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h ÚVODNÍK h

Miluju zvíøata od dob svého útlého dìtství, kdy jsem pojala ideu, že až
vyrostu, budu buïto krotitelkou nebo artistkou. Samozøejmì obì profese
jsem chtìla realizovat u cirkusu, a ta touha mne držela dost dlouho.
Nicménì osud i rodièe byli od zaèátku proti. Lásky ke zvíøectvu mì ovšem
nezbavili.

A tak od dob dospìlosti, kdy už mi nemá co kdo pøikazovat – osídluji
naši rodinu zvìøinou všeho druhu. Protesty jsou marné, jsem paní domu
a uklízím stejnì vìtšinou sama. A zvíøátka??? Milují mì, která jim dávám
nažrat, ale hrají si a lnou k ostatním rodinným pøíslušníkùm. Sofinka (pes)
patøí hlavnì našim chlapùm, ke kterým vzhlíží tak, jak chlapi potøebují,
a tím si je omotala kolem packy. Koèka je nad vìcí, pøehlíží nás a u stolu
žebrá beze slova, aby si nezadala, a ještì radìji v nestøežených chvílích
krade. Pøestože ko�átka mít nemùže, dokáže se zamilovávat – a zøejmì
proto vyrazila pøi jarních záletech s vášnivým kocourem neznámého
pùvodu prùchozí dvíøka pro zvíøátka v zahradních dveøích a ulomili je
v pantech. Ve ètyøi v noci, pochopitelnì, pøedtím se ze zahrady ozýval
typický koèièí repertoár zn. umírající dítì. Oè jim šlo, nevím, naše dìti
tvrdí, že se tak radují z toho, že si nemusí dìlat starosti
s antikoncepcí. Ještìže nápadníci mých polodospìlých dìtí nám zatím
dveøe nevyrážejí.

Zakrslý králíèek se v naší péèi dožívá neuvìøitelnì vysokého vìku,
zøejmì proto, že rád okusuje vìtve z naší vrby, v jejíž kùøe je pøírodní
aspirin, takže si – jak již vìdci dokázali – zøejmì trvale prodlužuje
život.

Život se zvíøaty vám zkrátka pøinese víc radostí nežli život bez nich,
i když nìkteré návštìvy se diví, že žijeme tak divnì pospolitì, to když
jim pøed odchodem vybíráme ochoèeného anduláka z vlasù. Nìkteøí
dokonce zmiòují jakési zásady hygieny, ale prosím vás, andulácké hovínko
ve vlasech ani neuvidíte, natož, aby vás ohrozilo na zdraví! A i ti
nejzatrpklejší suchaøi jsou nakonec tím pípálkem okouzleni.

Ta andulka byla totiž (zatím) mùj poslední mistrný kousek do domácího
chovu. Objednala jsem ji u paní, která chová andulky a pøedává je
zájemcùm ruènì dokrmené a co nejmladší. Pak je šance, že budou
ochoèené sedat na prst, rameno (a hlavu) a nauèí se mluvit, opravdu témìø
stoprocentní. Papoušek dostal jméno Felix, což znamená štìstí, èi š�astný,
a to on potøebuje, aby pøežil, nebo� máme již zmínìnou koèku. Jejich
letové a existenèní hladiny se dosud díky naší ostražitosti nezkøížily.

Pøi vstupu do bytu se už pùl roku nezdravíme, ale voláme na sebe: Bez
koèky! Anebo Dobrý! Podle toho, zda je pták zavøen v kleci nebo na
volno. Naštvaná koèka ovšem zaèíná být èím dál rafinovanìjší a do bytu
se vyslovenì cpe všemi otvory, pøestože døíve nejradìji relaxovala na
zahradì, v pøízemí u babièky nebo na oblíbených vyhlídkových místech na
chodbì, odkud mohla kontrolovat, v které domácnosti se dovaøilo jídlo.

Pták je skvìlý, do dnešní spoleènosti jak dìlaný. Drzý jak opice si osvojil
zásadu strkat do všeho zobák, ochutnávat z cizího, hnízdit ve vlasech,
štípat do ucha, jeèet, když ostatní chtìjí hovoøit a být u všeho, co se kde
šustne. Divím se, že jsem ho ještì nepøikrájela do polévky, když pøipravuji
zeleninu, tu miluje. Když jsem dostala èerstvou košatou chryzantému v
kvìtináèi, vyslovenì se v ní brouzdal a protahoval mezi lupeny, aby si
pøíjemnì vydrbal peøíèka. Naštval se jen jednou, a to když mi sám ze své
vùle hupsnul do napìného mlíèka v latté. Horké už nebylo, ale trochu se
zamastil a nemohl létat, což ho opravdu nepotìšilo. Tváøil se, jako by to
byla moje vina, pochopitelnì, pøitom to já jsem pøišla o kafe. 

Zatím se uèíme a bìhem pùl roku už docela dobøe umíme slova: Felix.
Dobrý den! Dáš si kafe? Dobrý kafe! Pusinku! Pusu!
Darebáku! Ty darebáku! Nazdár, prdelko! Fešák. Pusinku
rovnìž doprovází charakteristickým zvukem mlaskavého
hubana, a dobøe ví, že to má spojitost s ústy, protože se tu pusu
snaží opravdu dát. Ze slušného slovníku se vymklo pouze slovo
Držko!, kterým ho èastovaly dìti, nebo� Felix èasto iniciativnì
a dost hlasitì napodobuje zvukovou hladinu ruchù a vzruchù,
které kolem sebe slyší. 

Teï ho dìti uèí vìtu: Nejsem netopejr! Hodlají totiž
dosáhnout psychologického úèinku, a vymluvit mu jeho vynález, totiž aby
nám (tedy aspoò tìm, kdo mají hustìjší – èi aspoò nìjaké – vlasy) pøestal
viset hlavièkou dolù nad èelem, snažíc se pátravým zrakem navázat oèní
kontakt s postiženým. Nìkteøí z rodiny už zaèínají šilhat, jiní si stìžují na
poklovávání do citlivé kùže oèních víèek. Jen já vím, že to ten ptáèek
myslí dobøe. Proè to ale dìlá, jsem skuteènì dlouho nemohla zjistit.

Až mi to vysvìtlili v Zoo Ohrada, a díky tomu jsme také zøídili novou
rubriku. Jestli máte nìco nevysvìtlitelného ve vztahu vy a zvíøata, ptejte
se. Dostanete odpovìï! Správnou, logickou a kvalifikovanou. 

Jo, kdyby takhle preciznì a jednoduše šly vysvìtlovat i záležitosti ve
vztahu èlovìk a homo sapiens... 

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci únoru  2012 oslaví významná výroèí.

Štabròák Jaroslav Purkarec 92 let
Havlíková Božena Hluboká 90 let
Stehlík Jan Hluboká 85 let
Kubovská Rùžena Hluboká 85 let
Jozová Marie Hluboká 85 let
Lichka Jiøí Hluboká 85 let
Tupá Marie Hluboká 80 let
Huislová Blanka Hluboká 75 let

V mìsíci únoru  oslaví 60 let spoleèného života » Diamantovou
svatbu« manželé Josef a Rùžena Jozovi z Hluboké nad Vltavou.

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

Narodili se
Jule Mackes Hluboká
Jan Veverka Hluboká
Kristýna Koukalová Hluboká
Lada Borovcová Hluboká

Opustili nás
Jan Böhm Hluboká
Ladislav Král Hluboká
František Blažek Hluboká
Marie Vojtová Hluboká
František Láf Hluboká
Vìra Chrtová Hluboká

h VOLNÉ MÍSTO h

Mìsto Hluboká nad Vltavou vyhlašuje výbìrové øízení na místo
»úøedník územnì samosprávného celku – referent/referentka

matriky.« Pøihlášku s požadovanými doklady
 je nutno doruèit nejpozdìji 

do 21.2.2012 do 15.00 hod. na adresu Mìstský úøad, Masarykova 36,
373 41 Hluboká nad Vltavou.  

Bližší informace na www.hluboka.cz a na tel. 387001322.
Jan Piskaè, tajemník mìstského úøadu

MÌSTSKÝ ÚØAD OZNAMUJE

Oznamujeme, že v návaznosti na schválenou Sociální reformu I. 

se od 1.1.2012 nevykonává na Mìstském úøadì v Hluboké n/Vlt. 
správní øízení v oblasti výplaty sociálních dávek. 

Jedná se o dávky v hmotné nouzi: pøíspìvek na živobytí, doplatek na
bydlení  a  dávky mimoøádné okamžité pomoci. 

Podle nové legislativy, platné od 1.1.2012, vyplácí výše uvedené
dávky v hmotné nouzi Úøad práce ÈR. Tento úøad má na Mìstském

úøadì v Hluboké nad Vltavou kontaktní místo ve druhém patøe
budovy mìstského úøadu è. dv. 13. 

Pracovní doba je vždy v pondìlí od 8 do 17 hodin.
 

Mìstský úøad v Hluboké nad Vltavou od 1.1.2012 poskytuje obèanùm
informace vedoucí k øešení hmotné nouze nebo k jejímu pøedcházení

a všechny další informace týkající se sociální oblasti  v úøední dny, 

tj. v pondìlí a støedu vždy od 7.30 do 11.30

 v prvním patøe budovy è. dv. 10.
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Dotace, bez dotací, s dotacemi, 
dotace, dotace, o dotacích, s dotacemi 

Vážení spoluobèané, rád bych se s vámi podìlil o nìkolik názorù na
dotace. Je to téma, které se v souvislosti s naším mìstem èasto skloòuje
a panuje okolo nich mnoho názorù a spekulací.

Obecnì jsem pøesvìdèen, že dotace na všechno možné jsou z principu
špatnì a pokøivují trh. Nejvýraznìji je to vidìt u unijních zemìdìlských
dotací, které pokøivují celé východoevropské zemìdìlství. Každá dotace
je výbìrová, nìkdo ji dostane, nìkdo ne a každý systém pøidìlování
mùže být kritizován pro nedostatek transparentnosti. Nejlepší by bylo
všechny dotace zrušit a nebo alespoò výraznì omezit. Dotace jsou
v podstatì další forma státního pøerozdìlování. Slovo dotace se také
natolik zprofanovalo, že pro »správné« dotace se zaèalo používat nové
slovo: grant. Je to v podstatì dotace, ale tváøí se více bohulibì.

V devadesátých letech smìøovaly pravicové vlády k omezení
dotaèních systémù, ale blížil se vstup do EU. Do té EU, jejíž
nejvýznamnìjší politika je postavena na dotacích, resp. pøerozdìlování.

Každý starosta si výše uvedenou problematiku uvìdomuje. A tím
vzniká otázka: Používat dotace, žádat o nì a èerpat je? A nebo být
natolik zásadový a øíci ne, dotace jsou z podstaty špatnì a my je
nechceme. Tìžká volba? Pro naprostou vìtšinu obcí však ne: žádají
a èerpají. I vedení našeho mìsta si muselo položit tuto otázku.
S odpovìdí, že jsme byli obèany zvoleni pro rozvoj našeho mìsta, nikoli
pro napravování chybné státní èi unijní politiky.

Již v roce 2002 zøídilo naše mìsto samostatné oddìlení pro èerpání
dotací, které pøipravovalo projekty nejen pro mìsto, ale pomáhalo
i soukromým podnikatelùm z mìsta. Ve výsledku pak Hluboká nad
Vltavou a jeho podnikatelé podávali v prùmìru cca 8x více žádostí
o dotace než srovnatelnì velká mìsta. 

Na co naše mìsto dotace v posledních pìti letech získalo a èerpalo?
– Èistièka odpadních vod Zámostí, dotace 20 milionù
– Rekonstrukce školky Zámostí, 12 milionù 
– Rekonstrukce Domova dùchodcù  12,9 milionù
– Zateplení zdravotního støediska 3 miliony
– Zateplení domova dùchodcù 2,6 milionu.
– Zateplení Základní školy, pøíslib 20 milionù (realizace v roce 2012–

2013).
– Cyklostezka do Purkarce 50 milionù 
– Rekonstrukce místních komunikací 6,9 miliony
– Nákup hasièského vozidla – 1 mil. Kè
– Opravy komunikací v katastru mìsta – 3,5 mil. 

Další, drobnìjší dotace jsme získali na opravy církevních památek, na
mìstské slavnosti èi menší mìstské projekty. V minulosti jsme
s dotacemi stavìli cyklostezky, byty v »sýpce« a byty v Lesní ulici,
protipovodòová opatøení, kanalizaci, opravy kaplièek atd, atd. Již pouze
výèet nejvìtších dotaèních titulù ukazuje, jak mohutný aparát úøedníkù
se musí pøerozdìlováním dotací zabývat.

Ale položme si nad výše uvedeným seznamem ruku na srdce: je a nebo není
správné, že vedení mìsta o tyto dotace usilovalo? Kdo z vás je ochoten øíci:
ne, dotace jsou systémovì špatnì a mìli jsme je odmítnout.

A závìrem. Víte jaký je hlavní problém v èerpání evropských dotací?
Že je pøipraveno málo projektù a Èesko je s nejvìtší pravdìpodobností
nestaèí vyèerpat. Tomáš Jirsa, starosta

Šumava

V únoru uplyne rok od chvíle, kdy øeditel Jan Stráský pøevzal zodpovìdnost
za vývoj na Šumavì. Pøipomeòme si, že nastupoval za situace, kdy se vztahy
mezi parkem na stranì jedné a obcemi, krajem a politiky na stranì druhé daly
nazvat zákopovou válkou. Bez ohledu na mínìní veøejnosti bývalé vedení
NPŠ podporovalo šíøení kùrovcové kalamity a vznik holin jako základ nové
formy ochrany pøírody, bezzásahovosti èi divoèiny.
Jmenování dr. Stráského také provázela masivní negativní kampaò Hnutí
Duha a nìkterých aktivistických vìdcù, kteøí ho obviòovali, že chce na
Šumavì tìžit døevo èi znièit šumavskou pøírodu chemií.

Kùrovcová kalamita v NPŠ pøi nástupu øeditele
Stráského byla faktem, který nezastíralo ani minulé
vedení. To však tvrdilo, že kùrovec je lékaø lesa, a že
po uschnutí si les pomùže sám. Okamžitì po svém
nástupu si dr. Stráský nechal zpracovat skupinou
odborníkù krizový plán boje proti kùrovci a zaèal jej
plnit. Kùrovcová kalamita, která zpùsobila masivní

úbytek stromového patra a zánik biotopu mnoha rostlin a živoèichù, zaèala
ohrožovat samu podstatu ochrany pøírody, pro kterou byl národní park
vyhlášen. Souše a holiny zpùsobené kùrovcem jsou dnes na 14 tisících
hektarech NPŠ a pøedstavují pøes 20 procent rozlohy parku!

Marné protesty
Hnutí Duha a spøíznìní aktivistiètí vìdci se loni v létì pokusili zabránit
protikùrovcovému plánu mediální akcí Na Ztraceném, kdy vlastními tìly
bránili stromy pøed pokácením. Všechny stromy, k nimž se aktivisté poutali,
byly již stejnì mrtvé a šlo pouze o to, aby kùrovec, který se v nich namnožil,
neznièil okolní les. Celý národ sledoval, jak aktivisty nejprve vyhnali
obyvatelé Modravy, pak jim blokádu zakázal soud a poté je vynesla policie.
Svého hlavního cíle, odvolání dr. Stráského, nedosáhli, a ten mohl ve svém
pùsobení pokraèovat. Po roce pùsobení dr. Stráského je prokazatelné, že tìžil
o sto tisíc m  døeva ménì, než se tìžilo pøedchozí rok. Je také prokazatelné,3

že použil ménì chemie a pouze na polovièní ploše než pøedchozí – samo sebe
nazývající ekologické – vedení parku. Dr. Stráský také nastolil dobrou
komunikaci s obcemi a vzájemnì respektovaný vztah s obìma hejtmany.
Vyšlo najevo, že bývalá vìdecká rada Národního parku Šumava tiše
tolerovala jak masivní tìžby, tak vznik rozsáhlých holin i používání chemie.
Žádná obvinìní, která proti nìmu vznášeli lidé z Hnutí Duha a aktivistiètí
vìdci, se neprokázala, naopak! Pøi pøíležitosti roèního pùsobení dr. Stráského
ve funkci øeditele je potøeba øíci, že se choval více ekologicky než jeho
pøedchùdce. Myslíte však, že se mu nìkteøí aktivisté za svá naøèení omluví?

Tomáš Jirsa

Cyklistická stezka do Ponìšic 

V období od 14.9.2011 do 4.10.2011 byla Nejvyšším kontrolním úøadem
provedena na Mìstském úøadì Hluboká nad Vltavou kontrola výstavby
projektù »Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Ponìšice«
a »Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Ponìšice úsek II a III«. Jedná
se o projekty realizované v období od bøezna 2008  do srpna 2011, a to
v objemu finanèních prostøedkù 60 228 447 Kè, které byly získány
z nìkolika dotaèních titulù na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na
základì žádostí podaných do: Regionálního operaèního programu
Jihozápad NUTS II (21 822 156,63 Kè), Nadace Jihoèeské cyklostezky,
(7 761 794,55 Kè), SFDI (30 500 000,00 Kè ) a dále také z rozpoètu mìsta
(144 496,10 Kè). 

Realizací tìchto projektù byla provedena výstavba nových kilometrù
cyklostezky z Hluboké nad Vltavou do Ponìšic, která je souèástí
mezinárodní cyklostezky Euro Velo 7 a z pohledu širších vazeb je pro
Jihoèeský kraj velmi dùležitou osou mezinárodního významu sever – jih
(Rostock – Berlín – Praha – Èeské Budìjovice – Linec – Rijeka) a tvoøí
páteøní sí� cyklostezek v regionu Jihozápad.

Pøedmìtem kontroly bylo, zda penìžní prostøedky státního rozpoètu
a Evropské unie urèené na akci byly použity úèelnì, hospodárnì

a v souladu se stanovenými podmínkami. Byla provedena kontrola
veškerých úkonù provedených v rámci projektu a to: socioekonomických
analýz; kontrola provedení veøejných zakázek – z dùvodu naplnìní zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona è.
137/2006 Sb. o veøejných zakázkách; kontrola Smluv o podmínkách
o poskytnutí dotace s ROP a monitorovacích zpráv; kontrola všech
uzavøených smluv o dílo vèetnì jejich pøípadných dodatkù se zhotovitelem
stavby, technickým dozorem, zpracovatelem projektové dokumentace,
poskytovatelem poradenství a zpracování projektù, žádostí a zajištìní
povinné publicity. Dále pak byly podrobeny kontrole zpùsobilé a
nezpùsobilé výdaje projektù; kontrola veškerých úèetních dokladù
a vedení projektù v úèetnictví mìsta a zaøazení cyklostezky na kartu
majetku mìsta. A jako poslední  pak zpracování povinného auditu
vyúètování projektù.

V provedení všech výše uvedených úkonù nebyla Národním kontrolním
úøadem shledána žádná pochybení a nebyla uložena tudíž ani žádná
nápravná opatøení. Projekty byly provedeny v souladu se zákonem è.
137/2006 Sb. o veøejných zakázkách  a všemi pravidly použitých
dotaèních titulù.  ›Mìstský úøad‹
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Domov dùchodcù Hluboká nad Vltavou – 

Snížení energetické nároènosti

V záøí 2011 byla zahájena realizace projektu »Domov dùchodcù Hluboká
nad Vltavou – snížení energetické nároènosti«. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu Životní prostøedí.
Souèástí projektu je zateplení obvodových stìn, výmìna výplní (oken)
a zateplení støechy budovy. Realizací dojde ke snížení emisí CO2 o cca
35t/rok a k snížení spotøeby energie o cca 641 GJ/rok.

Øídící orgán: Ministerstvo životního prostøedí
Zprostøedkující subjekt: Státní fond životního prostøedí ÈR
Dotace EU: 2 478 722,40 Kè (85 %)
Dotace SFŽP ÈR: 145 807,20 Kè (5%)
Pøedpokládaný termín ukonèení realizace projektu: 31.5.2012

Cestovní agentura Houška Vás zve:

Seznam zájezdù na rok 2012 cena Kè
18.2., 10.3. lyže Kvilda 200,-
18.2. lyže Nové Hutì 180,-
25.2. lyže Hochficht 240,-
11.2.,18.2., 26.2.,3.3.,10.3. SRN-Bad Füssing 615,-
18.3.,24.3.,7.4.,14.4.,22.4.,28.4.,
5.5.,19.5.,27.5.,  SRN-Bad Füssing 615,-
31.3. SRN-Pasov + Bad Füssing - veèerní koupání 750,-
9.4. Rakousko-Bad Schallerbach 320,-
4.,5.5. Maïarsko-Budapeš� - mìsto, termální koupele 860,-
5.5. Karlštejn, Konìpruské jeskynì 410,-
8.5. Rakousko - Salzburg 580,-
12.5. Rakousko - rozkvetlá Vídeò 500,-
11.-13.5. Itálie - Benátky 1000,-
12.5. SRN-Tropický ráj (aquapark u Berlína) 920,-
17.-21.5. Francie - Paøíž 5250,-
19.5. SRN, Orlí hnízdo 600,-
26.5. loï Pasov - Linec 1050,-
26.5. Rakousko, Jezera sol.komory 470,-

# Nabízíme k pronájmu velmi pìknou
zaøízenou garsonku, 31 m  v centru ÈB2, ,

Žižkova ulice, k dispozici od bøezna. 
Nájem 5000 Kè plus zálohy na energie

1800 Kè. Spìchá. Kontakt: 775 507 907.
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Návrh rozpoètu na rok 2012 
byl projednán radou mìsta 18. ledna a bude pøedložen k projednání a schválení na únorovém zasedání zastupitelstva mìsta. 

Upozoròujeme, že toto znìní nemusí být koneèné. 

Rozpoètové VÝDAJE

Mìsto Hluboká nad Vltavou – NÁVRH

Odvìtví rozpoètové skladby Rozpoèet 2012  (v tis. korunách)

Pìstební èinnost 
Nákup ostatních služeb (lesní hospodáøství) 500
Celospoleèenské funkce lesù
Nákup ostatních služeb(vysázení stromù,asanace alejí ve mìstì) 100
Služby a cestovní ruch
Provoz WC - Zborovská 80 70
Provoz IC - pøíspìvek 160
Nové formy prezentace mìsta 35
Fotobanka mìsta 10
www stránky 25
Veøejný internet - èásteèné WIFI pokrytí 5
Silnice
Opravy komunikací po zimì + znaèení 400
ZTV Hùrka
ZTV Holý vrch
Bezpeèná køižovatka na Munice (pøechody ad.) 1000
Zámostí 300
Ost. záležitosti pozemních komunikací 
Údržba cyklostezek 50
Komunikace Radonice -Líšnice - propusti 100
Provoz veøejné silnièní dopravy
MHD - Hluboká - Hosín - ÈB 553
Odvád. a èiš�. odp. vod a nakládání s kaly 
Rekonstrukce kanalizace Pražská ul. 2880
Pøedškolní zaøízení
Mateøská škola 2400
Odpisy HIM MŠ 839
Základní školy
Centrum volného èasu - pøíspìvek 60
Základní škola 5000
Odpisy HIM ZŠ 1084
Zateplení ZŠ 15500
Zateplení ZŠ - úrok z úvìru 300
Plot u høištì 40
Školní strav. pøi pøedškol. a škol. vzdìlávání (provoz auta)
Auto - doprava obìdù 350
Film. tvorba, distr., kina, ad. (kultura)
KC Panorama - neinvestièní dotace 900
Digitalizace kina - poplatek za podání žádosti o grant 10
Èinnosti knihovnické
Knihovna 500
Ostatní záležitosti kultury
Pøíspìvek - divadelní ochotnické soubory 60
"Pøíspìvek na poøádání ""Divadelního léta""   " 50
Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 20
AJG - pøíspìvek na výstavu 10
Pøíspìvek na festival ART filmù v KC Panorama 10
16.roèník Hudebního festivalu - Agentura SINFONIE 20
Slavnosti vína a Rybáøské slavnosti 120
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
Zpravodaj 290
Záležitosti kultury, církví a sdìl. prostøedkù
Ženský pìvecký sbor Záviš 30
Sbor Záviš - pøevod z roku 2011 20,382
Dùchodci - èinnost 40
Baráèníci - èinnost 25
Sbor pro obè.záležitosti 250
Bela Crkva + partnerská mìsta 100
Kostel Kostelec - údržba 20
Ostatní tìlovýchovná èinnost
Zimní stadion - provoz 400
Seèení trávy Hroznìjovice (SK Jaroslavice) 10
Dìtská høištì údržba 50
Pøíspìvek na mládež 300
Pøíspìvek na jezdecké závody - Cena mìsta 20
Pøíspìvky na èinnost 150
Sokolovna pøíspìvek na provoz 300
Sokolovna pøíspìvek na výmìnu èásti oken 79
Provoz TJ - pøíspìvek na provoz 100

Memoriál Miroslava Dvoøáka 30
Opravy zimního stadionu v roce 2010 340
Zájmová èinnost a rekreace j. n.
Bazén 1500
Bytové hospodáøství
Byt Dvoøáková Nikola 50
Zøízení bytu z NP ve zdrav. støedisku 350
Veøejné osvìtlení
Údržba osvìtlení zámku 130
Pøeložení a výmìna 1ks sloupu VO Bavorovice - Zouzalová 25
Pohøebnictví
Pohøebnictví                                                     50
Lokální zásobování teplem
Tepelné zaøízení mìsta - výmìna mìøièù tepla 150
Územní plánování
územní plány mìsta 200
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Záchytné kotce pro toulavé psy - provoz 45
Posudky, projekty (stav. odbor) 450
Odvoz PDO obyvatelstvo - poplatky 2449,5
Opravy a údržba mìstského majetku 400
Deratizace mìsta 100
Osadní výbory 1337
OV Munice - pøevod 130,659
OV Ponìšice 3,933
Pøíspìvek na dopravu postižených dìtí do ÈB - Èeská Maltézská pomoc  30
Krizové centrum Kostelec - pøíspìvek na provoz 30
PMH - dotace 3400
Kuka vùz - PMH - investièní pøísp. na úroky z úvìru 45
Koupì pozemku Èeské lesy 491,9
Daò z pøevodu nemovitostí 300
Zateplení zdravotního støediska 338,047
Energie - voda, plyn, elektøina 1000
Pøíspìvek na èinnost 
(MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s., Blata, Budìjovicko - sever) 110
Kotelna Masarykova 35 1000
Odvod - za vynìtí ze ZPF - sportovní areál za baseballem 10
Koupì pozemku - maj. vypoøádání p. Zouzalová 25
Koupì pozemku - p.Návara 29,4
Koupì pozemku - cesta za podnikatelskou zónou 982,1
Vrácení èásti pøíspìvku - byt p. Dušáka 99,152
RK Žáèek - prodej MŠ Zámostí 100
Linhart - pøíspìvek na teplovod 245
Revitalizace mìsta - PD 50
Oprava støechy - obecní dùm Jeznice 308
Opatøení rady mìsta 1000,0
Sbìr a odvoz komunálního odpadu
Mìøení skládka Zíkùv lom  30
Protierozní, lavinová i požární ochrana
Protipovodòová opatøení 50
Soc.péèe a pomoc ost.skupinám obyvatel
Peè.služby Mìstská charita 50
Domovy dùchodcù
Domov dùchodcù 1000
Zateplení DD 4785
Bezpeènost a veøejný poøádek 
Mìstská policie - provoz 2545
   - nájemné mìøiè rychlosti 240
Požární ochrana - dobr. èást
Požární ochrana-SDH 450
Oprava vozidla - na splátky - SDH 401,024
SDH Bavorovice, has. zbrojnice 3000
Doprava na soutìže mládeže - SDH Kostelec 20
SDH Hluboká - nákup vozidla  - splátka 720
SDH Kostelec - zásahové obleky 20
SDH Purkarec - pøíspìvek na èinnost - oslava výroèí 15
Zastupitelstva obcí
Místní zastup. orgány 880
Èinnost místní správy
Èinnost místní správy                        10507
Pøíjmy a výdaje z úvìrových fin.operací (vè.DPH)
Bankovní poplatky + úroky 250
DPH 720
Rekonstrukce místních komunikací - úroky z úvìru 30
Cyklostezka Hluboká - Ponìšice úrok z úvìru 200
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Rekonstrukce MŠ - úroky z úvìru 240
ÈOV Zámostí - úroky z úvìru 600
Pojištìní
Pojištìní majetku mìsta + ostatní pojištìní 980
Výdaje sociální fond
Bankovní poplatky 5,4
Pùjèky zamìstnancùm 210,0
Pøevod nevyèerpaných prostøedkù fondu 282,5
Finanèní vypoøádání minulých let
Finanèní vypoøádání s JèK 51,323
Celkem 81321,090

Financování
Opatøení rady mìsta
Splátka úvìru - rekonstrukce MŠ 6024,0
Splátka úvìru - rekonstrukce místních komunikací 1850,0
Splátka úvìru - Cyklostezka Hluboká - Ponìšice - úsek II.,III. 7320,0
Splátka úvìru - ÈOV Zámostí 1871,0
Splátka úvìru - FRB povodnì 71,0
Celkem 98457,1

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - ROK 2012

Mìsto Hluboká nad Vltavou – NÁVRH

Odvìtví rozpoètové skladby Rozpoèet 2012 (v tis. korunách)
Daòové pøíjmy
Daò z pøíjmù fyz. osob ze závislé èinnosti        7500,0
Daò z pøíjmù fyz.osob ze samost.výdìl.èinnosti 1000,0
Daò z pøíjmu fyz.osob z kapitálových výnosù   750,0
Daò z pøíjmù právnických osob                         8000,0
Daò z pøidané hodnoty 16000,0
Poplatky za uložení odpadu 600,0
Poplatek za likvidaci kom. odpadu                   2449,5
Poplatek ze psù                                                 100,0
Poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt 500,0
Poplatek za užívání veøejného  prostranství 100,0
Poplatek ze vstupného 10,0
Poplatek z ubytovací kapacity 250,0
Správní poplatky 500,0
Daò z nemovitosti 2500,0
Splátky pùjèek 
Splátky pùjèek od obyvatelstva 200,0
Dotace neinvestièní
NI pø. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.                      3727,6
Dotace investièní
Dotace MZe - úrok z úvìru - ÈOV Zámostí 400,0
Dotace OPŽP - zateplení DD 2228,0
Dotace ROP - Cyklostezka Hluboká - Ponìšice - úsek II,III. 13644,0
Rekonstrukce místních komunikací - dotace ROP 2991,0
Pìstební èinnost
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,0
Ost. záležitosti pozemních komunikací 
Pøíspìvek Nadace ÈEZ - køižovatka u Mostu 250,0
Odvád. a èiš�. odp. vod a nakládání s kaly 
Nájem vodohodpodáøského zaøízení mìsta 3000,0
Pøedškolní zaøízení
Ostatní odvody pøíspìvkových organizací - odpisy HIM 839,0

Základní školy
Ostatní odvody pøíspìvkových organizací - odpisy HIM 1084,0
Èinnosti knihovnické
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5,0
Ost. záležitosti sdìlovacích prostøedkù
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù /Zpravodaj/ 70,0
Zájmová èinnost a rekreace
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù: bazén 1300,0
Pohøebnictví
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 100,0
Lokální zásobování teplem
Pøíjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich èástí (napø.kotelen) 540,0
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Pøíjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich èástí 1200,0
Prodej restaurace Munice 3800,0
Pøíjem z poskytování služeb 400,0
Pøíjmy z pronájmu pozemkù 150,0
Prodej pozemku - manž. Kahounovi 200,0
Dar mìstu – Hubáèek 200,0
Pøíspìvek na koupi pozemku - komunikace za podnikatelskou zónou  368,3
Mìstská policie
Pokuty 300,0
Požární ochrana - dobrovolná èást
Prodej starého vozidla SDH 100,0
Èinnost místní správy
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,0
Pøíjmy z pokut 25,0
Pøíjmy a výdaje z úvìr. finanè. operací
Pøíjmy z úrokù 80,0
Sociální fond
3% z hrubých mezd 200,0
Splátky pùjèek 74,2
Celkem 78735,6
Finance
pøebytek hospodaøení 4221,5
Zateplení ZŠ - úvìr 15500,0
Celkem       98457,090

Statistika èinnosti  mìstské policie za rok 2011
Pøehled èinnosti za rok 2011

Strážník BP, BPMN KO, KC, 

Bìžná èinnost Rychlost KP, D Prevence        CELKEM

Poèet Kè Poèet Kè (jen zapl. na místì) Poèet Kè
257 116 16 300,- 455 154 900,- 67 81 719 171 200,-
275 64 9 900,- 155 53 100,- 19 8 246 63 000,-
704* 32 3 400,- 63 14 000,- 44 23 162 17 400,-
837 57 7 400,- 313 93 100,- 31 44 445 100 500,-
558 32 3 800,- 66 15 600,- 40 36 174 19 400,-
CELKEM 301 40 800,- 1052 330 700,- 201 192 1746 371500,-

*   strážník  již u MP nepracuje

KREATIVNÍ GRAFIK

Agentura Good Agency s.r.o. provozující Adventure minigolf a Adrenalin Park hledá kreativního grafika pro tvorbu
webových stránek, tiskových materiálù, corporate identity a reklamních polepù. Hlavní / vedlejší pracovní pomìr dle

dohody. Portfolio své práce zasílejte na radim@good-agency.cz. Více informací pøes email / tel.
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Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou 2012 – 2020
Návrhy na téma, co by se mohlo zmìnit na Hluboké za pár let, rozèeøily hladinu hlubockého mínìní. Nìkdo je pro, nìkdo proti, nicménì je dobøe, že
se o vìci dá diskutovat, pøemýšlet, navrhovat. Zámìr koncepce rozvoje je zpracovaný s nadhledem – a pohledem na celé mìsto a okolí. 

Jak øíkají jeho tvùrci: jsou to sny! Sny se vám mohou splnit, ale také nemusí. Koncepci vymysleli a nakreslili tvùrèí, talentovaní, zcestovalí  mladí muži,
kteøí už nìjaké zkušenosti získali a své schopnosti prokázali skutky. Už to tak bývá, že s nápady pøicházejí více mladí, odvážní, plní energie. Ale ne každý
– by� mladý a nadìjný – dobré nápady má a ne každý je dokáže formulovat a pøedložit k posouzení. A ne každé mìsto dokáže naslouchat nápadùm a ne
každé je dokáže realizovat. S pøedlohou šli tvùrci diskutovat do Domova dùchodcù i do školky, prezentovali své nápady veøejnosti. Je dobré využít
k prospìchu vìci názory druhých. Starší pøedají zkušenosti, dìti fantazii, støední vìk nìkdy trochu skepse. Osobnì si myslím, že ve vìtšinì námìtù našli
dobrá øešení. Na Hluboké zaèíná plánovat budoucnost generace, která pøi první vlnì regenerace mìsta chodila na první stupeò základní školy.

Jsou to vize, ale bez nich není možné se rozvíjet. Tak reaguje na koncepci starosta mìsta Tomáš Jirsa. Žijeme z cestovního ruchu, takže do nìj musíme
investovat. Každý rok pøidáváme nìco nového. Letos tøeba plavební komoru nebo cyklostezku na pravém bøehu Vltavy do Budìjovic.

Radnice v Hluboké nad Vltavou chce do roku 2020 investovat do cestovního ruchu miliardu korun. S pomocí dotací a soukromých investorù by opìt
mohla dosáhnout na nároèné cíle. Mìsta jako Benátky, Èeský Krumlov èi Hluboká tìžko mohou hlasovat o tom, zda chtìjí být turistickým mìstem.
Turistiku nám nikdo neodpáøe, asi se s ní musíme nauèit žít a vytìžit z ní to dobré a s rozmyslem chránit i zájmy obyvatel. Na Hluboké se neplánují
a nerealizují stavby obøích krabicových obchoïákù èi prodejen nejlevnìjšího nábytku z nejlevnìjších... Hluboká myslí víc na kvalitu, vkus, sport a radost
lidí ze života, snaží se využít možností, které jsou k dispozici. 

Proètìte si, jaké návrhy v koncepci rozvoje najdete. Pøeèíst si studii v kompletním znìní, abyste lépe pochopili jednotlivé zámìry, mùžete v mìstské
knihovnì v tištìné podobì (bìhem otevírací doby v úterý, støedu a ètvrtek) nebo na www.hluboka.cz a  www.hlubokanadvltavou.eu/aktuality. Tam jsou
všechny návrhy podrobnì vysvìtleny. Vzpomeòte na pøedešlé projekty, které už na Hluboké stojí. I ty budily emoce. Dnes už mùžeme porovnávat, zda
jsou pøínosem pro mìsto, nebo ne. Pøeètìte si zamyšlení pana starosty nad dotacemi v úvodu Zpravodaje a buïme realisté. Je dobré mít plány a snažit
se o to, aby naše mìsto vzkvétalo. Koncepci zpracovali: Bc. David Š�astný a Ing. Jan Pirgl. Zde je její velmi struèná verze:

Investice do cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou 2012 – 2020. Proè ?

Mìsto Hluboká nad Vltavou spoleènì s podnikatelskou sférou investovalo v posledních 15 letech 

ve mìstì nìco pøes 2 miliardy korun. Touto investici se mìsto rozvinulo své služby na velmi dobrou úroveò.

Služby cestovního ruchu se celorepublikovì zlepšují, a to pøevážnì zásluhou evropských grantových programù, které toto odvìtví

podporují. Každé mìsto se snaží vytvoøit ideální podmínky pro trávení dovolené jak tuzemským, tak zahranièním návštìvníkùm.

Tato koncepce se zamìøuje na 5 základních oblastí v rozvoji cestovního ruchu v Hluboké nad Vltavou. Projekty byly navrženy

a diskutovány z nìkolika základních hledisek. Nepøetížení dopravní obslužností jednotlivých oblastí, vytvoøení pøíjemných prostor

nejen pro turisty, ale také pro obèany Hluboké, udržení nízkých provozních nákladù, dostupnost a nabídka pro široké spektrum

návštìvníkù (vìkové, finanèní), atraktivnosti a jedineènosti. Cílem této koncepce je vytvoøit z mìsta Hluboká nad Vltavou 

jedno z nejatraktivnìjších mìst Èeské republiky, jak pro návštìvníky, tak pro obèany mìsta.

Výstavba vedoucí k rozvoji cestovního ruchu 

v Hluboké nad Vltavou 1995 – 2011

Zaèínající výstavba ve mìstì 1995 – 2002
# Sport centrum Martin Damm 15 mil. Kè # Hotel Štekl **** 300 mil. Kè
# Výstavba 40 nových domù pro Westinghouse 120 mil. Kè
# Revitalizace hlavní tøídy – nová výstavba (vè. kina Panorama), námìstí
60 mil. Kè

Druhá vlna výstavby ve mìstì 2003 – 2006
# Plovárna 20 mil. Kè # Townshend International Schoul 170 mil. Kè
# Zimní stadion 29 mil. Kè # Golfové høištì s 27 jamkami 40 mil. Kè
# Cyklistická stezka Hluboká – Èeské Budìjovice 10 mil. Kè

Výstavba v letech 2007 – 2011
# RRC Hluboká 300 mil. Kè # Dvùr Vondrov 50 mil. Kè # Hotel
Podhrad **** 30 mil. Kè # Hotel Knižecí dvùr **** 20 mil. Kè
# Parkhotel Hluboká **** 80 mil. Kè # Hotel Záviš z Falkštejna *** 30
mil. Kè # Adrenalin Park 3,1 mil. Kè # Sportovnì relaxaèní areál  20 mil.
Kè # Umìlý trávník fotbalového høištì 16 mil. Kè # Rekonstrukce
domova dùchodcù 10 mil. Kè # Plavební komora Hluboká 300 mil. Kè
# Cyklistická stezka Hluboká – Purkarec (Ponìšice) 50 mil. Kè
# Výstavba rodinných domù – Holý vrch, Hùrka, Køesín 400 mil. Kè
# Víceúèelový dùm na hlavní tøídì 170 mil. Kè # Rozšíøení ZOO Ohrada
o nové pavilóny (Afrika apod.) 30 mil. Kè # Adventure minigolf Hluboká
4,5 mil. Kè 

Finanèní objem výstavby: cca 2 277 600 000 Kè

Spoluúèast mìsta: cca 109 000 000 Kè tzn. 4,78 %  

Plán výstavby k rozvoji cestovního ruchu 2012 – 2020

Oblasti a pøedpokládaná výše investice (v mil. Kè):

# Plovárna – zlepšení funkènosti a využitelnosti 15 mil. Kè
# Cyklistická stezka pod plovárnou s návazností na stezku Purkarec –
Hluboká 5 mil. Kè
# Øemeslná vesnièka pod skalou (nyní parkovištì) 2 mil. Kè
# Parking na náplavce u øeky 3 mil. Kè
# Pøístavištì vè. parkingu a cestièek kolem 100 mil. Kè

# Propojovací cesta ze zámku k bazénu a øemeslné vesnici, vèetnì znaèení
– možnost nìjakého zajímavého sestupu 0,5 mil. Kè#  Nauèná stezka
v zámeckém parku 0,3 mil. Kè
# Sportovnì relaxaèní areál – rozšíøení o 2 hektary 6 mil. Kè
# Cyklostezka odkloòující dopravu z hlavní pøíjezdové trasy – podél øeky
napojující se na pøístavištì 5 mil. Kè
# Rozšíøení parkovištì za fotbalovými høišti – zrušení baseballového høištì
(malého) 2 mil. Kè
# Posunuti plotu u tenisového centra Martin Damma o cca 1,5 do tohoto
areálu, vèetnì posunutí stromkù a plotu u TJ – tenisu též o cca 1,5 m – 0,2
mil. Kè
# ZOO Ohrada – rozšíøení areálu do zadní èásti – k Vondrovu 90 mil. Kè
# Parkovištì u ZOO Ohrada – nové 4 mil. Kè
# Vodní stezka na Munickém rybníku 0,3 mil. Kè
# Muzeum lesnictví, mysl. a rybáøství (Ohrada) – vylepšení 30 mil. Kè
# Hipostezka 0,5 mil. Kè – stezka pro výlety na konéch
#  Nauèná stezka okolo Munického rybníka 1,5 mil. Kè
# Sýpka – zábavní centrum /outdoor / indoor 450 mil. Kè
# Rozšíøení hlavního parkovištì 3 mil. Kè
# WC pro hlavní parkovištì 4 mil. Kè
# Vodní svìt Hluboká vè. rozšíøení parkovištì 300 mil. Kè
# Židovské muzeum 0,3 mil. Kè
# Reprezentativnìjší cesta k zámku – od sýpky k infocentru 5 mil. Kè
#  Infocentrum Hluboká nad Vltavou 3 mil. Kè
# Tvorba nového parku pro Zámostí – u pìší stezky 3 mil. Kè
#  Cyklostezka Zámostí – Hluboká (bezpeèné spojení s mìstem) 2 mil. Kè
# Cyklostezka Zamostí – ÈB – po pravém bøehu Vltavy 12 mil. Kè
# Parkovištì pro pìší stezku a park 0,1 mil. Kè

Finanèní objem výstavby: cca 1 047 700 000 Kè

Spoluúèast mìsta: cca 80 000 000 Kè tzn. 7,25 %

Èasová osa plánované výstavby: 2012
#  Pøístavištì vè. parkingu a cestièek kolem #  Nauèná stezka v zámeckém
parku #  Parkovištì u ZOO Ohrada – nové # Zoo Ohrada – rozšíøení
areálu # Hipostezka # Cyklostezka Zámosti – Budìjovice – po pravém
bøehu Vltavy # Parkovištì u tennis centra – rozšíøení (ze stezky) 
#  Parkovištì pro pìší stezku v Zámostí

www. hluboka.cz      strana 7



2013
#  Cyklistická stezka pod plovárnou s návazností na stezku Purkarec –
Hluboká # Parking na náplavce u øeky # Propojovací cesta ze zámku
k bazénu a øemeslné vesnici, vèetnì znaèení # Cyklostezka odkloòující
dopravu z hlavní pøíjezdové trasy – okolo sportovního areálu podél øeky
napojující se na pøístavištì # Nauèná stezka okolo Munického rybníka
# WC pro hlavní parkovištì # Interaktivní Informaèní centrum Hluboká
nad Vltavou
2014
#  Plovárna – zlepšení funkènosti a využitelnosti
#  Øemeslná vesnièka pod skalou (nyní parkovištì)
#  Sýpka – zábavní centrum / outdoor / indoor
#  Rozšíøení a modernizace hlavního parkovištì
2015
#  Sportovnì relaxaèní areál – rozšíøení o 2 hektary
#  Zoo Ohrada – rozšíøení areálu II
#  Rozšíøení parkovištì za fotbalovými høišti – zrušení baseballového
høištì (malého)
# Reprezentativní cesta k zámku (hlavní parkovištì – infocentrum)
2016
#  Rybáøské muzeum (vodní svìt) – netradièní ( inspirace – pod vodou)
# oblast u rybáøství Hluboká, rozšíøení parkovištì u Rybáøství
# Židovské muzeum
2017
# Tvorba nového parku pro Zámostí – u pìší stezky # Cyklostezka
Zámostí – Hluboká (bezpeèné spojení s mìstem) # Muzeum lesnictví,
myslivosti a rybáøství (Ohrada) – vylepšení

Nové formy prezentace mìsta. PROÈ?

Cestovní ruch se zásadním zpùsobem podílí na ekonomice Hluboké nad
Vltavou. Kombinace rozvinuté a komplexní infrastruktury v oblasti služeb
cestovního ruchu a jedné z nejvìtších turistických atraktivit ÈR – statní
zámek + ZOO – dávají mìstu v této oblasti velký potenciál.

Zatímco v oblasti investic do infrastruktury cestovního ruchu (2,2
miliardy Kè v posledních patnácti letech – ubytování, stravování, sport,
relaxace, zábava) je Hluboká na špièkové úrovni, v oblasti její prezentace
výraznì stagnuje. Chybí jednotná, atraktivní, stále aktuální a propojena
prezentace mìsta, která by informovala o rozsáhlé infrastruktuøe
v cestovním ruchu a dìní ve mìstì a podpoøila individuální prezentace.

Nové technologie a sociální média nejsou pøes svùj potenciál a dopad
využívány a nelze je ignorovat (Facebook, Youtube, chytré telefony, atd.)
Rovnìž neexistuje jasnì vymezená odpovìdnost za prùbìžnou péèi o tuto
prezentaci.

Kvalitní a atraktivní infrastruktura a nabídka si zaslouží kvalitní
a atraktivní prezentaci – a to jak pro turisty, tak pro obyvatele mìsta.

Pro zlepšení prezentace mìsta navrhují autoøi
koncepce tyto námìty:

– Zamìstnanec úvazek cestovní ruch – Nové www stránky mìsta (turista)
– Nové video o mìstì – Facebook – Smartphone, Iphone – web aplikace
pro telefon – 3D prohlídka mìsta (panorama) 5 míst – Fotobanka mìsta
– Veøejný internet wifi – hotely, hlavní tøída, parkovištì – Cedule hlavní
parkovištì – nové formy prezentace – Samolepky Free wifi (mìstské
cedule + místa) – Podpora Informaèního centra – WC informaèní centrum
– Prezentaèní brožura mìsta, trhací mapa  – Google Earth, umístìní videí
na web – Mapy – umístìní zajímavých míst vè. videí – Sdílení odkazù s
jinými webovými stránkami – Youtube, umístìní videí – Twitter

Odhadované náklady prezentace mìsta celkem 481 000,- Kè

Závìr
Hluboká nad Vltavou se postupnì vyprofilovala jako mìsto, ve kterém je velký zájem žít a pobývat. Cestovní ruch má na tomto vývoji nepochybnì velkou
zásluhu. Cestovní ruch zároveò nabízí do budoucna velký potenciál. Je ovšem potøeba být pøipravený. Kombinace aktivních místních obyvatel, komplexní
vize a široké veøejné porozumìní významu cestovního ruchu dopomohu k dalšímu rozvoji mìsta, šetrnému k místnímu životu a zároveò schopnému obstát
v konkurenèním prostøedí tohoto odvìtví. Pokud má Hluboká zùstat po všech stránkách jedineèným mìstem, je potøeba usilovnì pokraèovat v další práci.
Jen tak bude možné i do budoucna zachovat mìsto, které se rozvíjí, které zùstává v pohybu, které žije.

O Malé zamyšlení...
Už jste bilancovali uplynulý rok? A hledali jste v nìm nìjaký svùj
nejsilnìjší moment? Jistì každý nìjaký osobní máme. Ale jsou i takové,
které vezmou za srdce celý svìt.

Byla to jen hodnì malá chvilka roku 2011. Ale tak intenzivní, že  mì
sebrala nejvíc. A to jsem vidìla svatbu prince Willyho s Kate,
pøedstavovala si hrùzu, kterou pøinesl svìtu ten krásný norský blonïák
Breivik, slzela nad tím, že odešel Václav Havel. Pøesto tenhle moment je
nepopsatelný a velmi, velmi silný. Chcete se dojmout nad nìkým, koho
vùbec neznáte? 

 Jestli chcete, aby vám taky vhrkly slzy do oèí, zadejte si do vyhledávaèe
na youtube jméno Sarah Churman a vyberte si videonahrávku, kterou sem
vložil její manžel Sloan. Ve dvou minutách pøehrávky uvidíte, jak Sarah
Chrurman, krásná tøicetiletá holka, atraktivní, plná života – která po celý
svùj dosavadní život neslyšela a pouze odezírala ze rtù – poprvé uslyší

lidský hlas – a také hlas svého muže. Nejenže do té doby nevnímala lidské
hlasy, ani cvrlikání ptákù, ani šumìní deštì, ani randál velkomìsta,
neslyšela ani »ano« svého muže, když si ji bral za ženu. Teprve po
voperování ušního implantátu a jeho zapojení uslyšela  – poprvé.

Je krásné zažít to její poprvé s ní – její smích a užaslý pláè – tak jako
ostatních už skoro 10 milionù lidí na celém svìtì.

A je to dobré pouèení pro život – jediná minuta dokáže úplnì zmìnit
a pøevrátit váš dosavadní život. Když jsou to zmìny k lepšímu, které
mùžeme nazvat zázrak, je to ta lepší varianta. Jak obyèejnì neobyèejná
chvilka to je! A jak bychom si takových mìli vážit.

Neøíkám, že si teï hlídám každou minutu, kterou prožívám, ale obèas
by trocha zamyšlení neškodila. A tøeba politici by se mohli zeptat sami
sebe, jestli plánují dost léèeben pro dlouhodobì nemocné, jestli tuší, co
znamená slovo hospic, a podobnì. Jsou totiž i minuty, kdy se zázraky
nekonají. Spíš naopak. A nevíme, kdo, kdy a jak je potkáme.
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Nenápadnì nápadná galerie
• Už 11. umìleckou sezónu letos otevøe prodejní galerie Knížecí dvùr. Zeptali jsme se na její další smìøování...

Stojíme po deseti letech na køižovatce, øíká ing. Pavel Frelich, který se
svou manželkou, oba velcí milovníci umìní, galerii zakládal. Po
poèáteèním velice úspìšném rozvoji galerie, kdy chodilo hodnì lidí na
vernisáže i na výstavy, došlo k urèitému útlumu. Je to logicky zpùsobené
souèasnou krizí ve spoleènosti. Další útlum je zpùsoben
tím, že galerie je posunuta mimo hlavní pìší trasy ve
mìstì, je to tady taková klidová èást mìsta, na rozdíl od
dob, kdy pøímo dvorem se ještì procházelo na zámek
cestou k bývalé vinici. Navíc díky postupné pøemìnì
objektu na hotel se vyhraòuje prostor soukromého
zaøízení, takže návštìvník míøící do galerie má
nepøíjemný pocit, že vstupuje na neveøejné území.

Nicménì i tak galerie má své pøíznivce, kterých si
velmi vážíme. Lidé si nás nacházejí i za tìchto relativnì
ménì pøíznivých podmínek. Je pravda, že nejvíce
navštìvované jsou vernisáže a pak už je rozptyl
návštìvníkù øidší. Mívali jsme takovou návštìvnost, že
nám ji závidìli Pražáci. Dnes bohužel slyšíme zprávy, že
se v Praze zavírají další a další menší galerie, že tak
trochu stagnuje kulturní povìdomí národa. Únava,
odklon od umìní, od podpory umìlcù je znaèný
a zpùsobený všeobecnou tendencí nekultury kolem nás.
V televizi bìží spousta poøadù o zaøizování bytových
interiérù, architekt radí, jak byt vkusnì zaøídit, ale tìžko
zažijete, aby tam bylo doporuèení doplnit interiér kvalitní
grafikou... Zato plakát s panoramatem New Yorku mají
doma všichni, ti v televizních seriálech, i skuteèné
»moderní« domácnosti. Nechápu, proè spolu ani
výtvarníci víc nedrží a nepodporují své profese
navzájem. Proè výchova umìleckého povìdomí je spíš
nevýchova. 

V Galerii Knížecí dvùr si myslí, že je èas na zmìnu.
Pøemýšlejí také o pøesunu galerie do jiných prostor. Zvažují další krok
rozvoje obèanského sdružení. Vzniklo pøed pìti lety, aby galerii zaštítilo,
s myšlenkou sdružit soukromé i právnické osoby se zájmem o kulturní
rozvoj a prezentaci umìleckých výrobkù témìø výhradnì z èeských zdrojù.
Zatím se sdružení nijak neprezentovalo, ale nyní v rámci rozhodování jak
a kam dál, by uvítalo podporu širší veøejnosti. Jestli se nìkdo svým
postojem, nebo tøeba aktivní pomocí rozhodne napomoci k udržení
prezentace èeského umìní v našem mìstì, bude vítán. Èlenem sdružení se
mohou stát i podnikatelské subjekty, obèané nebo napøíklad i Mìsto
Hluboká nad Vltavou.

Galerie a prodejní galerie je rozdíl.
Je pravda, že na Hluboké máme AJG, zámek plný umìleckých dìl, ale
prodejní galerie, která prezentuje souèasné umìlce, navíc umìlecké
artefakty prodává – to je trend souèasných galerií ve vìtšinì mìst Evropy,
a nejen v turistických oblastech. Zpøístupòují kvalitní umìní tìm, které
neuspokojí nákup »hlavnì nìèeho levného« nebo radìji jenom
spotøebního zboží. Pøiblížení autorských prací návštìvníkùm galerie
znamená ukázat, ano, v Èesku se dìlá dobrá grafika, dobré oleje, pùvabná
keramika, šperk. Jména našich umìlcù mají zvuk. Pøesto jsou mnohdy
známìjší a prodávanìjší více v zahranièí, než u nás. Škoda. Škoda, že
jsme ještì nedospìli k filosofii, že je moudré podporovat soused souseda,
obchodník obchodníka, což se s úspìchem praktikuje v zemích okolo nás.
Je to jako s èeským èesnekem. Tak dlouho jsme kupovali ten levný z
Èíny, až èeský zmizel z obchodù a chvilku nám trvalo, než jsme pochopili
vlastní hloupost.

Vždycky je možnost dojít k rozhodnutí galerii zavøít a neprovozovat ji,
pokud by nabyl vrchu pocit, že je to opravdu záležitost pøíliš nároèná a v
urèitých obdobích možná prodìleèná. Dá to dost práce, vybrat výtvarníka,
oslovit ho, uspoøádat výstavu, pøedvést ji tìm, kteøí projeví zájem – a po
mìsíci ji zase svìsit. Ale i tehdy tady zùstává alespoò ten vnitøní pocit,
vnitøní radost, že na výstavy chodí návštìvníci, a i když tøeba momentálnì
ménì kupují, aspoò mají možnost dívat se a obdivovat. 

Koupit si do bytu originál, zapomenutá libùstka minulého století?
Nìkdy to tak vypadá. Galerie, pokud najde své místo ve frekventovanìjší
zónì mìsta, by mohla navýšit autorské výstavy. Deset výstav za rok by

nebyl problém. Stejnì tak je možné pøipravovat vernisáže, tak jak jsme
dosud dìlali, vždy s nìjakým kulturním programem. Využíváme jednak
hlubocké umìlce, stejnì tak se tu pøedstavili renomovaní umìlci
a populární osobnosti se sympatiemi k výtvarnému umìní, a� už z oblasti

vážné hudby, èi populární a další osobnosti. 
Možná jsou ještì rezervy i v kontaktu s hlubockými

výtvarníky, možná by bylo možné uspoøádat besedy,
krátká umìlecká vystoupení... autorská ètení, proè ne.

Deset let historie znamená, ano, umíme to,
a jmenný seznam vám pøipomene, že pokud jste
nìjakou výstavu nevidìli, o nìco jste pøišli. Desetiletá
vizitka realizovaných výstav skuteènì pøedstavila
moderní èeské umìní v nevídané šíøi.

Vìtšina vystavovatelù patøí k tìm nejlepším
èeským výtvarníkùm, kteøí jsou vìhlasní 
i v zahranièí. Alespoò namátkou:
Byl mezi nimi napøíklad svìtoznámý, nedávno
zesnulý Zdenìk Miler (autor krteèka), autor
souèasných èeských bankovek pan Oldøich
Kulhánek, Adolf Born, Jan Antonín Pacák,
Vladimír Komárek, Josef Liesler a další významná
jména... napøíklad tito umìlci: Slavomír Kubeš,
Pohlazení køídlem (fotografie). Vìra
Krumphanzlová, grafika. Vilém Balej, obrazy a
kresby. Karel a Daniela Benešovi, grafika. Václav
Johanus, kresby, grafika a ilustrace. Jiøí Slíva,
grafika. Štìpán Mareš, kresby. Herbert Slavík,
fotografie. Tono Stano, fotografie. Marie Michaela
Šechtlová grafika. Emma Srncová, grafika. Milèa
Eremiášová, textil, krajka. Alfréd Kindler, obrazy.
Josef Velèovský grafika. Iva Hüttnerová, obrázky.
Ladislav Hodný, obrazy, knižní vazba. Jaroslav

Sùra, grafika, kresby, plakáty. Kristian Kodet, obrazy... a další.

O galerii
Galerie Knížecí dvùr byla slavnostnì otevøena v sobotu 21. 4. 2001
vernisáží výstavy Marty Taberyové. Dosud pøedstavila na 80 samostatných
autorských a mnoha kolektivních výstavách desítky pøedních èeských
autorù. Letošní výstavní sezóna je již jedenáctá.

Od 1.1.2007 je provozovatelem Galerie Obèanské sdružení Knížecí
dvùr. – Ing. Pavel Frelich: pøedseda sdružení – Marie Hanušová: galeristka
a èlen výboru sdružení – Ing. Martina Jirsová, Hana Èermínová a
Jaroslava Švejdová zajiš�ují provoz galerie.

Prezentací dìl souèasných renomovaných výtvarníkù ve výstavních
prostorách zrekonstruovaného objektu
pøispívá galerie k obohacení kulturního
života mìsta Hluboká nad Vltavou. Obdobnì
jako zdejší zámecká Alšova jihoèeská
galerie, proslulá svými sbírkami gotického
umìní, má Galerie Knížecí dvùr ambice stát
se vyhledávaným kulturním stánkem,
pøitahujícím pozornost umìnímilovné
veøejnosti. 

Cílem galerie pro nejbližší období je
umožnit nejširšímu okruhu zájemcù a
pøíznivcù umìní setkání s nejnovìjší tvorbou
našich umìlcù jak pro zhlédnutí, tak pro
možnost koupì všech vystavovaných dìl. Do
budoucna pøedpokládáme rozšíøení do
dalších galerijních èinností, vytvoøení vlastní
stálé expozice, prodejní výstavy tématicky
zamìøené, obchod s kvalitními umìleckými
díly a sbírkami, aukce, zprostøedkování
koupì a prodeje apod. 
Umìlecká díla prodejní galerie Knížecí dvùr

mùžete nakoupit i pøes internet www.knizecidvur.cz (Viz. grafika Adolf
Born a kovová plastika Dany Štolbové) 
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Nový kuchaø, nový jídelníèek, a nová sezóna za dveømi
!  Vepøové hody 9. – 12. února !  Dny slovenské kuchynì 23. – 27. února

Pøi nepravidelném putování po hlubockých restauracích jsme tentokrát zamíøili do hotelu Záviš, a to pøímo do kuchynì. 

Teplé, voòavé, a plné pøíslibù, až se vám zaènou sbíhat sliny v puse... Kuchynì v centrální èásti hotelu obsluhuje tøi restaurace

a hlavnì v letní sezónì tu mají napilno. Hotel byl postaven na místì pùvodní zástavby a proslulé restaurace Na Rùžku a otevøen pøed

pìti roky. Jeho majiteli jsou Jiøí a Hanka Hanušovi. V listopadu posílil tým kuchaøù Jan Hejna, který ovšem není za plotnou žádným

nováèkem. Do hotelu Záviš pøišel z restaurace u zámku Orlík, takže vlastnì jen vymìnil pohled z jednoho krásného

schwarzenberského zámku za druhý. Je to èistokrevný Jihoèech a vaøit ho baví. 

Jak jste zdomácnìl v nové štaci? Je to pro mì trochu zmìna, vìtšinou
jsem pracoval v restauracích a nikoli v hotelu. I když po maturitì jsem
právì do jednoho tøeboòského hotelu do prvního zamìstnání nastoupil.
Jinak se na Hluboké cítím dobøe a oèekávám, že víc mì provìøí letní
sezóna. Samozøejmì rozdíl mezi letní a zimní sezónou se v kuchyni
turistického mìsta dost liší.

Slyšeli jsme, že se právì mìní jídelníèek a pan starosta si pochvaloval,
že mu chutná. 

Na zmìnách v jídelníèku se právì hodnì pracuje. Týdenní jídelníèky, od
pondìlí do pátku jsou v pøípravì, navrhují se denní nabídky. Zùstávají
víkendové hotovky, to jsou guláš, vepøová, svíèková – klasická èeská
kuchynì. Ano, mám èeskou kuchyni rád, ale tìší mì také, že se dnes do
jídelníèkù pøidává více tìstovin a zeleniny, což døíve v èeské kuchyni tolik
zastoupeno nebylo. Také je pravda, že každý kuchaø si pøinese nìjaké své
oblíbené recepty a každý vaøí trochu po svém. Tøeba svíèková se dá udìlat
na 1000 a jeden zpùsob. I každá kuchaøská smìna uvaøí trochu jinak, by�
vaøí stejné položky z jídelníèku a podle normy. Tak to prostì je, stejnì tak
každému hostu jinak chutná, protože chu�ové pohárky a zálibu v jídlech
máme také každý jinak.

Rozdìlení kuchaøského roku podle roèních období mi pøijde moudré, teï
na únor chystáme zabijaèkové hody... Jsem i zastáncem dvou jídelních
lístkù na rok, v zimì trochu víc masa, ale v létì odlehèit, zeleninou, rybami
a sezónními produkty. Zralá rajèata, papriky, okurky patøí do letního
jídelníèku. 

Máte profesionální vaøení v rodinì? Dá se to tak øíct. Táta je èíšník,
máma kuchaøka, pøekazil jsem jí maturitu, když byla ve tøe�áku a já byl to
mimino, co mìla v bøíšku. Svou vlastní maturitu už jsem na odborné škole
udìlal. Naši pracují v oboru celý život a dokonce jsem v rodinných
dokumentech objevil, že mé pratety mìly cukrárnu ve Vídni. V Tøeboni
jsem chodil do školy a dìtství trávil poblíž pracovištì mého táty, který
pracoval v hotelu Svìt a v Baštì. Vlastnì ani nic jiného neumím, já prostì
musím vaøit.

V kuchaøském øemesle jsou asi zkušenosti dost dùležité. Abyste zùstal
nadosmrti v kuchyni jediné restaurace, to asi není to pravé?
Urèitì ne. Ve vaøení se rozvíjejí nové trendy, v nabídkách se zaèaly
projevovat mezinárodní kuchynì, a tak by mìl èlovìk buï vycestovat,
nebo aspoò prostøídat restaurace, které se specializují na rùzné kuchynì.
Nìkdo se pak specializuje na studenou kuchyni, nìkdo na cukraøinu,
nìkdo na èeskou kuchyni, nìkdo italskou – a italská, to nejsou jenom
nudle a tìstoviny. Nabídnout se mohou i speciality kuchynì francouzské,
rakouské, nìmecké, zajímavá je indická, balkánská. I ruská kuchynì má
nìco do sebe. 

Takže i tøeba tady v hotelu na Hluboké máte rozdìlené v kuchyni
funkce? Ten dìlá masa, ten omáèky, ten zase palaèinky? Máme to
rozdìleno, ano, je to dùležité pro hladký chod kuchynì. Zastoupit se sice
mùžeme, ale když každý dìlá svou urèenou práci na svém úseku, je to
ideální. V kuchyni jsme dva kuchaøi, a jedna paní na mytí nádobí,
v pøípadì, že dorazí uèni, dìlají pomocné práce. V sezónì pøibude ještì
jeden pomocný kuchaø.

Když se mnì nìkdo motá v kuchyni, tak mi tam pìknì pøekáží. Vám to
v práci nevadí?  Ne, máme kuchyò rozdìlenou na úseky a každý je na
svém místì. Cukráøský úsek, úsek na minutky, na zeleninu, nikdo si
nepøekážíme. Máme to rozdìlené i zdí, protože jsou sporáky a pláty proti
sobì, abychom sebe neprskali olej, ne že bychom se poš�uchovali pánví.
Je to vyloženì o souhøe, abychom se domluvili, já už mám steak a nudle
hotové, jak jsi na tom se svíèkovou – aby se to u stolu hostù sešlo všecko
najednou.

Stejnì nechápu, jak to stíháte, když je hospoda plná. Doma èlovìk vaøí
jeden chod a má s tím honièku... Vy doma také ještì vaøíte? Nejsem díky
profesi zas tak èasto veèer doma, ale když už ano, vaøím, což asi
u mužských, kuchaøù, až tak obvyklé není. Spíš si chtìjí doma od kuchynì
odpoèinout.

A vìøíte, že já doma taky vaøím víc jídel najednou? Protože se s
manželkou vìtšinou nedokážeme shodnout na jídelníèku. Já tøeba
nemusím ryby, i když je èasto a myslím, že dobøe, pøipravuji, a ona je má
ráda. Já nemusím Nivu a cihlu, místo èeských sýrù mám radši parmazán.
Takže udìlám tìstoviny na èeský a italský zpùsob. Nejím houby, manželka
je miluje, já upøednostòuji masa tuènìjší, tøeba krkovièku, žena spíš
libové. Já mám rád ostøejší chu�, manželka v žádném pøípadì. Takže u nás
veèeøíme jídla o dvou menu. Kolikrát ani v mouèníku se neshodneme.

To jste tedy skvìlý manžel! Ale když se vrátíme k profesní zkušenosti...
V jaké pozici se octne kuchaø, když zaèíná?  Nejtìžší je sehnat dobrou
práci hned po maturitì. Nejlepší je, když si student už ve tøe�áku vyhlídne
restauraci a chodí tam na praxi a na brigády, a tam ho pak pøijmou, pokud
se jim zamlouvá. Takhle já zaèínal v Tøeboni v hotelu Zlatá hvìzda. I když
v osmdesátých letech byla Tøeboò trochu ospalejší, než dnes, zafoukal vítr
– a tam od rybníkù fouká èasto – a nám dva dny nešla elektrika. 
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Kuchaø dìlá nejdøíve druhého nebo tøetího kuchaøe, podle toho kolik je
kuchaøù na smìnì, a já dìlal trojku. To znamená spíš pomocné práce.

Nejdùležitìjší je šéfkuchaø nebo šéf smìny, který koriguje celý chod
kuchynì, a dìlá si – aspoò tady u nás v Èechách – vìtšinou hotovky.
Druhý kuchaø pak bývá u fri�ákù, plátù, pánvièek a trojka se stará o saláty,
zeleninu, obalování øízkù a podobné práce, výdej hotových jídel,
popøípadì o cukraøinu. A pak postupuje výš, když se mu vede v práci a
když tøeba nìkdo z vyšší pozice odejde. Anebo musí zmìnit místo a když
je šikovný, dostane se do nìjaké menší restaurace, kde je sám a má k ruce
nìjakého šikovného pomocníka. To se stalo tøeba mnì, dostal jsem se do
Budìjovic na Dynamo, pøímo na tribunu a vaøil v restauraci Fotbal. Ne,
nechodilo tam jenom pánské osazenstvo, na obìd chodili lidé z podnikù
v okolí, a když byly zápasy, pøipravovali jsme veèer rauty pro mužstva a
trenéry.

Když to shrnu, bude mi 33 let, vyuèil jsem se pøed
16 lety, v kuchyních pracuju už 18 let a prošel jsem
12 restauracemi. V téhle profesi je to obvyklé. 

Pravda je, že ve velkém se vaøí dobøe a také to má
lepší chu�.
V profesionální kuchyni pøipravíte najednou opravdu
hodnì porcí, tøeba upeèete deset kachnièek najednou.
Používáme trouby, které se jmenují konvektomaty.
Jsou to multifunkèní kuchyòská zaøízení. Mùžete v
nich vaøit, péct, péct s párou, smažit, sušit, udržovat
a ohøívat veškeré druhy pokrmù. Vejde se tam
dvanáct plechù. Pøíprava je šetrná k minerálním
látkám a vitamínùm obsaženým v potravinì. Dobrá je
možnost souèasného vaøení zcela odlišných druhù
pokrmù (napø. jableèný závin a grilované kuøe), bez
promísení chutí a pachù. Navíc není potøeba
obvyklého množství tuku pøi peèení. Použít se dá
teplotní èidlo, nastavíte teplotu, píchnete ho tøeba do
masa, knedlíku nebo buchty, a jakmile je uvnitø
dosaženo žádané teploty, trouba vypne a je hotovo.

Moderní doba se v kuchaøinì asi hodnì projevuje...
V posledních asi 15 letech se právì objevily tyhle
chytré trouby, pak nástup grilù, a� už rovné pláty s
kvalitním povrchem anebo kontaktní grily, kdy se na
jednu desku naklopí druhá deska a maso se peèe z
obou stran. Zrychlí se doba pøípravy a v masu
zùstane š�áva, vitamíny. Zaèalo se také pracovat s
velmi kvalitním masem, steaky, dneska se dá udìlat
dobrý steak nejen z minutkového masa, ale tøeba z
kvìtové špièky nebo z krku u býka, ta zvíøata jsou na
to speciálnì šlechtìná. Nejznámìjší je angus, ale není nejkvalitnìjší,
nejlepší hovìzí mají Japonci. Moc se sem nevozí, doprava a maso je drahé,
ale nejkvalitnìjší maso mají oni.

Japonsko, mìsto Kobe. 
Hovìzí Kobe pochází ze zvláštní plemene skotu zvaný Wagyu, které je
ojedinìlé svým chovem a zpùsobem znaèkování, má tak libové maso, že
ostatní skot by mu nesahal ani po kopýtka. Mnoho století chovu se
nakonec vyplatily. Jediné, co dìlá hovìzí zvláštní, je zpùsob, jakým je se
farmáøi starají o svá zvíøata. Láskyplná péèe se mùže v klidu srovnávat s
chovem závodních koní. Skot je pravidelnì èesán a masírován, aby se
stimulací dostal do pohody. Ještì více pøekvapivé je, jakou roli v tom hraje
pivo! Dùvod, proè krávy dostávají pivo, je prostý. Pivo stimuluje stìny
žaludku a pak mají krávy vìtší chu� k jídlu. Krom toho se šeptá, že pivo
nièí škodlivé bakterie a udržuje skot zdravý, výsledkem je kvalitní libové
hovìzí.
Popularita hovìzího z Kobe pøímo explodovala s medializací pomocí
celebrit jako je Tom Cruise a Steven Spielberg. Žádné pøekvapení, že se
hovìzí dostalo do prvních stránek jídelního menu na ceremonii pøedávání
Oscarù. Ve svìtì se Kobe hovìzí zaèalo servírovat v tìch nejluxusnìjších
restauracích v New Yorku a Londýnì, kde si ho gurmáni cení na 50 až 100
liber. Info: internet

Zøejmì i èeští hosté si rádi dávají specialitky...
Ano, Èeši jsou hodnì zvìdaví a znají už spoustu jídel z ciziny, takže jsou
informovaní a rádi zkouší. Dnes už není problém procestovat a ochutnat

Evropu. Doby, kdy jsme si vozili paštiky do ciziny a neochutnali v Itálii
nic kromì vyhlášené zmrzliny, jsou snad už naštìstí pryè.

A zmìnil se urèitì i jídelníèek v rodinách. Dìti si u babièek ještì rády
dají klasiku, ale zaèala excelovat pizza a èínské nudle, carpaccia, což je
vlastnì nakládaná svíèková, samozøejmì i carpaccio z ryb, lososa, výborná
záležitost, udìlal jsem  nám ho o Vánocích. A to ryby nemusím. 

On i obyèejný tatarák slaví návrat a je opravdu bezpeènìjší dát si ho
v restauraci, kde je syrové maso z bezpeènostních hygienických dùvodù
zchlazeno na dva stupnì.

Je to tak, èetla jsem, že nejzdravìjší je neandrtálská dieta: trochu
opeèené maso, zøejmì z mamuta, co pøitáhli lovci a k tomu nìjaký ten
koøínek, bejlí a bobule, co nasbíraly ženy. A vaše nejoblíbenìjší jídlo?

Ano, jsme všežravci, pøitakává
kuchaø, mìli bychom jíst všechno.
Vybrat jedno jídlo, co mám
nejradši, to je tìžké, ale z tìch
oblíbených mám rád tøeba
špagety, s èesnekem, sušenými
naloženými rajèaty a feferonkou.
Jednoduchý recept, ingredience si
pøipravíte lehce i doma, rajèata
usušíte v sušièce, naložíte do
dobrého oleje. Stejnì tak si dìlám
vinné octy. Dobrý je vepøový
steak z kotlety, na to jenom pršut
a rajèata, v jednoduchosti je krása
a proè tam pøidávat pøíliš mnoho
chutí. Miluju maso v kombinaci
s ovocem na grilu, ananas, banán,
jablko je výborné.

Sýry mám rád v pokojové
teplotì, pak vynikne jejich chu�
nejlépe, výborné jsou nakládané
sýry, a nejenom hermelín, ale
tøeba parenica a mozzarella, ta se
musí malinko dochutit koøením a
je výborná.

Olivový olej výborný na saláty.
Na teplou pøípravu kvalitní
øepkový, nebo sluneènicový. 

Co se mì osobnì týèe, k jídlu
preferuji moravská vína. Mám
radši bílé, rulandské šedé, to je
špièka, ale èervené obèas také  rád
ochutnám.

Recepty si vìtšinou pamatuji, jen nìco úplnì nového si zapíšu a když
jedu do ciziny, vždycky si pøivezu nìco nového k jídlu i k pití.

Vidím, že o jídle hezky mluvíte, takže vám urèitì i chutná, ale
pøesvìdèivì tlustý kuchaø tedy nejste!
A to jsem deset kilo pøibral, v létì jsem vždycky hubenìjší. Nebojte,
ochutnávám, kuchaøi musí chutnat, co vaøí, to by nebyl správný kuchaø.
Ale vždycky to vybìhám – máme šestnáctihodinové smìny – v hotelu ráno
od šesti dìláme snídanì, a jsme v kuchyni do veèera do deseti hodin. 

V pátek a v sobotu do pùl jedenácté, v nedìli do devíti. V krátkém týdnu
dìláme dva dny, støedu a ètvrtek – a v druhém týdnu, to je tzv dlouhý,
máme zase støedu ètvrtek volnou, ostatní dny v práci.

Doufám, že hosté to pracovní nasazení i vaši kuchyni oceòují!
Pochvala se nìkdy donese až ke kuchaøi, to samozøejmì potìší. A pokud
se hosté vrací, je to dobrá vizitka kuchynì, obsluhy a celého zaøízení. 

Nìkteøí hosté samozøejmì dovedou být nepøíjemní, také zkouší, že snìdí
skoro celou porci a pak ji vrátí s nìjakou výtkou. Dìlal jsem i noèního
kuchaøe do 4 do rána, a to byla opravdu škola života. Samozøejmì nejvíc
s kùží na trh jdou èíšníci, ti hájí kvalitu jídla v první linii. Ale ve tøi ráno
s podnapilým pánem nemáte moc možností jak argumentovat.

Takže pøijïte ochutnat speciality nejen nového kuchaøe, ale samozøejmì
všech z týmu kuchynì hotelu Záviš. A pokud nemáte problém se žluèníkem,
zaènìte hned v únoru zabijaèkovými specialitami a potvrïte pøátelství se
slovenskými bratry ochutnávkou halušek s brynzou...
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Pøedvánoèní výlet do Prahy

Vánoce se kvapem blížily a my, žáci ètvrtých roèníkù, jsme si chtìli tuto
atmosféru vychutnat co nejlépe. Proto jsme se vydali na vánoèní
pøedstavení s názvem Èeské Vánoce do pražského  divadla ABC. Tam nás
èekalo nezvyklé pøekvapení v podobì uvítání vánoèkou a voòavým èajem.
   Jaké by to ale byly Vánoce bez adventních trhù a vánoèního stromeèku
na Staromìstském námìstí? To jsme si samozøejmì nemohli nechat ujít,
stejnì jako nákup drobných dáreèkù.

Zastavili jsme se pod orlojem a prošli jsme Královskou cestou do centra
na Václavské námìstí. Celý den nám ubìhl v pøíjemné atmosféøe pøíprav
na nejvzácnìjší svátky v roce. Teï už zbývá jen popøát si klid, pohodu,
štìstí a zdraví do nového roku.
Žáci ètvrtých roèníkù a tøídní uèitelky Jana Bùrková a Naïa Dupalová

         ZŠ Hluboká nad Vltavou

Støední odborná škola elektrotechnická
v Hluboké nad Vltavou,
Centrum odborné pøípravy, 

škola s perspektivou

Støední odborná škola elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou, která
v záøí oslavila šedesátileté výroèí své existence, nabízí ve školním roce
2012/13 studium v nìkolika zajímavých a perspektivních oborech.

Ètyøletý studijní obor Informaèní technologie poskytuje technické
vzdìlání v oblasti elektronických poèítaèù s využitím moderních
komunikaèních technologií. Je vhodný pro uchazeèe, kteøí se zajímají o
programové vybavení poèítaèù, programování a poèítaèové sítì. Ve výuce
je samozøejmostí každodenní využívání výpoèetní techniky a internetu.

Další ètyøletý studijní obor Mechanik elektrotechnik – poèítaèové, øídící
a zabezpeèovací systémy nabízí vzdìlání v oblastech spojených s návrhy,
výrobou, montáží, testováním a obsluhou elektrotechnických zaøízení,
elektrických strojù, pøístrojù a rozvodných sítí a elektronických systémù
z oblasti automatizace, mìøící a regulaèní techniky, spotøební elektroniky
a elektronických sítí.

Nabídku tradièních tøíletých uèebních oborù Elektrikáø a
Elektrikáø-silnoproud, zamìøených na instalaci elektrických rozvodù,
zabezpeèovacích systémù, opravy a instalaci nejrùznìjších
elektrospotøebièù a práci s výpoèetní technikou, doplní v následujícím
školním roce nový uèební obor Elektromechanik pro zaøízení a pøístroje,
který nabízí vzdìlání v oblasti mìøící a regulaèní techniky, prùmyslové
automatizace a sdìlovací a zabezpeèovací techniky.

Absolventùm tøíletých uèebních oborù, kteøí mají zájem rozšíøit si
vzdìlání, poskytuje škola možnost dvouletého denního èi tøíletého
dálkového nástavbového studia oboru Provozní elektrotechnika, který je
zakonèen maturitní zkouškou.  Absolventi školy mají mimo jiné možnost
se uplatnit ve spoleènostech E.ON a ÈEZ JETE. Uchazeèi o studium na
støední odborné elektrotechnické škole v Hluboké nad Vltavou nekonají
pøijímací zkoušky. Pøijímací øízení je provádìno na základì jejich
prospìchu ze základní školy.

Kostíci, mladí hasièi z Kostelce
Dvojbojem v Ohrazeníèku 17. záøí 2011 jsme završili spoleènou soutìžní
hasièskou sezónu v Roudném, kde naše malé dìti hostovaly. Z dùvodu
toho, že v Roudném dìti z pøípravy pøestoupily do mladších dìtí, jsme se
domluvily s mladými hasièi z Dobøejovic, kterých je pro další sezónu
taktéž málo, na spojení tìchto dvou týmù a v záøí zaèali spoleènì trénovat
na podzimní obvodové kolo hry »Plamen«, které se konalo 15. øíjna 2011
v Roudném, kde naše dìti spoleènì vybojovaly krásná umístìní. Mladší
skonèily na II. místì a starší pak na místì III.

Kromì soutìží a tréninkù, které nám opravdu zabírají spoustu èasu, mají
Kostíci ještì mnoho jiných aktivit, mezi nìž patøí již pravidelnì se konající
LDT v èervenci v Plavu spoleènì se Soptíky. Naši spoleènou sezónu se
Soptíky jsme završili 28. øíjna 2011 výletem do Muzea historických
vozidel v Poøežanech. Po prohlédnutí exponátù jsme se vrátili zpìt k nám
do Kostelce, kde si dìti opekly párky a vyrobily draky, které si pak
pouštìly. Výlet se nám všem moc líbil.

Bìhem roku nezahálely ani naše šikovné ruèièky. Kostíci vyrábìli
spoustu tématických pøedmìtù k Velikonocùm, Vánocùm apod. Též se
zapojili do brigád na pomoc naší obci, místnímu SDH a MS Malše Roudné
v Plavu. Tak jako každý rok dìti sbíraly žaludy a kaštany. Své hasièské
dovednosti pøedvedli naši Kostíci hned ve dvou ukázkách v PÚ, na
druhém roèníku Kostelecké dokropné, která se konala 25. èervna 2011
a 3. èervence na soutìži v Žabovøeskách.

Mimo hasièských soutìží jsme se 23. 7. 2011 zúèastnili i soutìže
v dìtském rybaøení, kterou pøichystalo pro dìti u pøíležitosti slavnostního
otevøení hasièské zbrojnice v Hroznìjovicích místní SDH. I zde naše dìti
dosáhly vynikajících výsledkù. Èinnost Kostíkù je opravdu èinorodá.

Závìrem bych chtìla podìkovat za opìtovnou finanèní pomoc mìstu
Hluboká nad Vltavou. Velký dík patøí – jak jinak – než SDH u nás
v Kostelci. Daniela Výletová, vedoucí kroužku MH v Kostelci

Centrum volného èasu pro dìti, mládež 
a dospìlé – Próza a poezie, o. s.

Jedná se o novì vzniklé volnoèasové zaøízení pro dìti, mládež a dospìlé,
jehož aktivní èinnost se zapoèala v èervenci 2011. Nabízíme výukové,
vzdìlávací a zájmové kurzy pøedevším pro dìti školního vìku, ale také pro
dospìlé, kteøí chtìjí získat nové zkušenosti èi dovednosti a nebo se
v nìjaké oblasti zdokonalit. Prioritou tohoto zaøízení je nauèit úèastníky
co nejvíce.  Dále je našim cílem, co nejlépe, nejefektnìji a nejkvalitnìji
trávit a pøizpùsobit volný èas dìtem a mládeži.

V tomto zaøízení pro dìti probíhají kurzy všech oborù.  Nabízíme kurzy
– výtvarnì tvoøivé, šperkaøství, pøírodovìdný kurz, deskové hry, z oblasti
hudební a taneèní zde bude zahrnut sbor a výuka flétny, street dance
a orientální tance. Mimo jiné je také v nabídce novináøský a dramatický
kroužek. Vzdìlávání je rozšíøeno i o možnost douèování dìtí z uèiva
základní školy, èi pøíprava na SŠ. V programu pro dospìlé  zájemci najdou
kurzy orientálního tance, výtvarnou tvorbu, cvièení pilates, muzikoterapii
a divadlo.

Centrum volného èasu pro dìti, mládež a dospìlé – Próza a poezie, o. s.
poøádá v létì 2012 tyto pobytové tábory:
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Pobytové tábory

1. Pobytový tábor – Relax pro maminky s dìtmi 4. – 7. 7. 2012
• Místo: Ubytovna – Dobrá voda u Prachatic
Tábor je urèený pro maminky a jejich dìti ve vìku do 10 let. 
Co nás èeká:  Cvièení Pilates, Jógy, cvièení na míèích, výroba šperkù,
výtvarné techniky, masáže, výživové poradenství, logopedické poradenství
a další. • Cena: 3200,- 

2. Pobytový – literární tábor – Od pohádek po scifi
7. – 14. 7. 2012, pro dìti od 6. let 
• Místo:  Táborová základna Rechle, Vodòany, okr. Strakonice
Co nás èeká:  Táborové putování – od pohádek po scifi, na celý týden je
pøipravena celotáborová hra, spoleèenské s a kolektivní hry, tvoøivé dílny,
sportovní utkání. Dìti zažijí noèní hru, diskotéku a mnoho dalšího.
• Cena: 2250,- 

3. Pobytový tábor – Cesta kolem svìta za 10 dní
1.– 10. 8. 2012, pro dìti od 6. let. 
• Místo:  Táborová základna Rechle, Vodòany, okr. Strakonice 
Co nás èeká: Putování kolem svìta dìti zažijí na desetidenním pobytovém

táboøe, bìhem putování zabrousí do nìkolika evropských státù, nauèí se
rùzné spoleèenské a kolektivní hry, spoustu sportovních her, výtvarné
techniky. Dìti bude provázet celotáborová hra, èeká je ukázka práce hasièù
a policie ÈR. Pro dìti bude pøipravena etapová hra, noèní hra a další
zajímavosti. • Cena: 2750,-

4. Vodácký tábor – Od Vyšáku do Boršova
12. – 18. 8. 2012, pro dìti od 7. let.
• Místo: Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Èeský Krumlov, Zlatá
Koruna, Boršov nad Vltavou 
• Ubytování: stanové základny podél Vltavy. 
Co nás èeká: Sjezd øeky Vltavy na raftech pro 6 dìtí + 1 dospìlý. Bìhem
týdne je pro dìti pøipravená celá øada her, soutìží, vodácký program,
návštìva Èeskokrumlovského zámku a mnoho dalšího. • Cena: 2100,- 

Organizaèní informace: 
• Pøedbìžné pøihlášky je nutné odeslat do 15. 3. 2012, 
50 % zálohu je nutné uhradit do 31. 3. 2012.
• Veškeré informace o táborech získáte na www.proza-poezie.cz, 
nebo na telefonním èísle 721 757 781. 

Koledy a další hlubocké tradice...
Se zájmem jsem si pøeèetl èlánek o jubilejních
koledách ve vánoèním Zpravodaji. Prolistoval
jsem kroniku a svou pamì�, abych si mohl
pøipomenout, jak parta kamarádù zaèala
nejen se zpíváním vánoèních koled. Stálo za
to napsat nìkolik øádek o akcích, z nichž  se
nìkteré staly pro Hlubokou tradicí.

Na Hluboké byla skupina mladých lidí
narozených ve dvacátých a tøicátých letech,
kteøí si øíkali RUMUNI, shodou okolností od
slova rum. Mìli vlastního prezidenta
a ministry. Rumuni dìlali legraci a také dobré
skutky, pomáhali si navzájem, i kde bylo
potøeba, napøíklad hlubockým zemìdìlcùm
pøi žních. Mezi akce, které spolupoøádali,
patøila i Bosá liga, která se hrála na Štìdrý
den.

Nejdøíve hráli na høišti, pozdìji na
parkovišti. Hráli mezi sebou jako mužstva
Anglie a Skotska. Žádoucí byl nerozhodný
výsledek, vìtšinou 2:2, èasto došlo i na penalty
s jasným cílem vyrovnat. Následoval pochod
mìstem, zpívaly se koledy. Prùvod konèíval
zprvu na Marjánce, pozdìji na Podhradì nebo
U Boušù. Peníze vybírané na závìr posezení se
posílaly na SOS vesnièky. Bosou ligu, stejnì
jako Rumuny, odnesl až èas.

V sedmdesátých letech byla poèetná skupina
mladých v odboru ZRTV (základní a rekreaèní
tìlesné výchovy) v Tìlovýchovné jednotì
Hluboká nad Vltavou. Tehdy jsem byl jeho
pøedsedou. Pøemýšlel jsem o tom, jakým
zpùsobem navázat na tradici vánoèního
a rumunského veselí.

Pøed 30 lety, v roce 1981, na Štìdrý den, jsme
se sešli s kamarády ze ZRTV  na námìstí
u stromeèku. Sešlo se osm rodin, mezi námi
i døívìjší Rumuni, Køížovi  a Mallátovi.  Hrála
kapela ve složení Láïa Køíž 1. housle, Tonda
Kriegler, Milda Bùrka, Vašek Hanuš, všichni
housle, Jirka Prokeš kapelník a kytarista. Tím
zaèala tradice vánoèních koled na Hluboké.
Nìkolik let jsme zpívali koledy pod stromeèkem
na námìstí. Dnes se zdá být úplnì neuvìøitelné,
že kvùli zpívání koled (Narodil se Kristus Pán,
atd.) mnozí z nás mohli pøijít i o zamìstnání.
V polovinì 80. let jsme se s koledami

pøestìhovali na zámek. První pøesun byl kvùli
poèasí a pak už jsme na zámku zùstali. Zaèali
jsme v dolní zahradì v oranžérii, pozdìji jsme

zpívali v obøadní síni, potom na zámeckých
schodech v zimní zahradì. Mìli jsme vytištìné
zpìvníèky, které dostávali všichni zpívající. Náš
poèet se postupnì rozšiøoval o naše další
kamarády, obèany Hluboké a pozdìji
i kamarády z okolí. Nakonec nás bylo tolik, že
jsme skonèili na místì, kde se zpívají koledy
dodnes. Z komorní akce nìkolika pøátel se
postupnì stávala velká obecní a nadobecní
událost, vìtšina zpívajících hlasù je dnes
pøespolních. Ze zámku jsme chodili nejdøíve na
Podhrad, pozdìji do Bakaláøe. Tady se znovu
zpívaly koledy,  v Bakaláøi pøibyla vánoèka
a vánoèní punè podle starého rodinného receptu.
Bylo po nìm tak veselo, že nìkteøí z nás mìli
plné ruce práce se smažením vánoèního kapra.
Nyní se chodí po koledách do hotelu Záviš.

Jenom o málo pozdìji vznikly i další tradice.
Zvykli jsme si na Hluboké zahajovat a konèit
vodácko-turistickou sezónu. Nejen Lužnice je
øeka, a pokud jde o ni, vždycky byly komplikace
s dopravou lodí do Suchdola nad Lužnicí, pak
se zase muselo zpátky z Majdaleny pro auta.
Zaèali jsme tedy otevírat a zavírat Vltavu doma.
Dùležitým pomocníkem pøi všech novì
vznikajících akcích byl Kája Pfeffer, v té dobì
tajemník MNV v Hluboké nad Vltavou. 

On to byl, na koho jsem se s každým novým
nápadem nejdøíve obrátil. Vašek Irovský, Franta
Škola, Standa Prantl, Vašek Tesaø a pan Dr.

Ras�a Jakubíèek pomáhali pøi zajiš�ování
lodí. Z poèátku pøi odemykání a zamykání
øeky všichni jeli na pramicích, pozdìji
pøibyly i kanoe.  Pøi pravidelné zastávce
na Karlovì hrádku se opékaly špekáèky.
Konèilo se v hospodì v Purkarci.  Tady,
jako vždy, nastoupil Jirka Prokeš se svou
kytarou. Jeho muzikantské schopnosti
pomohly udržet naši partu pohromadì
dlouhá léta. V hospodì se zpívalo, nìco se
popilo a potom jsme se spoleènì vrátili
domù autobusem tìlovýchovy. A když se
øeka první jarní sobotu otevøela, musela se
na podzim i zavøít. To bylo vždy poslední
sobotu v øíjnu. Jezdily s námi v hojném
poètu i naše dìti. Protože se vždy nìkdo

nechtìnì vykoupal, zaèalo postupnì pøibývat
pìších, lodí ubývalo, až pøestaly jezdit docela.
Symbolické otvírání a zavírání Vltavy zùstalo,
zmìnil se pouze zpùsob naplnìní. Léty se
postupnì rozrostl poèet úèastníkù pochodu
kolem øeky do Purkarce na více než stohlavou
skupinu.

Neskuteènou legrací a povyražením pro nás
byly spoleèné cesty na Šumavu na bìžky.
Dávno pøed námi pan Meškán vyjíždìl
s hlubockými dìtmi pøíležitostnì na Šumavu na
lyže. Takže i tady bylo na co navázat. Zaèali
jsme jezdit na bìžky. Štìstí nám pøálo, mìl jsem
totiž možnost pokaždé sehnat vìtší množství
bìžeckého vybavení. Boty, bìžky a hole se
v pátek veèer zkoušely a pùjèovaly v sokolovnì.
Po návratu domù se všechno vracelo.  Celé roky
jsme jezdili na Šumavu nìkolikrát za zimu
autobusem tìlovýchovy. Vybírali jsme mezi
sebou peníze na pokrytí alespoò èásti nákladù
a na mzdu øidièe. Postupnì si vìtšina z nás
nakoupila vybavení vlastní, záležitost se stala
jednodušší. Zážitky z našich zimních cest by
vydaly na humoristický román.    

Hluboètí sokolové dlouhá léta hráli
ochotnické divadlo, na jehož tradici se koncem
80. let podaøilo velmi úspìšnì navázat.
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S Rumuny i s divadlem je neodmyslitelnì spjato
jméno prezidenta Rumunù, herce a režiséra Ládi
Køíže, který dal pevný základ všem dnešním
divadelním spolkùm ve mìstì.

Až do poloviny 90. let byly aktivity této party
velmi bohaté. Kromì pravidelných spoleèných
Silvestrù, oslav MDŽ a narozenin to byla ještì
øada dalších pøíležitostných akcí. V polovinì
80. let, kdy vycestovat do zahranièí bylo možné
pouze na devizový pøíslib, jsme si dvouletou
prací v Oboøe vydìlali na spoleèný zájezd do
Jugoslávie. Znamenalo to pro nás hodnì úsilí
a èasu. Také pøi zajiš�ování tohoto zájezdu
velmi pomohl Kája Pfeffer.

Na Štìdrý den 2011 tomu tedy bylo 30 let, co
jsme poprvé zpívali koledy. Chtìl jsem nám,
dnes již šedesátníkùm i starším, tuto dobu
pøipomenout. S Helenou Žípkovou jsme se
nejdøíve museli rozpomenout na všechny, kteøí
tenkrát poprvé byli na koledách. Pøáli jsme si,
aby i hudba hrála ve stejném složení. Pro Jirku
Prokeše a nìkteré jiné muzikanty to znamenalo
hrát v 11 hodin u stromeèku na námìstí a po
obìdì na zámku. Z pozvaných kamarádù se
zúèastnili témìø všichni. Tìm, kteøí mezi námi
už nejsou, jsme potom spoleènì zapálili svíèky
na høbitovì. Sejdeme se zase na Štìdrý den
v roce 2016.

Koledy, otevírání a zavírání Vltavy, divadlo
a další dnes již tradièní hlubocké akce mají své
duchovní otce, kteøí pomáhají oživovat mìsto
zevnitø. 

Jedny aktivity pøitahují druhé, lidé mají chu�
být spolu,nevnímají mìsto jen jako kulisy, ale
jako živý organismus. Všem nám je zapotøebí
zážitkù, ze kterých tøeba èasem, spontánnì,
mùže vzniknout živá tradice. 

Pavel Marek,
starosta TJ Sokol Hluboká nad Vltavou

První mláïátko roku a poradna pro zvíøátka
Vìtšina z nás je chytrá jak rádio (já taky), a to zvláštì v oborech, které
èlovìk nevystudoval a tedy z nich má pocit, že jsou naprosto jednoduché
a jasné. Jenže pøijde chvilka, kdy jsme postaveni pøed záhady, které si
vysvìtlit neumíme. A nìkteré vám jdou tìžko vygooglovat i na internetu.
Pro tyto pøípady jsme se domluvili alespoò na jedné poradnì, a to té, která
se týká zvíøat. Díky pochopení ZOO Ohrada jsme zøídili – by� tøeba
nepravidelnou – dotazovnu na »zvíøecí témata«. ZOO Ohrada také
oficiálnì funguje jako poradna pøes internet v oblasti chovu zájmových
zvíøat, welfare, ochrany volnì žijících živoèišných druhù nebo ochrany
pøírody. Na pøípravu odpovìdi je potøeba vždy trochu èasu, nìkdy bude
nutné problém probrat s odborníky. Dva úvodní dotazy byly ovšem
zodpovìzeny k naprosté spokojenosti.

## Když jsme procházeli v zoo kolem osla, vyšel dotyèný z ubikace
a promluvil k nám tak neuvìøitelným oslím proslovem, že to nelze nazvat
hýkáním. To je øíje, èi jsme se mu nelíbili, nebo naopak se do nás
zamiloval, èi co? Bylo to neuvìøitelnì hlasité a opravdu jsme zùstali paf,
to byla pøímo oslí árie.
Ten oslí »øev« je vlastnì jeho normální hlasový projev, jen to není to
klasicky opakované Í Á. Dává tím najevo ostatním oslùm, že toto území
a tyto samièky (v našem pøípadì jen jedna) jsou jeho a že je ochoten je
i fyzicky bránit. Pøièemž za soky mùže považovat i nìkteré návštìvníky.
Stejnì tak se projevuje, oddìlíme-li ho od samice nebo naopak je po
nìjaké dobì spojíme.

## Máme doma ochoèenou andulku, dokonce mluví, lítá volnì po bytì
– a nejvíc miluje viset nám z ofiny hlavièkou dolù a dívat se v této
»pozici netopýra« zblízka lidem do oèí. Nikde nemùžu objevit, co ji k
tomu vede? V pøírodì se snad takto projevovat nemusí?
Andulky jsou velice spoleèenští ptáci, žijí a hnízdí v koloniích, páry spolu
neustále komunikují, vzájemnì se krmí a èistí si peøí. Kontakt z oèí do oèí
je u nich pøi tìchto èinnostech velmi èastý. Pokud je vaše andulka
ochoèená a mluvící, pravdìpodobnì ji máte od velmi útlého vìku, možná
dokonce, že ji pùvodní chovatel vybral pøedèasnì z hnízda a dokrmoval.
Takový papoušek pak k èlovìku snadno pøilne, má podobu èlovìka
»vtištìnou« tak, že ho v podstatì považuje za svého partnera. Pak se
samozøejmì snaží o všechny ty intimnosti, které by jinak vykonával se
svým opravdovým papoušèím partnerem. Možná jste dokonce
zaznamenali, že se vás snaží krmit (minimálnì vám vyvrhuje zrní z volete
do vlasù). Vlastnì se tedy chová tak, jako by se choval v pøírodì k jiným
papouškùm, vy jste pro nìj jen trochu vìtší. Proto se snaží pøiblížit vašemu
oblièeji v tak krkolomné poloze.

Za dùkladné odpovìdi zoo dìkujeme a pøidáváme velkou pochvalu. ZOO
vypadá krásnì a jako vždy vlídnì, krásné zimní osvìtlení jí propùjèilo
nevšední lesk... a v zimì je procházka za zvíøaty o to víc milá.

A miniopièka v pavilónu, která si sama vyleze na nic netušícího
návštìvníka a nìžnì se mu probere ve vlasech, jestli náhodou nemá vešky
– to je skuteènì úžasný zážitek.

Takže jdìte se potìšit do zoo a jestli také máte nìjaký zvíøecí problém,
se kterým si nevíte rady, smìøujte jej Zpravodaji a my zprostøedkujeme
odpovìï. A potìšíme s ní i ostatní ètenáøe.
Adresa: redakce Zpravodaje, mìstský úøad Hluboká 
nebo e-mail: alenoviny@volny.cz

Malá želvièka 
se stala 
v Zoo Ohrada 
prvním mládìtem roku 2012 

Jméno: želva zelenavá – Testudo heramanni boettgeri
Datum líhnutí: 4.1.2012 (délka inkubace 103 dny)
Délka: 38 mm (krunýø)   Hmotnost: 16 g  Možná délka dožití: 70 – 100 let
Výskyt druhu v pøírodì: Jižní Evropa – Chorvatsko, Albánie, Srbsko,
Makedonie, Bulharsko, západní Turecko 
Jeden ze tøí druhù suchozemských želv žijících v Evropì.

Ochrana druhu: želva zelenavá je chránìna Úmluvou o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volnì žijících druhù živoèichù a planì
rostoucích rostlin (CITES), kde je v navazujících evropských pøedpisech
zaøazena do nejpøísnìjší kategorie A (stavy populací tohoto druhu ve volné
pøírodì velmi silnì poklesly z dùvodu masivních dovozù želv
støedoevropany z dovolených v jihoevropských letoviscích zejména
v 70. a 80. letech minulého století)

Pohodový nový rok pøeje
Roman Kössl, Zoo Ohrada

Cvièení na Barborce i v Novém roce
I v roce 2012 nabízíme možnost protažení tìla. 

Zregenerovat tìlo i ducha mùžete ve Sporthotelu Barborka

– každé úterý od 7. února 2012 od 19:00 hod pøi cvièení JÓGY pod
vedením PaedDr. Jaroslavy Tenglové

– každou støedu od 1.února 2012 od 19:00hod pøi cvièení HATHA
JÓGY pod vedením Mgr. Denisy Klímové

Bližší informace na tel:  387 965 411, 607 117 026
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Hlubocký pìvecký sbor Záviš – ohlédnutí za Adventem

Ani se èlovìk nenadìje a už tady máme únor. Vánoce a Nový rok

se kolem nás prohnaly jako rychlík a ani nebyl èas zhodnotit, co

všechno náš pìvecký sbor v Adventu všechno zvládnul. Už od

podzimu všechny èlenky sboru pod vedením naší milé sbormistrynì

peèlivì a svìdomitì nacvièovaly, trápily se s novými a mnohdy

i starými písnìmi a skladbami, nacvièovaly nové pásmo, které pro

sbor pøipravila Milenka Horníková a náš dvorní »skladatel« Jirka

Chvátal. Nebylo to vždy snadné a jednoduché skloubit všechny

hlasy dohromady a zvládnout nácvik pøed vypuknutím doby

adventní. Ale stálo to za to – kvalitnì nacvièené pásmo vánoèních

písní a koled mohl sbor prezentovat na devíti vánoèních

koncertech. 

Bylo to pro všechny zúèastnìné opravdu nároèné – v pøedvánoèní

dobì, kdy každou ženu èeká nejen peèení cukroví, ale i nákupy

vánoèních dárkù a další všemožné pøípravy a kdy èasu není

nazbyt. Pøesto si zpìvaèky i paní sbormistrynì a naše milá

klavíristka Soòa našly èas, aby atmosféru Vánoc pøiblížily

nejen svým blízkým, ale i babièkám a dìdeèkùm v domovech

dùchodcù, známým i neznámým lidem nejen u nás na

Hluboké, ale i v Chráš�anech, Pištínì, Trhových Svinech a na

Kvildì. Spokojené, vánoènì naladìné oblièeje posluchaèù

byly potom pro všechny Závišky odmìnou za nároènou

pøípravu.

Ale ani teï v novém roce není èas na odpoèinek a užívání

si zasloužených úspìchù – hned minulý týden sbor pokraèoval

v nahrávání našeho nového, již druhého profilového CD. 

A že práce umìlcù není snadná vìc, to už ví každá z nás!

Takže na blížící se jaro máme spoustu práce – dokonèit

nahrávání, nacvièit nové skladby a hlavnì se pøipravit na naše

jarní koncerty. Ten tradièní v kostele Sv. Jana Nepomuckého

se bude konat  v 3. èervna 2012.

Ale nejen to, èeká nás i návštìva festivalu v rakouském

mìsteèku St. Michael im Lungau, kam jsme pøijali pozvání na

7. roèník mezinárodního pìveckého festivalu Feuer & Stimme.

Setkání se tam úèastní pìvecké sbory Rakouska, Nìmecka, loni

Èeskou republiku zastupoval smíšený pìvecký sbor Èeská píseò

z Prachatic, letos bychom mìli reprezentovat v krásném

salzburském kraji naše mìsto my.   

Takže – ještì jednou díky Milence Horníkové za její obìtavost,

trpìlivost a skvìlé vedení, Sonièce za perfektní klavírní doprovod,

Jirkovi Chvátalovi za zdaøilé úpravy písní a skladeb, manažerce

Jarce Šindeláøové za kvalitní pøípravu a vedení veškerých

sborových aktivit a samozøejmì nám všem, zpìvaèkám, za

upøímnou snahu a neutuchající píli. A� nám to i v tomto roce zpívá,

a� nám vydrží zdraví a nadšení a a� máme poøád dostatek

posluchaèù a pøíznivcù! Za celý sbor ES
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PANORAMA 
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit 

v pracovní dny od  8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení!!!
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout

nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !

Biograf                             

Støeda 1. února – Perfect days: I ženy mají
své dny. ÈR 2011. Komedie. Erika má
všechno... co však chybí… dítì… a pustí se do
nìj s veškerou silou… Hrají: Ivana Chýlková,
Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová. 
Režie: Alice Nellis. Pøístupný.

Støeda 22. února – Rodina je základ státu.
ÈR 2011. Drama. Má vše, ale štìstí netrvá
dlouho. Machinace s penìzi klientù na sebe
nenechají dlouho èekat. Hrají: Igor Chmela,
Eva Vrbková, Martin Finger. 
Režie: Robert Sedláèek. Pøístupný.

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

Støeda 15. února – Tintinova dobrodružství.
USA 2011. Animovaný/rodinný/dobrodružný.
Comicsový pøíbìh mladého reportéra a
vìrného psa Filuty…
17.00 hod.  Režie: Steven Spielberg.
Pøístupný – èeský dabing !!

Komorní scéna
Pátky a soboty 10. a 11. a 24. a 25. února 

Blbec k veèeøi
Divadlo Hluboká v produkci Zdeòka Pikla
divadelní pøedstavení –  komedie 
19.00 hodin   

Støeda 8. února 
Cestujeme … Mexikem nás provede
PhMr. J. Jakovljevièová 
17.00 hodin  sál MÚ Hluboká nad Vltavou

Pátky a soboty 3., 4. 17., 18. února 

Postel pro andìla 
Obèanské sdružení Køížžáci
divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hodin  

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE 

Výstavy

Hluboká
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství
– stálá expozice
Èeské sochaøství 20. století – stálá expozice

Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století – stálá expozice

Wortnerùv dùm AJG v Èeských
Budìjovicích
Milan Ressel / Nìco se mìní, nìco
zùstává… – do 5. 2. 2012
Markéta Zlesáková / Pamì� – 9.2. – 15.
4. 2012

Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / listopad – bøezen 9:00 – 16:00,
duben – øíjen 9.00 – 18:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00
– 18:00

Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky /
øíjen – duben - otevøeno na základì telefonické
domluvy

Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup do
všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou
/ T + 420 387 967 041, F + 420 387 965 436
e-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Poøady pro
školy na objednávku / zimova@ajg.cz

Zimní prohlídková trasa

Státní zámek Hluboká
zimní prohlídky zámku Hluboká
dennì kromì pondìlí
10:00 – 16:00
 (16:00 – zaèíná poslední prohlídka)

Již ètvrtá sezóna zimních prohlídek na zámku
Hluboká zavede návštìvníky do soukromých
apartmá posledních ètyø generací majitelù
hlubockého panství,  Schwarzenberkù. K vidìní
je deset pokojù, které jsou temperovány. 

POJEÏTE  S  NÁMI  DO  PRAHY  DO  DIVADLA
  1. Pololetí 2012

24.3.2012 – sobota

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ  

Každý rok 

ve stejnou dobu
v hlavních rolích V. Freimanová a Z. Žák, 

režie Jiøí Menzel

13.5.2012 – nedìle

STAVOVSKÉ DIVADLO

Èaj u pana senátora

hrají F. Nìmec, E. Salzmannová, V. Postránecký, 

A. Švehlík a další herci, režie Ladislav Smoèek 

Informace o odjezdech a cenách vstupenek a dopravy na tel. 387965153 nebo 728194574 p. Bezdìková 
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