pøíborem u veèeøe nebo vylítneme z postele
a spìcháme k výjezdu.
� Siréna... zdá se mi to, nebo ji v poslední dobì slýcháme
ménì èasto? Nezdá. Ale ne proto, že by výjezdù bylo
ménì, ale protože se zmìnil signální systém, nìkdy jsme
o nutnosti výjezdu vyrozumìni prostøednictvím telefonu,
pageru, nìkdy operaèní dùstojník spustí sirénu...
...a vy praštíte pøíborem, spìcháte do hasièárny,
navléknete hasièskou výzbroj a jedete k místu urèení.

Pokud vím, jezdíte autem, které SDH pøed nìkolika lety získalo díky
pøíspìvku od Mìsta Hluboká nad Vltavou?  To je pravda. Automobil,
který chceme vymìnit za nový, obdržel sbor v roce 2000 od HZS
È.Budìjovice.V té dobì byl 20 let starý. Povodnì v roce 2002 ho, abych
tak øekl, dodìlaly.Ten samý rok tedy byl repasován a opravu 1 700 000 Kè
zaplatil stát z povodòového konta.Co si budeme namlouvat, letos to bude
10 let po opravì, ale zkuste jezdit s autem starým 30 let.A já v tom vezu
k zásahu táty od rodin za každého poèasí a i když musím samozøejmì
dodržovat pøedpisy, tak když mi do vysílaèky øeknou, že jedu k hoøící
osobì, tak sakra chvátám.Chvátejte ale, když má motor maximální rychlost
mezi 60 a 70 km za hodinu. Navíc je auto z technického hlediska už pro
nìkteré typy zásahù nevhodné... hasièské normy jsou hodnì pøísné.
Pochopitelnì, pøi zásazích mùže jít o život a zastaralá technika mùže
efektivitu nebo rychlost zásahu ohrozit. Takže v letošním roce chceme
s podporou mìsta a s využitím grantového programu získat nové auto,
které by zase sloužilo hodnì let.
� Hodnì let je urèitì to zmínìné výroèí,135 let od založení sboru. Bude
oslava? Oslava bude, ale po našem, hasièská, udìláme akci, soutìž...
� Takže hasièské výroèí bude oslaveno stylovì. Vy jste ale v loòském
roce mìl dùvod k oslavì osobní, nebo dejme tomu obèanské, byl jste už
podruhé v komunálních volbách zvolen zastupitelem a následnì èlenem
Rady Mìsta Hluboká nad Vltavou. Mìla bych asi zachovat objektivitu,
ale snad se tolik nestane, když pøiznám , že jsem z toho mìla velikou
radost. No, a já se taky pøiznám – nebudu se tváøit, že mne zvolení
nepotìšilo. Potìšilo...co si budeme namlouvat, kromì snahy udìlat nìco
pro lidi, pro mìsto, je v tomhle i kousek ješitnosti a vìdomí, že jsem ze
všech kandidátù mìl 4. nejvyšší poèet hlasù. To je hodnì pøíjemné
vìdomí. Pøíjemné proto, že snad tak lidé ocenili, co dìlá právì SDH
Hluboká, starostuji sboru už 11 let a to zvolení beru jako urèitou odezvu.
Myslím, že možná hrálo roli i to, že k volbám šli bývalí žáci školy,
s kterými jsme se sice obèas trochu rozcházeli v názorech na poøádek ve
tøídách, pøezouvání a rùzné bláznivé nápady, ale v zásadì jsme vycházeli,
doufám, dobøe, nìjaký vliv má asi i to, že celý život, 56 let, žiju na
Hluboké, jsem rodilý Hluboèák.
� Ano, tyto úvahy mají logiku – a hlavnì výsledek. A jaké budou
konkrétní zastupitelské výsledky? Tedy, priority? Takové, jaké byly za
prvé dány programem našeho volebního sdružení a za druhé byly
vymezeny koalièní smlouvou. Jsem rád, že v zásadì se tyhle dvì sféry
nestøetávají. Jistì, rozpoèet mìsta je hodnì nároèný na pokrytí všech
základních služeb, nìkteré položky a investice vyžadují kompromisy
a hodnì peèlivé zvažování. Samozøejmì budu preferovat oblasti, které jsou
mi blízké, které znám, tak to, myslím, mají v zastupitelstvu všichni, že
nìjak výraznìji prosazují to, co dobøe znají. U mì jsou to, logicky, hasièi,
samozøejmì také škola, kterou znám po technické stránce asi nejvíc, nìkdo
tøeba øekne, že je to budova relativnì nová, postavená pøed 28 lety, jenže,
byla stavìna ve své dobì a mnohé technicky nevyhovuje, plno vìcí se
takzvanì »sype«, zastarává. Hodnì se inovovalo, ale ještì hodnì inovovat
je tøeba, teï napøíklad musíme zrušit jednu z poèítaèových uèeben, protože
podle norem už neodpovídá požadavkùm, a na nové vybavení peníze
nejsou... i když urèitì bude ze strany vedení školy a zastupitelstva snaha
prostøedky najít. No, a hodnì pro prosazování námìtù v zastupitelstvu a
radì znamenají názory lidí,oslovují mnì, øíkají, mìlo by se udìlat tohle,
mìlo by se udìlat tamto, opravit chodník, dát nìkam novou smìrovou
ceduli, tøeba...a já pak nad tím pøemýšlím a nìkdy si øíkám, ano, fakt, bylo
by to tøeba, navrhnu to... Nebo naopak, vysvìtlím dotyènému, že vìci
nejsou tak jednoduché, jak se zdají a není to o tom, nìkde »zaflikovat«
nahonem chodník, bez koncepce, rozmyslu... A jen doufám, že když tohle
vysvìtluji, tak snad tak, že to druzí pochopí. 
Urèitì! Dar slova a rozumu máte, což jste potvrdil i v rozhovoru, za který
dìkuji.   Lucie Burianová
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Fenomén zpívání v zimní zahradì
Køivka návštìvnosti štìdropoledního zpívání v zámecké zimní
zahradì zøejmì trvale stoupá, krize nekrize. Tenhle záslužný èin
nejenže uèí dìti zpívat koledy, ale nám starším procvièuje pamì�
a všechny nás uèí lidské pospolitosti. Mikoláš Aleš se na to tìší celý
rok. Zkrátka cosi nás nutí odložit v poledne na Štìdrý den kapøí
øízek a strouhanku a utíkat si spoleènì zazpívat, potøást si rukama
a popøát si hezké svátky. Zimní zahrada praská ve švech, je èas
postavit nìco vìtšího. Náš neohrožený fotograf Honza Pirgl tam
byl, neumaèkali jste ho a tak vás všechny vyfotil. Hledejte se!

Hrát si s hlínou je prima
Tvoøit a vyrábìt nìco hezkého není jen tak
jednoduché. To znají i dìti v mateøské škole.

Ale hrát si s hlínou, to je prima zábava nejen pro
dìti, ale i pro dospìlé. 

V adventním èase jsme využili nabídky jedné
hodné maminky, která má u nás v mateøské škole
moc šikovného  Honzíka, vyzkoušet si  hrátky
s hlínou i s tìmi nejmenšími. Paní  Øíhová má
bohaté zkušenosti z keramické dílny v Èeských
Budìjovicích, kde pracuje s dìtmi rùzných
vìkových kategorií. Se svým synem doma
vyzkoušela nìkteré ze svých nápadù a nic
nebránilo tomu zaèít tvoøit i s ostatními
Honzíkovo vrstevníky.

Po domluveném termínu nastal den tvoøení. Dìti si ve skupinkách hlínu
mohly osahat, vyvalovat, maèkat, vypichovat pøipravené tvary a pak pod
pøíjemným vedením paní Øíhové zaèaly vyrábìt své vánoèní dáreèky. Dìti
ze tøídy starších dìtí  tvoøily »vánoèního kapøíka«, kterého zvládly z velké
èásti samy. Obkreslování a dotváøení detailù je velice bavilo.

Ve tøídì tìch nejmenších, po zvážení paní Øíhové, vznikal za spolupráce
i pedagogických pracovnic krásný »vánoèní svícen« na èajovou svíèku.
Svícen ve tvaru stromeèku, obkreslování do hlíny, vykrajování hvìzdièek

a pøilepování, zvládly témìø všechny dìti,
nìkteré dokonce zcela samy.

Vlastní dokonèení výrobku, natírání glazurou,
se líbilo úplnì všem. Pak nastal èas èekání, jak
vše dopadne po vypálení v peci. Výsledek byl
velkým pøekvapením nejen  pro dìti, ale i pro
nás dospìlé, pøedevším rodièe. Své krásné
dáreèky dìti pøedaly rodièùm na vánoèní
besídce. Vìøíme, že  každá rybièka i svícen našly
své místeèko v každé rodinì.

Za vydaøenou tvoøivou dílnu chceme
podìkovat pøedevším šikovné mamince paní
Øíhové a zároveò ZŠ Hluboká nad Vltavou,
která umožnila vypálení všech dìtských  prací.

Všechny dìti i kolektiv MŠ Ruská se již nyní tìší na další spolupráci
a nové tvùrèí nápady, které všechny jistì obohatí o nové zkušenosti. 

A hlína je opravdu bájeèný materiál. 

Všechny pracovnice Mateøské školy Hluboká nad Vltavou

pøejí všem do roku 2011 mnoho úspìšných dní, spoustu

štìstí, zdraví, lásky a spokojenosti.
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ZOO Ohrada – Pavilon Matamata má další obyvatele
Pavilon Matamata v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou, který byl
nedávno otevøen jako první teplý pavilon v historii této zoo získal
v posledních dnech nové obyvatele. Ve volném prostoru pro návštìvníky
již poletují dva druhy tangar (tangary jsou typiètí ptáci takzvané
neotropické oblasti, což je oblast Jižní a Støední Ameriky, kterou pavilon
Matamata pøedstavuje. Jsou to potravní specialisté, kteøí se živí pøevážnì
ovocem a hmyzem) a také jeden druh
malého leguánka – anolis hnìdý, kterých v
celém prostoru mùžete napoèítat až padesát
(pokud je opravdu chcete vidìt, musíte
pozornì prohlížet vìtve stromù v pavilonu,
kde èasto nehybnì sedí nebo rychle
pøebìhnou, nebo podívejte se do terária s
baziliškem štíhlým. Samci anolisù obèas
zvednou výraznì oranžové hrdélko se
žlutým lemováním, èímž o sobì dávají
vìdìt pøípadným sokùm nebo samicím v
okolí). 

Své terárium obsadily také první »šípové
žabky« pralesnièky (šípové se jim øíká
proto, že jejich jed využívají domorodé indiánské kmeny v Amazonii pro
napouštìní šípù do svých foukaèek. V chovu ale žáby svùj jed ztrácejí,

jejich výstražné zbarvení, které z nich dìlá
opravdové skvosty pralesa ovšem zùstává).

V nádrži u anakondy již plavou první
piranì – zatím ètyøi jedinci piranì
èervenoploutvé, která je ale na rozdíl od
svých známých dravých pøíbuzných
pøevážnì rostlinožravá. Brzy by k nim
mìly pøibýt ještì další druhy ryb. Rybièky
oživily také nádrž v teráriu pod bazilišky
štíhlými – jsou to »obyèejná« paví oèka,
správnìji živorodky duhové (kdo z vás 

vìdìl, že snad nejznámìjší akvarijní rybièky paví oèka jsou typické
jihoamerické ryby?), a jejich pøíbuzné živorodky Endlerovy, osídlily
malou nádrž v teráriu pralesnièkami (»Endlerka» je jedna z nejmenších
živorodek – samci, kteøí jsou menší než samièky, dorùstají do velikosti
pouze 2,5 cm). Ve velkém akváriu na konci pavilonu již mùžete vidìt
prohánìt se stohlavé hejno neonek èervených a skupinku sumeèkù

krunýøovcù, kteøí pomáhají bojovat s rozvíjejícími se
zelenými øasami, na které se v potravì specializují. A
právì dnes dostal své spolubydlící také náš kajman
trpaslièí, nový pár tohoto druhu, takže kajmany zde
mùžete vidìt již tøi (patøí mezi nejmenší zástupce
krokodýlovitých).

Další druhy ještì postupnì pøibudou.
V souèasné dobì mùžete v pavilonu Matamata vidìt 17
druhù zvíøat a nìkolik desítek druhù tropických rostlin.
To ovšem není nic proti skuteèným poètùm, která lze
objevit v pralesích Amazonie a Støední Ameriky. Letošní
rok je vyhlášený svìtovým rokem biodiverzity a pomocí
expozice Matamata chceme alespoò trochu ukázat
bohatost tropického pralesa. Pøehled souèasných

obyvatel pavilonu Matamata: Tamarín vousatý,
Kosman zakrslý, Tangara modrá, Tangara pralesní, Bazilišek zelený, 
Bazilišek štíhlý, Anolis hnìdý, Anakonda žlutá, Matamata tøásnitá, 
Kajman trpaslièí, Pralesnièka batiková, Pralesnièka pruhovaná, Piraòa
èervenoploutvá, Neonka èervená, Živorodka duhová, Živorodka Endlerova
Krunýøovec. 

RNDR. Roman Kössl, 
foto: pralesnièka batiková a tamarín vousatý
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Zlatá svatba u Schwarzenberkù
Možná máte za sebou hostin a veselí právì dost. Ale vzpomínka na

jednu zlatou svatbu u nás na hlubockém zámku, zprostøedkovaná

èasopisem historického spolku Schwarzenberg opravdu stojí za to.

Obèas zahlédneme v novinách (hlavnì regionálních) nebo v jiném
sdìlovacím prostøedku kratší èi delší zprávu o oslavì padesátého výroèí
uzavøení sòatku, bìžnì známého jako »zlatá svatba«. Pøi této pøíležitosti
si manželé obvykle vymìní nové snubní prsteny, pokud možno zlaté,
ponìvadž ty pùvodní bývají již velmi otøelé a mnohdy klouby starých prstù
na rukou znemožòují jejich sundání a nasazení.

V roce 1907 slavili takovou událost v rodinì hlubockých
Schwarzenberkù, když kníže Adolf Josef a knìžna Ida po padesáti letech
spoleèného života obnovili svùj manželský slib. Nutno podotknout, že to
byla jediná zlatá svatba v této rodinì, která v uvedeném roce existovala již
øadu století.

Protagonisté naší slavnosti uzavøeli sòatek 4. èervna roku 1857. Oddáni
byli v kapli Lichtenštejnského paláce ve Vídni za asistence kardinála
Bedøicha Schwarzenberka, pražského arcibiskupa, ženichova strýce.
Svatba se konala v paláci nevìstiných rodièù, kterými byli kníže Alois
Josef Liechtenstein a Františka rozená Kinská. Ženichovi bylo tenkrát 25
a nevìstì 18 let. Novomanželé se usídlili v Libìjovicích, ponìvadž Adolfu
Josefovi svìøil jeho otec, kníže Jan Adolf II., správu panství Libìjovice,
Netolice a Protivín. Rodièi ženichovými byli již zmínìný Jan Adolf II.
Schwarzenberg a Eleonora rozená Liechtensteinová. Adolf Josef mìl
sestru Marii Leopoldinu, provdanou za hrabìte Arnošta Valdštejna,
a bratra Waltra, který zemøel ve dvou letech.

Z harmonického a klidného manželství Adolfa Josefa a Idy se narodilo
devìt dìtí: Eleonora (*1858) provdaná za hrabìte Jindøicha
Lamberg-Ottensteina, pozdìjší vládnoucí kníže Jan (*1860), který se
oženil s hrabìnkou Terezií Trauttmansdorffovou, Františka de Paula
(*1861) provdaná za hrabìte Mikuláše Esterázy-Galantha, Alois (*1863),
Marie Aloisie (*1865), která se stala èlenkou benediktinského øádu, Felix
(*1867), který se oženil s Annou Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Jiøí
(*1870), Karel (*1871), Terezie (*1873).

Oslavy zlaté svatby byly pojaty velkolepì a jejich pøípravì byla
vìnována mimoøádná pozornost. Místem konání byl hlubocký zámek,
který nechali v šedesátých letech 19. století pøestavìt rodièe »zlatého
ženicha«. Vše bylo peèlivì rozplánováno na dny 3. a 4. èervna roku 1907.
Byl pøipraven èasový harmonogram, o nìmž se pøedpokládalo, že bude
pøesnì dodržen.

Pondìlí 3. èervna 1907 – 10 hod. dopolední mše v zámecké kapli
    * dopoledne pøijímání blahopøání
    * 12:30 snídanì v loveckém salonku
    * 13:30 pøíjezd hostù z Vídnì rychlíkem na stanici Hluboká
    * 15 hod. pøíjezd hostù z Plznì osobním vlakem na stanici Hluboká
    * 15 hod. bufet v ranním salonì
    * 15 až 17 hod. pøijímání deputací
    * 17 hod. pøíjezd hostù z Prahy rychlíkem na stanici Zámostí
    * 17 hod. èaj v ranním salonì
    * 19:30 veèeøe v knihovnì    * po veèeøi odevzdávání dárkù
    * 21 hod. ohòostroj a pochodòový prùvod

Úterý 4. èervna 1907 – 8 hod. ranní tichá mše v zámecké kapli

    * 8:30 až 10 hod. snídanì v lovecké síni
    * 10:15 shromáždìní k odjezdu do hlubockého farního kostela
    * 10:30 slavnostní bohoslužby v kostele
    * 12:45 shromáždìní ve zbrojnici pøed odchodem na banket

* 13 hod. slavnostní banket v jízdárnì, poté shromáždìní v kuøáckém
salonì    
* 17 hod. èaj v ranním salonì

    * 19:30 veèeøe v knihovnì 

Oficiálních hostù, kteøí zasedli ke slavnostní tabuli v jízdárnì hlubockého
zámku, bylo celkem 91. Oslav se zúèastnili všichni žijící èlenové rodiny,
dìti oslavencù se svými životními partnery a potomky, pøíslušníci rodin
spøíznìných sòatky dìtí. Podle poznámek tehdejšího øeditele
Schwarzenberského ústøedního archivu dr. Antona Möratha patøili
k nejvýznamnìjším hostùm princezna Terezie Bavorská (manželka prince

Arnulfa Bavorského a sestra knìžny Idy), kterou doprovázel kníže Karel
Löwenstein-Wertheim, nejvyšší zemský maršál kníže Jiøí Lobkovic
s manželkou Annou (sestrou knìžny Idy), dìdièný princ Jan
Schwarzenberg, princ Jiøí Liechtenstein, èlen benediktinského øádu
s øádovým jménem Ildefons. Mezi hosty byla také øada schwarzenberských
úøedníkù, jako napøíklad ústøední úèetní Bezecný, øeditel
èeskokrumlovského velkostatku Müller, øeditel ústøedního archivu Mörath,
vrchní inženýr Hartenthal, tøeboòský archiváø Mareš, vrchní inženýr
Sedláèek, stavební øeditel Svoboda, øeditel velkostatku Hluboká Jaroschka
a další. Pøekvapující je zjištìní, že nebyl pøítomen nikdo z orlické vìtve
Schwarzenberkù.

Slavnostní obìd sestával z tìchto chodù: vývar, studený candát
s tatarskou omáèkou, drùbeží krém s lanýži, srnèí høbet se zeleninou,
chøest s lyonskou omáèkou, bavorské vdoleèky s jahodami, ovoce, desert.
O podávaných nápojích prameny mlèí.

Pøi banketu hrála hudba s tímto programem: úvodní pochod z
Wagnerova Tannhäusera, Fantasie z Pucciniho Toscy, úryvky
z Èajkovského Evžena Onìgina, Potpourri z Lehárovy Veselé vdovy,
divertimento z Massenetovy Manon, Slavnostní pochod z Griegova
Sigurda Forsalfara.

Slavnostní projev pronesl Jiøí Liechtenstein, benediktin s øádovým
jménem Ildefons. Jeho øeè byla vydána tiskem a patrnì ji obdrželi všichni
pøítomní.

O zlaté svatbì pøinesly zprávy nejrùznìjší noviny a èasopisy, jako
napøíklad Jihoèeský obzor, Èeský svìt nebo rakouský Das Vaterland.

Zachovala se øada tzv. blahopøejných adres, které mají ovšem podobu
knih, jimiž chtìli schwarzenberští zamìstnanci i soukromé osoby, pøípadnì
státní úøedníci vyjádøit své blahopøání ke zlaté svatbì. Ve Sbírce diplomù
na èeskokrumlovském pracovišti Státního oblastního archivu Tøeboò je
jich uloženo 19 – od tøeboòského tiskaøe Karla Brandeisa, manželek
schwarzenberských úøedníkù z velkostatku Vimperk, nájemce restaurace
v Aigen Viléma Hiesela, zamìstnancù schwarzenberského ústøedního
archivu, okresního zastupitelstva ve Vimperku, úøednic
schwarzenberského cukrovaru v È. Budìjovicích, od Schwarzenberkù z
Nizozemí, od schwarzenberských zamìstnancù, manželek
schwarzenberských úøedníkù velkostatku È. Krumlov, z velkostatku
Hluboká, manželek schwarzenberských úøedníkù z velkostatku Protivín,
manželek schwarzenberských úøedníkù z velkostatku Tøeboò, manželek
schwarzenberských úøedníkù ze severoèeských velkostatkù, manželek
schwarzenberských úøedníkù ve Vídni, od mìsta Èeského Krumlova, od
duchovních na schwarzenberských velkostatcích, od Spoleènosti Bílého
køíže, od kongregace bratrstva nejsvìtìjší svátosti oltáøní, od Anny
Olzingerové z Pøedlic.

Kníže Adolf Josef i jeho cho� byli nadšenými pøíznivci cechu svatého
Huberta. Rádi pobývali v lesích a poøádali hony. To zøejmì pøivedlo
schwarzenberské lesníky na myšlenku zøídit jakýsi lesní pomník, který by
pøipomínal zlatou svatbu jejich zamìstnavatelù. Dne 10. øíjna roku 1907,
což byla sobota, byl odhalen v koleneckém revíru na tøeboòském
velkostatku pomník, který podle dobových písemných zpráv »sestává
z mohutného pahorku utvoøeného z náspu a balvanù v nìkolika etážích
postavených, jehož vrchol tvoøí velký žulový balvan vyènívající 5 metrù
nad své okolí a nesoucí v kovových písmenách vìnování: Na památku
zlaté svatby J.J. knížat Adolfa Josefa a Idy ze Schwarzenbergu 1857 4/6
– 1907 4/6. Kolem pomníku nasázeny pestøe zbarvené duby, lípy, javory,
støemchy a rozlièné keøe.« Zároveò tehdy otevøeli novou lesní cestu,
vybudovanou v roce 1906, kterou pojmenovali »Jubilejní cesta«.

Na slavnostní odhalení pomníku a zprovoznìní lesní cesty pøijel dìdièný
princ Jan Schwarzenberg a jeho mladší bratr Jiøí automobilem, za nimi
v koèárech vládnoucí kníže Adolf Josef s manželkou Idou a nejmladší
dcerou Terezií. Zahajovací projev pronesl tøeboòský lesmistr Heske.
Z projevu knížete Adolfa Josefa stojí za ocitování jeho vyznání z lásky
k lesu a lesnictví: Netajím se tím, že již od svého mládí mìl jsem lásku
k lesu, ale nejen kvùli myslivosti, nýbrž protože jsem živý zájem o lesnictví
a jeho pokrok mìl. Mnohému jsem se pøiuèil od svých lesníkù, mnohé lesy
znám jako kultury; aèkoliv od zvìøe byly ohlodány, aèkoliv jiným
poškozením a nebezpeèím v šanc vydány byly, vzrostly pøece v krásné, ba
nádherné porosty. Po ukonèení slavnostní èásti nasedli pøítomní do
nejrùznìjších dopravních prostøedkù a vydali se po nové »Jubilejní cestì«.
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Ta vedla po hrázích rybníkù Okøín a Pasecký. Jubilejní
cesta byla dlouhá 5 a pùl kilometru.

Závìrem nìco málo o osudech našich oslavencù. Adolf
Josef se narodil 18. bøezna 1832 ve Vídni. Po absolvování
soukromého gymnázia studoval filosofii ve Vídni a práva
v Göttigen. Na vojnì se stal rytmistrem. V roce 1856
doprovázel tehdejšího rakouského vyslance na korunovaci
ruského cara Alexandra II. do Moskvy. V roce 1853 pøevzal
na otcovo pøání správu veškerého schwarzenberského
lesnictví. Od roku 1857 øídil velkostatky Libìjovice,
Netolice a Protivín. V roce 1859 se zúèastnil bitvy
u Solferina a byl povýšen na majora. Od roku 1867 byl
poslancem na snìmu Èeského království za velkostatkáøe.
Zemøel 5. øíjna 1914 v Libìjovicích.

Knìžna Ida se narodila 17. záøí 1839 v Lednici na
Moravì. Od roku 1858 byla palácovou dámou u císaøovny
Alžbìty. Podílela se dosti významnou mìrou na èinnosti rùzných
dobroèinných organizací a ústavù sociální péèe. Zemøela 4. srpna 1921
v Libìjovicích.

Mgr. Anna Kubíková, èasopis Obnovená tradice èíslo 38, 
rok 2008  http://www.hss.barok.org/index.php

Ilustraèní foto: 
Soukromá ložnice knìžny Idy
na zámku Tøeboò.
Je vyzdobena pøedmìty, které
mìla knìžna ráda, a které ji
pøipomínaly rùzné chvíle jejího
života. Nad toaletním stolkem
nalezneme portrét knìžny Idy
s dìtmi a manželem Adolfem
Josefem. Nechybí ani velká
rodinná fotografie z roku 1907,
kdy Ida a Adolf oslavili na
zámku Hluboká zlatou svatbu.
Ida velmi ráda vyšívala, na
stolku jsou proto vystaveny
jahelníèky a naviják na vlnu.

Sedací nábytek je vytvoøen ve stylu biedermeier. Paravan je
z bambusového døeva s výplnìmi ze zlaceného papíru doplnìný
nalepovanými aplikacemi kvìtin v orientálním stylu. Nad dveømi je obraz
pøedstavující tìhotnou PannuMarii Karlovskou  www.zamek-trebon.eu
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Ceny vodného 
a stoèného

Ceny vodného a stoèného byly
pøed rokem 1989 dlouhodobì
drženy na nízké úrovni. Rozdíl
mezi skuteènì vynaloženými
provozními náklady a vodným
a stoèným vybraným od
odbìratelù dotoval stát. Dotace
stát po sametové revoluci
postupnì odbourával, pøièemž
souèasnì výraznì zpøísòoval
nároky na kvalitu pitné vody
a èištìní odpadních vod. Tyto
vlivy vyvolaly znaèný rùst cen.

Dnešní ceny vodného a
stoèného odrážejí skuteènì
vynaložené náklady na výrobu
pitné vody, její distribuci a na odvádìní
a èištìní odpadní vody. Stále však ve
vìtšinì lokalit nejsou na takové úrovni,
aby pokryly potøebné investice do
obnovy a rozvoje vodohospodáøské
infrastruktury. To se týká zejména
menších sídel.
Jak se tvoøí cena vodného a stoèného?
Cena vodného a stoèného se stanovuje,
v souladu se zákonem o cenách a jeho
provádìcími pøedpisy, na základì
kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty
pouze oprávnìné náklady a pøimìøený
zisk. Nejvýznamnìjšími nákladovými
položkami jsou poplatky státu za odbìr
povrchové a podzemní vody, náklady
na energie, opravy vodohospodáøské
infrastruktury a materiál, mzdové
náklady a nájemné, ze kterého je
hrazena obnova vodohospodáøské
infrastruktury. Odlišnost cen v
jednotlivých lokalitách je tak dána jak
místními podmínkami (typ a velikost
zdroje, umístìní spotøebiš� nebo stupeò
využití potøebných kapacit), tak
zejména mírou pokrytí investièních
potøeb z nájemného.
Kdo cenu vodného a stoèného
stanovuje a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve vìtšinì pøípadù
v l a s t n í c i  v o d o h o s p o d á ø s k é
infrastruktury (mìsta, obce èi jejich
svazky), a to na základì návrhu
vodárenské spoleènosti. Vlastníci
posuzují oprávnìnost návrhu a zabývají
se jeho dopady na odbìratele. Ze
zákona o cenách navíc vyplývá, že cena
vodného a stoèného je cenou vìcnì
usmìròovanou. To ukládá vodárenským
spoleènostem øadu povinností, jak mají
pøi tvorbì, tak následnì pøi
vyhodnocení ceny postupovat. Na
dodržování urèených pravidel dohlíží
kontroloøi pøíslušných finanèních
øeditelství. Tvorba ceny vodného a
stoèného tak podléhá nìkolika
kontrolám. 
Jaký bude další vývoj cen vodného a
stoèného?
Mezi faktory, které zøejmì budou
nejvýraznìji ovlivòovat vývoj cen
vodného a stoèného v následujících
letech, patøí vedle oborové inflace
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požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, zmìna sazby
DPH) a požadavky vlastníkù infrastruktury na nájemné. Zatímco
požadavky státu zøejmì dopadnou plošnì na naprostou vìtšinu odbìratelù,
budou o nové výši nájemného rozhodovat mìsta a obce pro každou
lokalitu individuálnì. Obecnì lze ale konstatovat, že ceny vodného a
stoèného zøejmì porostou pro odbìratele zejména v menších sídlech nad
hranicí obecné inflace. Pøes toto nepøíznivé oèekávání stále platí, že
náklady na vodné a stoèné pøedstavují v rodinných rozpoètech jen zhruba

jedno procento celkových výdajù. Výrazné omezování spotøeby vody
v domácnostech již není možné oèekávat, úspory je však možné hledat
v jiných položkách rodinného rozpoètu. 

Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodì se pohybuje
v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natoèené z kohoutku èiní
v prùmìru okolo 6 haléøù. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je
k zamyšlení. ing. Jitka Kramáøová, 

vedoucí útvaru marketingu a komunikace ÈEVAK a.s.

PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat 

nebo zakoupit 
v pracovní dny od 8.00 – 10.00

hodin, 
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem

pøedstavení!!!
Rezervované vstupenky nutno

vyzvednout nejpozdìji 30 minut
pøed zaèátkem pøedstavení, poté

budou uvolnìny k prodeji !
tel. 774 457 269

Biograf
Vzhledem k délce filmu zaèíná
pøedstavení mimoøádnì v 18.00
hodin !!!
pátek 7.  ledna – Jíst, meditovat,
milovat. USA 2010. Romantický.
Vše, co mìla, hodí za hlavu a
vydává se kolem svìta k poznání
sama sebe ... Hrají: Julia Roberts,
Javier Bardem, James Franco,
Billy Crudup. Režie: Ryan
Murphy. Pøístupný.

Vzhledem k délce filmu zaèíná
pøedstavení mimoøádnì v 18.00
hodin !!!
støeda 19. ledna – Harry Potter a relikvie
smrti  – 1. èást. USA 2010.
Fantasy/akèní/dobrodružný. Harry už dospìl
a musí odejít ze školy kouzel... Hrají: Daniel
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ad.
Režie: David Yates. Pøístupný.

Vzhledem k délce filmu zaèíná pøedstavení
mimoøádnì v 18.00 hodin !!!
úterý 25.  ledna – Obèanský prùkaz. ÈR
2010   komedie/drama. Blíží se povinnost
vojenské služby a musí si udržet zdravý rozum
v totalitním státì. Hrají: Libor Kováø, Matouš
Vrba, Jan Vlèek, Jakub Šárka ad. Režie:
Ondøej Trojan. Pøístupný.

Komorní scéna
støeda 12. ledna 
CESTUJEME – SRÍ LANKA. 
Vyprávìt bude Tomáš SEJK
17.00 hodin. Zasedací síò MÚ

pátky a soboty 14. a 15. a 28. a  29. ledna
 

RODINA 
JE ZÁKLAD STÁTU 

Divadlo Hluboká v produkci Z. Pikla

Divadelní pøedstavení – komedie 

19.00 hodin  

21. – pátek    

PØEDSTAVENÍ POUZE PRO

DÙCHODCE!!!

sobota 22. ledna

TAKOVÍ NORMÁLNÍ
PØÍBUZNÍ  

Obèanské sdružení KØÍŽžáci

PREMIÉRA 

Divadelní pøedstavení - komedie

19.00 hodin

FOTOSETKÁVÁNÍ 

NA HLUBOKÉ

Vìnujete se focení? Rádi byste se na

Hluboké setkávali 

s dalšími fotografy? 

Myslíte, že máte co pøedat? 

Chcete se nìco nového nauèit?

Kontaktujte Jana Pirgla 

na jpirgl@gmail.com 

nebo tel. 602 466 934 

a dozvíte se místo 

a èas nejbližšího fotosetkání.
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