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h ÚVODNÍK h
Máte rádi trapasy? Vìøím, že ano. Zvláštì pokud se nepøihodily zrovna
vám osobnì a tìšíte se jen tìmi cizími. Ale nakonec i na ty své vlastní
vzpomeòte s veselou myslí – zvláštì po letech. Konec koncù, legrace je
prima, padni komu padni...
Když se stane trapas mladé krásné dívce, èi mladému muži, objektivnì
nahlédnuto, bývá to ta nejlepší varianta. Je na nì totiž vìtšinou hezký
pohled. Krásná dcera mé pøítelkynì, vysokoškolaèka, které si pøivydìlává
pøi studiu jako modelka, pøijala na letošního Valentýna pozvání od svého
pøítele na veèeøi v dobrém pražském hotelu. Na vysokých podpatcích
kozaèek a na obláèku lásky se vznášela ve foyer pøed prosklenou stìnou
pøeplnìné restaurace. Muž vstoupil dovnitø dle bontónu první. Avšak ona
ho pøedbìhla, když dovnitø vpadla šipkou – klouzavì po bøiše, pøímo na
ústa a bradou dobrzdila o koberec. Když jí pomohl na nohy, byla jen
v punèochách a když se ohlédla, zjistila, že obì kozaèky vzornì stojí
vyzuté u dveøí. S podpatky pevnì zarytými v rohožce...
Byla stateèná. Když její pøítel oderval kozaèky z té praktické rohožky
a opìt si ji obul, kývla, že opravdu chce ještì v této restauraci poveèeøet.
Já sama svého èasu jako mladá paní nosila kožíšek, sahající mi akorát
pod zadeèek. Když jsem si tehdy ve výstavním socialistickém obchodním
domì Kotva v Praze odbìhla na toaletu, nechápu, jak se mi podaøilo
lehounkou sukni z taftu i se spodnièkou zastrkat vzadu do punèocháèù.
Vepøedu mi tedy suknì sahala hluboko pod kolena, avšak vzadu jsem
pøedvádìla bìloskvoucí kalhotky pod prùhlednými punèocháèi ... A ještì
dlouho se procházela obchodním domem, než jsem se náhodou spatøila
v zrcadle. Dodneška se zlobím na všechny návštìvníky, co tam tehdy také
byli. No, asi nechtìli kazit legraci tìm, které jsem ještì nepotkala.
Hezký trapas byl, když deset let po revoluci jsem na otevøeném dnu
školy, ve které jsem maturovala, vyrukovala na jednoho z bývalých
profesorù s døíve povinným oslovením »soudruhu profesore!« To už byli
soudruzi dávno nemoderní, ale bohužel, podmínìný reflex zafungoval.

Má pøítelkynì Eva vypadla pøi vystupování z vlaku, ve vìku, kdy už mohla
mít rozum a vìdìt, že vyskakujeme-li z rozjíždìjícího se vlaku na perón,
nejsme schopni se správnì orientovat v pùsobení sil odstøedivých
a dostøedivých. Rozbitý krvavý nos v této situaci není trapas ani smùla, ale
velké štìstí. Mohlo být hùø.
Paní Lískovcová z Hluboké, ve vìku, kdy už se moc v zrcadle ráno
neshlížíme, vzala z polièky tubu s krémem a namazala si oblièej. Teprve
cestou autobusem do Budìjovic ji kdosi upozornil, že zøejmì použila barvu
na vlasy své dcery. Byla mahagon a vyrážku pak léèila dalších 14 dnù..
Nepøíjemné je, svìøila se dcera, když se tlaèíte v chumlu studentù dovnitø
do posluchárny, sdìlujete si s kamarádkou, že rozhodnì nehodláte zrovna
dneska poslouchat pitomé plky nablblého profesora, nebo s sebou máte
prima rozeètenou knihu – a po vstupu do místnosti se zpoza vašich zad
oddìlí od hlouèku studentù postava mladì vyhlížejícího profesora, který se
na vás usmìje a jde si stoupnout pøed katedru.
Nejlepší je si na recepci plné nóbl hostù hned pøi pøípitku špatnì srknout
aperitivu a zaèít se dusit, poprskat všechny kolem, zrudnout v oblièeji
a dlouhé minuty bojovat o nadechnutí – a tím upoutat všechny zraky upøené
na øeèníka ke své osobì. Taky dobré je ptát se žen, které mají nìjaké kilo
navíc a suknì je jim malá v pase, jestli neèekají miminko. Ještì lepší je optat
se jich na to opakovanì pøi dalším setkání. Výborné je zamìnit pohlaví
jedince z dùvodu matoucí délky vlasù a dívky oslovovat jako muže – a
jinochy, jako by byli ženami. Budou vás mít za to rádi, a jsou -li to kamarádi
vašich dìtí, budou vás za to vaše dìti lynèovat. Úplnì nejlepší je mluvit o
milostných, školních èi problémech s pletí vašich dìtí ve spoleènosti více
lidí – a samozøejmì v jejich pøítomnosti.
Také dobré je chodit venku s brýlemi nablízko, potkávat známé a nezdravit
je. To dìlám s oblibou – takže, lidi, pardon! Zdravte mì prosím vás první,
slyším ještì dobøe a odpovídám! Pøeji všem krásné a ještì krásnìjší jaro
a trapasy si užívejte, jsou naše, lidské!

OZNÁMENÍ

h ZPRÁVY Z RADNICE h

pracovníci Finanèního úøadu v Èeských Budìjovicích
navštíví Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
ve dnech 5.3 a 12.3.2012 v dobì od 10 do 17 hod.
(v zasedací místnosti) ve vìci daòových pøiznání k dani z pøíjmu
fyzických osob za rok 2011. Úèelem je poskytnutí tiskopisù pøiznání
a informaèních materiálù poplatníkùm.
Dále budou pracovníci finanèního úøadu daòová pøiznání pøijímat,
pøípadnì zodpoví konkrétní dotazy k jejich vyplòování.
Stejnì jako v minulých letech nelze daò platit na místì v hotovosti.

Z jednání mìstské rady
O Rada souhlasila s výsledky výbìrového øízení na akci Oprava kanalizace
Pražská.
O Mìsto souhlasí s uzavøením smlouvy o umístìní, údržbì a opravách
kabelového vedení NN v lokalitì Kostelec.
O Další smlouvy uzavøeny s umístìním elektrických zaøízení v k.ú.
Bavorovice, Líšnice, Hluboká.
O Rada jednala o pronájmech a prodejích pozemkù.
O Rada se zabývala dispozicí s volnými byty a nebytovým prostorem:
Byt 1+1 (Sýpka) bude zveøejnìn zámìr pronájmu bytu na dobu neurèitou.
Byt 1+0 pøidìlen na dobu urèitou mìstskému strážníkovi.
Nebytové prostory èp. 247 pronajaty na dobu neurèitou. Pronájem bytu
v KC Panorama byl prodloužen dosavadnímu nájemci.
O Rada mìsta souhlasí s tím, aby po dokonèení právního øízení
o vyklizení bytu v Kostelci èp. 35 bylo provedeno ocenìní nutných oprav
domu a poté rada znovu vìc projedná.
O Osadní výbor požádal o souhlas s pokácením 2 ks jasanù i køížku a 2 ks
bøíz u knihovny. Bylo schváleno s podmínkou náhradní výsadby stromù.
O Rada souhlasí s provedením rekonstrukce malé vodní elektrárny
Hluboká za pøedpokladu zachování nebo zlepšení protipovodòových
opatøení a cyklistické stezky, vyjádøení bude vydáno po pøedložení
pøíslušné dokumentace.
O Rada vzala na vìdomí pozastavení administrace projektu Modernizace
MŠ Hluboká/V. z dùvodu šetøení podezøení pro nesrovnalost.
O ÈEZ pøijímá žádosti na poskytnutí prostøedkù z grantových programù
na akce v r. 2012:
O Oranžový rok 2012 – mìsto mùže získat 200 tis. za reklamu ÈEZ pøi
akcích zamìøených na mládež, kulturu, sport. V roce 2011 ÈEZposkytl
200 tis. Kè na drobné akce osadních výborù Bavorovice, Munice,
Kostelec, Purkarec, Hroznìjovice a Ponìšice a Vinaøské a Rybáøské
slavnosti.
O Oranžové høištì 2012 – v grantovém øízení Nadace ÈEZ lze získat až
1 mil. Kè na podporu výstavby dìtských a sportovních høiš, žádat mohou
pouze obce. Žádost podala ZŠ Hluboká na úpravu atletického høištì.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci bøeznu 2012 oslaví významná výroèí.
Havlová Františka
Vlášková Terezie
Hodinka Jan
Lexová Otilie
Tesaøová Marie
Rysová Zdeòka
Holý Pavel
Kabelová Marta
Slípková Jiøina

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Ponìšice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Holá Viktorie
Karvánková Theodora

Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Marie Šímová
Rùžena Foøtová
Jiøina Èapková
Jiøí Polívka

Hroznìjovice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
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93 let
90 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
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O Podpora regionù ÈEZ – grantové øízení již
bylo uzavøeno, ale je možno ještì podat žádost
dodateènì. Doporuèuje se podat žádost o grant
na akci »Bezpeèná køižovatka na Munice«.
Pøedpokládaný rozpoèet 1 mil. Kè, žádost
o grant 200 tis. Kè.
O Mìsto obdrželo pøíslib poskytnutí dotace
SFDI na akci »Pravobøežní vltavská cyklostezka
ÈB – Hluboká.« V bøeznu je nutno pøedložit
všechny požadované doklady na SFDI a stavba
musí být dokonèena v r. 2012. Jedná se o
cyklostezku, jejímž cílem je zvýšení bezpeènosti
dopravy cyklistù i chodcù u silnic I. a II. tøídy,
která bude sloužit jako cesta do školy a práce.
O Rada mìsta schvaluje územní studii Køesín –
Pod pilou v souladu se schváleným územním
plánem mìsta Hluboká.
O Na mìsto Hluboká se opìtovnì obrátili
obyvatelé z lokality Vývarka, nad tratí v
Zámostí. Již døíve byla zpracována
dokumentace a vydáno územní rozhodnutí na
zásobování vodou a odvod splaškových vod
v této lokalitì. Nepodaøilo se však zajistit
vhodnou dotaci na tuto stavbu. Vzhledem
k naléhavosti žádosti navrhujeme pùvodní
dokumentaci v co nejvìtší míøe zredukovat
a zjistit za jakých podmínek lze stavbu
financovat i za úèasti obyvatel a majitelù
nemovitostí v oblast.
O Firma, která zajišuje pro mìsto odchytovou
službu toulavých zvíøat, pøišla se žádostí
o uzavøení dodatku ke smlouvì, na základì
kterého se zmìní ceny nìkterých služeb.
Vzhledem ke stoupající cenì pohonných hmot
se zvýší sazby za ujetý km. Naopak se razantnì
snižuje cena za vydání zvíøete náhradnímu
majiteli.

Z jednání zastupitelstva
O Byla projednána dispozice s majetkovým
vypoøádáním v souvislosti s pozemky a
vybudováním sportovního pøístavu Hluboká nad
Vltavou
O Vlastníci pozemkù v podnikatelské zónì
vyvolali jednání o vyøešení pøístupu k jejich
provozovnám a pozemkùm nákladními vozy.
Pøes Vltavskou ulici pøístup možný není, bude
tedy øešen odkoupením pozemku pod
zpevnìnou komunikací ve vlastnictví Èeské lesy
a. s. Vlastníkem komunikace bude mìsto,
vlastníkùm jednotlivých pozemkù bude zøízeno
vìcné bøemeno a uhradí rovnìž mìstu polovinu
nákladù na koupi pøedmìtného pozemku.

Rádi vám pomùžeme s :
U Vedením úèetnictví
U Zpracováním mezd
U Pøenesením daòové povinnosti DPH
Kontakt:
Avail s.r.o., tel: 777 912 063,
mail: info@avail.name
Sídlo: Bavorovice 115, Hluboká nad Vltavou
Provozovna: Studentská 1655/1b,
Èeské Budìjovice

Úspìšné dopadení pachatele na místì èinu za
sebou mají hluboètí policisté.
Ve ètvrtek 23. února odpoledne zadrželi
v Bavorovicích 29letého zlodìje, který se
bezprostøednì pøedtím vloupal do chaty.
Nic z ní neodcizil, ale poškozením dveøí
zpùsobil škodu za ètyøi tisíce korun.
Novì jsou na Hluboké instalovány
O kontejnery na drobné elektrozaøízení
od KS ASEKOL.
Kontejnery slouží ke sbìru drobného
elektrozaøízení, baterií a monoèlánkù.
Svoz je bezplatný a probíhá 1x mìsíènì.
Nová barva v tøídìných odpadech
ÈERVENÁ
Nesete do kontejnerù tøídìný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Pøiberte s sebou i vaše drobné elektro a baterie.
Èervené kontejnery už i v ulicích vašeho mìsta!
Usnadníme vám odevzdávání drobných,
vysloužilých elektrospotøebièù. Stacionární
kontejnery na elektro a baterie – usnadní lidem
odevzdávání vysloužilých spotøebièù blíže místu
jejich bydlištì. S drobnými elektrospotøebièi tak
obyvatelé našeho mìsta nemusí na sbìrný dvùr,
ale mohou je kdykoliv a pohodlnì odevzdat do
pøipravených kontejnerù. Kontejnery jsou
umístìny vìtšinou u separaèních stání na tøídìný
odpad.
Patøí: baterie a drobná elektrozaøízení jako jsou
napø. kalkulaèky, rádia, drobné poèítaèové
vybavení, discmany, telefony, elektronické
hraèky a podobnì.
Nepatøí: televizory, poèítaèové monitory,
záøivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí
spotøebièe (jako napø. lednièky, praèky,
mikrovlnky, chladnièky, vysavaèe a podobnì)

Den, kdy k nám zavítal vyslanec Rady Evropy,
aneb pohled na islám a jeho revoluèní vøení ze situace v Maroku
Pøed nedávnem k nám na fakultu zavítal pan Ing. Tomáš Jirsa, aby se
s námi podìlil o své zážitky a postøehy z Maroka. Pochopitelnì jsem se na
pøednášku o Maroku velice tìšil, ne jenom kvùli tomu, že jsem v Maroku
nikdy nebyl, ale pøedevším kvùli doslova elektrizujícímu názvu pøednášky
»Pohled na islám a jeho revoluèní vøení ze situace v Maroku«, který
nemohl nikoho, kdo se zajímá o svìtové dìní, nechat klidným. Byl jsem
zvìdavý na postøehy a názory nìkoho, kdo mìl možnost zažít a vyslyšet
názory, myšlení a oèekávání obyèejných lidí. Kdo nemusel nahlížet na
revoluèní hnutí jen skrze zprostøedkované zprávy v médiích. Tìsnì pøed
pøednáškou jsem si »vygoogloval« základní informace o Maroku, abych
mìl aspoò nìjaké povìdomí o této zemi. Zjistil jsem, že Maroko má
37 miliónù obyvatel, 98 % procent obyvatelstva vyznává islám a státním
zøízením je konstituèní monarchie – okamžitì mì napadl klasický archetyp
revoluce, která je smìrována proti monarchovi. Z mého omylu mì však
mìl o pár minut pozdìji vyvést pan Jirsa, který, jak jsem se dovìdìl
posléze na pøednášce, pùsobí jako reprezentant Èeské republiky v Radì
Evropy. Rada Evropy je, jak název napovídá, instituce starého kontinentu,
jejímž úèelem je dohlížet na demokratický prùbìh voleb, dodržování
lidských práv, svobodu slova a na fungování demokracie obecnì v zemích
Evropy. Jakým zpùsobem se ovšem dostala pozorovací delegace Rady
Evropy do Maroka? Odpovìï na moji otázku byla pro mì velice
pøekvapující. Podnìt k vypravení delegace nevyšel z Evropy, ale z Maroka
samotného, kde tamní král Hasan VI, pozval delegaci, aby dohlídla na
prùbìh demokratických voleb a vypracovala nezávislou zprávu o tìchto
volbách. Rada Evropy tak nabídla Maroku speciální partnerství a vypravila
do této zemì nezávislou pozorovatelskou delegaci. Pan Jirsa byl èlenem
této delegace a tak mìl možnost setkat se se samotným králem, ministry,

www. hluboka.cz

ale i se zástupci médií a opozice, od kterých se dovìdìl jeden z hlavních
motivù marockého revoluèního vøení. K mému pøekvapení nebylo
motivem revoluce svržení krále, ale svržení vlády samotné, která se
projevovala jako neschopná a zkorumpovaná. Král sám o sobì svržen
nebyl, ba naopak je v této zemi velmi populární. Je zosobnìním
a garantem smìøování k demokratickému systému zemì, zároveò však
nejvyšší autoritou a pøedstavitelem moci. Osvícený panovník, který si
uvìdomuje, že v zemi, kde stále existují kmenová uskupení, kde
surovinový a industriální potenciál není naplno využitý a pøedevším, kde
hlavním problémem je 60 % negramotnost obyvatelstva, nelze ze dne na
den dosáhnout evropského modelu demokracie a to ani s pomocí Evropy.
Naopak pøílišná horlivost Evropy v šíøení demokracie se poslední dobou
zdá kontraproduktivní, kdy svobodné volby v tìchto porevoluèních
islámských zemích vyhrávají fundamentalistické strany. Lidé totiž v dobré
víøe a s nejlepším svìdomím volí tradici a kulturní koøeny, ve kterých žili
jejich pradìdové, dìdové a otcové. My Evropani se nemusíme bát, mìli
bychom si ale uvìdomit, že evropskou demokracii nelze naøídit nebo
nauèit, k evropskému modelu demokracie musí celá spoleènost dospìt jak
mentálnì, tak dìjinnì. Z tohoto dùvodu a z cenných zážitkù, o které se
s námi podìlil pan Ing. Tomáš Jirsa, by se revoluèní hnutí v islámských
zemích nemìlo pøirovnávat k revoluènímu vøení v roce 1989, jak to èiní
nìkteré média, spíše se islámské revoluce podobají roku 1789, kdy ve
Francii probìhla Velká francouzská revoluce, která byla velkým
významným krokem k dnešní podobì evropské demokratické spoleènosti.
Viktor Belloviè, student teologické fakulty
v Èeských Budìjovicích
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O Františku Palackém – politikovi
V úvodu ke svému monumentálnímu dílu Dìjiny národu èeského
v Èechách a v Moravì, napsal své vyznání: »Co z pravé lásky prýští,
nevysychá nikdy!« Naši nejvìtší domácí osobnost
19. století známe všichni. Jinak staèí sáhnout po èeské
tisícikorunové bankovce (pokud ji máte po ruce), abychom
pohlédli do mužné a energické tváøe Františka Palackého,
zde asi šedesátiletého. Sluší se o této osobnosti v úvodu
napsat nìco životopisného. Narodil se v roce 1798
v Hodslavicích (pod Radhoštìm), jako pátý z dvanácti dìtí
evangelického poddaného uèitele. Studium absolvoval
v Trenèínì a Prešpurku (Bratislavì), kam k zaèátku školy dorazil v sedmi
dnech pìšky (!). Byl pilným studentem s fenomenální pamìtí (mimo jiné
zvládl 11 cizích jazykù aktivnì a 5 pasivnì).
V roce 1823 pøišel do vytoužené Prahy, kde se s pomocí pøátel vrhl do
historického bádání o èeské historii. Výsledkem desítek let houževnaté
práce byly nejen zmínìné pìtisvazkové Dìjiny... jak uvedeno výše, ale
množství dalších historických a politických pojednání i výkon øady funkcí
ve vlasteneckých spolcích.
V bouølivém roce 1848 byl Palacký doslova vtažen do politiky. Jako
známý a uznávaný vìdec, zastánce státoprávních požadavkù Království
Èeského v Rakouské øíši, byl zvolen poslancem do øíšského snìmu
v Kromìøíži. Ten mìl, mj. projednat císaøem slíbenou konstituci (ústavu).
Velkou pozornost tehdy vzbudilo pozvání Palackého na nìmecký snìm do
Frankfurtu v dubnu 1848. Ještì vìtší senzaci na politické scénì vyvolalo
jeho odmítnutí úèasti. Palackému bylo jasné, že Nìmci usilují o sjednocení
rozdrobených nìmeckých knížectví do Velkonìmecka a snaží se proto
k sobì pøipojit nejménì polovici Rakouska, vèetnì Èech a Moravy!
Pro zajímavost – i tehdejší nìmecký politik, známý Karel Marx, se
vyjádøil v tom smyslu, že Èechy a Morava budou stejnì anektovány do
Nìmec. V pøípadì rozbití Rakouska si jeho druhou polovici nárokovali
Maïaøi.
V tomto období šlo o velké nebezpeèí pro náš národ! Že se úmysl
Nìmcù nezdaøil, bylo velkou zásluhou Slovanù v Rakousku, vèetnì
Èechù. Je známo vyjádøení našeho Palackého »Kdyby státu Rakouského
nebylo, museli bychom jej utvoøit!« Zato jej èeští radikálové obviòovali
z podpory vídeòské vlády. Palacký svá slova vysvìtlil logicky: »My
Èechové žádáme sobì zachování Rakouska, nebo nemohouce vlastními
silami zbudovat vlastního státu, nikde jinde se nezabezpeèíme lépe než
v Rakousku svobodném a autonomicky rovnoprávnì zøízeném!«
Poslední, dùležitá Palackého slova již protivníci neuvádìli! Boj o pøíští
podobu Rakouska, vèetnì zájmù slovanských národností, probíhal
v øíšském snìmu v Kromìøíži na jaøe 1848. Palacký zde rozhodnì zastával
požadavek, aby Rakouská øíše byla státem spolkovým!

Øíkal: »My považujeme federativní zøízení Rakouska za nevyhnutelný
a nutný následek velké rozdílnosti národù jeho...« Naproti tomu »Maïaøi
pýchou opojeni pokládali žádost o stejná práva
národù za pouhý nesmysl. Jejich zásada byla:
nejdøíve musí být Maïar, potom až èlovìk!«
Pochopitelnì reakèní a byrokratická vláda ve
Vídni, spolu s panovnickým dvorem, názory
o federaci øíše prudce odmítla. A z dùvodu, že na
snìmu v Kromìøíži mìli delegáti slovanských
nebezpeènou pøevahu, jeho jednání zrušila, a jak si
stìžuje Palacký »ústavodárný snìm Rakouska rozpuštìn jest mocí bez
ohledu na slovo ode dvou císaøù slavnostnì dané!«
Skuteèností bylo, že do budovy snìmu vtrhli rakouští vojáci a pod
bodáky vyhnali poslance ven! Politik Palacký byl zklamán i náhlou
revoluèní bouøí v èervnu 1848 v Praze, která prý byla vyprovokována
z ciziny (snad z Uher), a pøinesla jen zhoršení národnostní situace pro
Èechy.
Tehdy dostal Palacký výhrùžný anonym: pokud nenechá veøejného
»pobuøování«, ocitne se brzo ve vìzení! Musel proto slíbit své nemocné
manželce ústup z politické práce.
Uvedená èinnost Františka Palackého byla jen malou ukázkou z jeho
neúnavného úsilí vìdce a politika. Ještì se podívejme na jeho zajímavé
postøehy a prognózy k evropskému dìní: »Doba, v níž se mohly udržeti
státové druhé nebo tøetí tøídy v úplné samostatnosti, za zmáhající se
centralizace svìtové, je aspoò v Evropì navìky ta tam. V Evropì
provozovati mohou politiku samostatnou jen mocnosti svìtové, jako jsou
Anglie a Rusko. Jiní státové pøinuceni jsou brát ohledy a øíditi se dle
smìru onìch mocností...« Kromì další pilné vìdecké práce pùsobil
Palacký pozdìji v politice jako zemský i øíšský poslanec, doèkal se
dualismu Rakousko – Uherska, pøed kterým dùslednì varoval! Veøejnì
protestoval proti zámìrné diskriminaci Èeského království pøi volbì
poslancù, nebo v rozdílu placení daní – Nìmci ménì, Èeši více, atd.
V roce 1865 vyjádøil František Palacký svoji vizi budoucnosti:
»Byli jsme pøed Rakouskem, budeme i po nìm. Já bohužel nyní i sám
opouštím nadìji na zachování øíše Rakouské. Nìmci a Maïaøi ji chtìjí
jako despotickou. Ona se octla tuze daleko na ploše šikmé, která vede do
propasti. Proto i já s uspokojením hledím v ústrety budoucnosti, vìda, že
po boji dlouhém a krutém, Slovan, co vítìz koneèný, k nepøátelùm
spravedlivìji chovati se bude.«
Dr. František Palacký, nejvìtší Moravan, vùdèí duch èeské historie
i politiky, zemøel 7. kvìtna 1876. Praha mu vypravila pohøeb, v jehož
prùvodu bylo na 50 tisíc lidí. Pohøben byl v rodinné hrobce na zámku
v Lobkovicích.
František Kvapil

Pøijímání dìtí do mateøské školy
pro školní rok 2012-2013

Centrum volného èasu Poškolák
Hluboká nad Vltavou o.s.

Pøijímání dìtí pro nový školní rok 2012– 2013 bude probíhat postupnì na
3 pracovištích v dobì od 7,30 hod. do 12,00 hod. vždy jeden den v mìsíci
dubnu 2012.

Pozvánka na akce: Jarní pøímìstský tábor 13.3. – 16.3. 2012
(pro dìti od 5 do 15 let)
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 31.3. – 1.4. 2012
(pro dospìlé a dìti nad 12 let)
Kurz pedagogické minimum 6.4. – 8.4. 2012 (pro všechny nepedagogy,
kteøí pracují èi chtìjí pracovat s dìtmi a mládeží)

MŠ Masarykova 56
MŠ Masarykova 62
MŠ Ruská 527

úterý
støeda
ètvrtek

3. 4. 2012
4. 4. 2012
5. 4. 2012

Bližší informace k Pøijímání dìtí do
MŠ budou zveøejnìny na webových
stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou
v prùbìhu mìsíce bøezna 2012.
Nevíte do kterého pøedškolního
zaøízení v blízkosti vašeho bydlištì
zapsat svého pøedškoláka?
Pøijïte se podívat ve støedu
28. bøezna 2012. Na všech
pracovištích Mateøské školy Hluboká nad Vltavou bude probíhat »Den
otevøených dveøí«. Zákonní zástupci dìtí si v dobì od 8.00 hod. do 12.00
hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých pøedškolních zaøízení
a získat potøebné informace k chodu jednotlivých odlouèených pracoviš.
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Pokud máte zájem zúèastnit se èi se informovat o naší další èinnosti, bližší
info na našich web.stránkách: www.cvcposkolak.webnode.cz nebo na
telefonu 777 27 84 26 Valerie Chromá.

OO Prodám družstevní byt 3 + 1, v ulici Fügnerova,
Hluboká nad Vltavou, tel.: 606 144 419.
OO Mìsto Hluboká nad Vltavou nabízí
k prodeji použitý nábytek z KC Panorama
– 50 Kè za kus. Bližší informace
u p. Petra Píši v KC Panorama nebo
na tel.: 774 457 269.
Nabídka platí do 24.3.2012.
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BURZA A MINITRH JARO – LÉTO 2012
Srdeènì Vás zveme
na burzu dìtského a tìhotenského obleèení,
sportovního vybavení a hraèek
a zároveò na velikonoèní øemeslný a kulináøský mini trh
(medové perníèky, sýrové cukroví, mazance,
malovaná vajíèka a velikonoèní výzdoba)
KDE: Sokolovna – malý sál (vchod zadem),
Sokolská 394, Hluboká
POZOR! Pøezùvky s sebou!
KDY: ÈTVRTEK – 29. 3. 2012
Pøíjem vìcí: dopoledne 9:30 - 11:30 hod,
odpoledne 17:00 - 18:00 hod.
PÁTEK - 30. 3. 2012 Burza a trh
dopoledne 9:30 - 11:30 hod. , odpoledne 17:00 18:00 hod.
SOBOTA - 31. 3. 2012 Burza a trh
Vyzvednutí neprodaných vìcí a vyúètování dopoledne
9:00 – 11:00 hod., 11:00 – 12:00 hod.
Každý zájem ce o prodej zboží :
Zavolá na tel. 602 557 689 nebo napíše na
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz, kde mu bude sdìleno
poøadové èíslo a podrobnosti o prodeji
Dle instrukcí si pøipraví èitelný a ocenìný seznam všech nabízených
vìcí. Každou vìc èitelnì a viditelnì oznaèení.
Všechny vìci vyèistí a vypere. MC Hluboká si bude úètovat
10% z ceny prodaných vìcí od èlenù MC a 20 % od neèlenù.
MC Hluboká nad Vltavou by rádo pøivítalo nové maminky a jejich dìti.
Zapojit se mùžete do následujících aktivit:
Úterý nebo Støeda – Dopoledne s angliètinou
9:00 – 11:15 zaèáteèníci 9:00-10:00 pokroèilí 10:15 - 11:15
(klubovna v sokolovnì)
Kontaktní osoba: Hana Vlasáková 608 824 779
Úterý – Cvièení pro dìti
17:00 – 18:00 všestranná pohybová pøíprava dìtí ve vìku 3-6 let
(sokolovna velký sál) Kontaktní osoba: Jana Divišová 604 213 804
Ètvrtek – Hrátky s batolátky
9:30 – 11:30 všestranný rozvoj dìtí ve vìku 1-3 roky rozdìleno na tvoøivé,
sportovní, slovní a venkovní hrátky (klubovna i sály v sokolovnì)
Kontaktní osoba: Daniela Krèmová 602 557 689
Lucie Jozová 774 225 063
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz
Ètvrtek - Aerobic class
19:00 – 20:00 kondièní a formovací cvièení (sokolovna malý sál)
Kontaktní osoba: Jana Divišová 604 213 804
MC poøádá i další aktivity jako je maškarní, den dìtí, lampiónový prùvod,
adventní trhy, burzy obleèení a hraèek, mikulášskou èi vánoèní besídku,
výlety po okolí apod. Chcete-li se podílet na chodu našeho centra nebo
dostávat informace o aktuálním programu, neváhejte nás kontaktovat na
výše uvedených telefonních èíslech nebo nám napište na
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz.
Na našich stránkách www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz jsou
k dispozici fotky z našich uskuteènìných akcí a podrobnìjší program hrátek
bude každý mìsíc rozesílán mailem tìm, kteøí nám dali kontakty.
Na výše jmenované aktivity se mùžete pøijít podívat osobnì – 1. návštìva
je zdarma! Tìšíme se na všechny rodièe a jejich dìti!

www. hluboka.cz
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Koncepce rozvoje cestovního ruchu ve mìstì – a reakce diskutujících...
Jak jsme již psali v minulém èísle Zpravodaje, nad navrhovanou koncepci rozvoje mìsta pøišli s autory Bc. Davidem Šastným
a Ing. Janem Pirglem po dva veèery diskutovat obèané mìsta. Zodpovìzené anketní otázky vám pøedkládáme k zamyšlení...
Je nìco, na co jsem na Hluboké hrdý?
– Jsem hrdý na dnes již nežijící obèany (malíøi,
spisovatelé, režiséøi), kterým není vìnován
žádný prostor – bohužel se na Hluboké
upøednostòuje pøedevším sport
– Hrdá bych mohla být na to, že je tu vše,
což mùže být na škodu, dále také na klid,
který alespoò v Zámostí je
– Zachovávání pøírodního interiéru mìsta
– Nízká kriminalita – bezpeènost, jsou zde lidé,
kteøí myslí na rozvoj, pìší stezka s vodníkem
– Komplexnost infrastruktury pro obèany
a stabilní vývoj v orientaci na turistiku
– Musíme být snad všichni hrdí na to,
jak se Hluboká rozvíjí a co se tady vše dìlá
– Zámek
– Zámek, ZOO, relax park, jiná sportovištì
(zimní stadion, fotbalové høištì, ...), park,
cyklostezky
– Krásné mìsto i okolí, sportovní zázemí
– Jsem hrdá na okolní pøírodu, na prestižní
adresu
– Zámek, RRC
– Na to, že je zde krásné okolí, zámek, že se zde
konají rùzné kulturní poøady, zejména divadlo
pana Pikla
– Na vše, co generace obèanù na Hluboké
vytvoøily, hlavnì v posledních nìkolika letech
Máme se snažit, aby cestovní ruch pronikal do
dalších místních èástí?
– Do dalších míst by se již cestovní ruch nemìl
rozšiøovat, spíše vìnovat více »péèe«
obyvatelùm mìsta.
– Domnívám se, že veškerá mìsta patøící do
samosprávy Hluboké mají co nabídnout
– Je možná škoda, že se nepodaøilo zachovat,
i když je pochopitelné proè, plavení døeva, jako
tomu bylo v dobách døívìjších. Dnes už to znám
pouze z vyprávìní, možná muzeum by se hodilo.
Jinak jsem pro zachování baroka v pøidružených
obcích
– Prùnik do dalších èástí – ano
– Posun do místních èástí by mìl být
diferencovaný a mìl by poskytovat prostor pro
vytváøení podmínek k prodlužování pobytu
turistù v Hluboké a prodlužování turistické
sezóny (napø: turista cyklista by mìl mít pocit, že
jeden den je dobré udìlat si výlet do Purkarce
a druhý den na Blata a mìl by zùstat pøes noc na
Hluboké)
– Urèitì by mìl cestovní ruch pronikat do
dalších míst v okolí Hluboké, hlavnì tam, kde už
tu prvopoèátky jsou
– Urèitì, cestovní ruch je souèástí Hluboké
– Ano, otázka zní, zda je v tìchto lokalitách co
nabídnout? V Purkarci ano (voraøství, stezka),
ostatní?
– 100 %
– Možná ano, ale ne zpùsobem lunaparku
– Urèitì je tøeba, aby se rozvíjely souèasnì
s Hlubokou i okolní obce, aby veškeré dìní
neskonèilo souèasnì s cedulí konec svìta a dál
už jen rezervace.
– Ano, aby to vedlo i k využívání našich obèanù
Co si myslím, že mi na Hluboké chybí:
– Ke spokojenosti chybí lepší komunikace mezi
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VIP spoleèností stojící za vìtšinou
reprezentaèních projektù Hluboké a obyvateli
mìsta – bìžnými obèany s prùmìrnými i nižšími
pøíjmy. Zde totiž vzniká stále širší klín
zpùsobující vzájemnou nesnášenlivost.
– Klid. Ze svých zkušeností: není fajn slýchat,
zejména v letních mìsících hluk ze sportovního
areálu až nahoru k Mezinárodní škole.
– »úžasná« cesta v místì mého bydlištì, která
tam je, tak jak je, už od doby nastìhování...
– Nevýhodné spoje, protože jich jezdí nìkolik
v hodinì, ale jsou hodiny slepé, beze spojù
(myšleno Zámostí)
– Sjednocený web, zdravá jídelna (zeleninový
bar), farmáøské trhy, dostatek míst v mateøských
školách, kontrola nad neposlušnými »pejskaøi«
– Nemám výhrad
– Nemyslím si, že by nìco zásadního chybìlo
– Vìtší plovárna – krytý bazén, krytý zimní
stadion
– Flexibilita MŠ + místa v MŠ
– Parkovištì, krytý zimní stadion, krytý bazén,
asfaltová stezka – oboubøežní,
– Na Hluboké mi chybí vìdomí organismu
mìsta, komunitní centrum, pospolitost, mìstské
centrum, tj, námìstíèko??
– Bezpeèné pøechody, chodníky, zajištìní
obytných zón, bezpeèí pro všechny – dìti
– Jsem spokojená, chybí mi možnost koupání
v rybníce, napø na Hvìzdáøích
– Parkování v Masarykovì ulici a hlavnì to
trapné vybírání parkovného
– Vìtší informovanost obyvatel o tom, co se
dìje. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou
dostupná na úøední desce, na webu mìsta se
objevují se znaèným zpoždìním
– Chybí mi hlavnì parkovací místa, aby se støed
mìsta uvolnil pro obèany a turisty (pìší zóna)
– Dùstojné WC pro turisty, kteøí pøijedou
v zimních mìsících na zámek
– Opravit cestu z Purkarce do Kostelce,
odpoèívadlo pro turisty
– Bavorovice – stezku pøendat mimo obec,
cestovní ruch máme rádi, ale nesmí obèanùm
pod okny projet 3 000 cyklistù, sportovní hala
v místì dìtského høištì (Bavorovice)
Mimo témata:
– Uvìdomuji si, že Hluboká žije z cestovního
ruchu, proto chápu a vítám plány, na nichž
pracujete. Otázkou ovšem je, co tyto skuteènosti
pøinášejí hlubockým obèanùm? Co z toho budou
mít hluboètí obèané? Nejsem si vìdoma, jak se
turistický ruch projevuje zpìtnì a je ku
prospìchu obèanù Hluboké? Aby na tyto plány
nedoplatili právì obèané Hluboké. Jaká je vaše
odpovìï?
– Výstavba zábavního centra v místì sýpky není
koncepènì pøijatelná pro centrum mìsta
– Rozhodnì nesouhlasím se sýpkou, tak jak je
v koncepci prezentována
– Neztotožòuji se vùbec se stavbou bytového
domu vedle kostela
– Veøejné akce by se mohly «oznamovat« napø.
SMS zp rávami , p ø í p ad n ì emailem
zaregistrovaným uživatelùm
– Zøízení diskuzního fora na internetových

stránkách – na toto téma?
– Oceòuji vaši snahu a zápal
– Funkènost knihovny – katalog na internetu
Shrnutí: – pøevážnì pozitivní pøístup obèanù
– opakuje se problém parkování
– pár nespokojených názorù s plánem výstavby
na místì sýpky
– souhlas s pronikáním cestovního ruchu do
dalších èástí (1 hlas proti)
– zdùraznit význam cestovního ruchu jako
takového – jeho pøínosy (ne všichni obèané
v tom mají jasno – pocit, že se vše dìlá jen pro
turisty)
Poznámky:
Plusové:
+ Velké investice do turistického ruchu
+ Známost Hluboké ve svìtì a Evropì
+ Rozvoj podnikatelských aktivit
+ Díky velké návštìvnosti Hluboké je dobrá
infrastruktura – i mimo sezónu
Mínusové:
– Krátká hlavní turistická sezóna
– Cena za parkování (nìkdy ceny pøemrštìné)
– Nedostateènì oznaèená parkovištì – znaèení
»P«
– Málo veøejné zelenì, dìtských høiš
– Chybí »øemeslné trhy«, viz novì v ÈB
a ostatních obcích (prodej sazenic, zeleniny – od
soukromých prodejcù)
– Vysoké ceny bytù a nemovitostí – hlavnì nové
byty u kostela a byty ve Zlivi (bývalý hotel
Racek)
– Ceny pozemkù
– Ceny v obchodech – øíká se, že na hlavní
tøídì je dráž
– Chování k turistùm, WC, parkovištì, cesta
k zámku
– Parkování pro obyvatele ve mìstì – návštìva
pošty, Jednoty
– Parkování pro kino, divadlo Panorama,
høbitov, školy
– Dodìlání chodníku v ulici Týnská a Boženy
Nìmcové
– V sezónì noèní ruch
– V sezónì velké fronty v obchodech
– V sezónì špatné parkování ve mìstì
Rùzné:
Stromy Podskalí zasadit – u plovárny
Informace navigace – Podhrad
Litomyšl – inspirace: dobrý systém znaèení
Významné stromy – druh, názvy (zámecký park)
Stezka – omezení pro motoristy – stezka pod
Lesním závodem
Pøechod pro chodce u golfu – svìtelná lampa
(stejná jako je u Sudárny)
Chystá se ve prospìch turistického ruchu na
Hluboké:
Czech Specials – certifikované kvalitní
restaurace
Semináø pro prùvodce – cca 100 lidí
Kudy z nudy – videa
Prezentace mìsta – infocentrum Praha –
videa, propagaèní materiál Tisková konference
– zahájení turistické konference (Jižní Èechy)
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Možná pøijde i podvodník...
/Ne/bezpeèný vìk
## 13. bøezna ve 14 hodin v restauraci hotelu Záviš
Beseda pro seniory o možných nebezpeèích
a jak se pøed nimi chránit
Poøádá Mìsto Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Policií ÈR
Hluboká nad Vltavou a koordinátorem BESIPU
pro Jihoèeský kraj panem Václavem Kováøem
Promítání krátkého filmu, beseda. Vstup zdarma .
Krátké filmy: # Život je cennìjší # Pøíležitost dìlá zlodìje #
M ožná pøijde i podvodník # Nìkdo je za dveømi # Nemusím být
obì # Klíè k bezpeèí # Stáøí bez nehod # Trable v letech
Preventivní akce se uskuteèní za finanèní podpory Mìsta Hluboká
nad Vltavou.
Policie ÈR se sídlem v Hluboké nad Vltavou se rozhodla realizovat
další projekt, který se osvìdèuje po celé Èeské republice.
Naposledy napøíklad v nedaleké Zlivi. Naši hluboètí policisté ve
spolupráci s tiskovými mluvèími Jihoèeského kraje – hlubockými
rodáky nprap. Reginou Tupou a nprap. Milanem Bajcurou – se èím
dál èastìji zamìøují také na prevenci trestných èinù, a to pomocí
pøímého informování veøejnosti. Tím, že policisté pøicházejí pøímo
k lidem, jednak místní obèané lépe poznají ty, na které se mohou
obrátit v nesnázích. A také pouèený obèan je více pøipraven dávat
si lepší pozor a nestávat se tak snadnou obìtí kriminálních živlù.
Po zdaøilých akcích v základní škole, kde probìhly diskuse
a pøednášky napø. na téma kyberšikana, i po návštìvách
v mateøských školách na Hluboké, kde dìti vidìly v akci dokonce
policejní psy, mohly si prohlédnout policejní zbranì, dozvìdìt se
mnoho zajímavostí, a doopravdy si »sáhnout« na policistu
v uniformì, pøichází na øadu další, relativnì velmi snadno
zranitelná skupina obyvatelstva. A to jsou senioøi.
K pøipravované akci nám øekl nadporuèík M artin Pešta
z hlubockého oddìlení Policie ÈR: Chceme se tentokrát setkat se
seniory (tedy osobami staršími 65 let), kteøí žijí na Hluboké a okolí.
Dostane se jim informací, zamìøených na prevenci trestné èinnosti
páchané na seniorech. Policisté se osobnì ujmou vysvìtlování
a prezentace kritických situací, na spoleèné akci v hotelu Záviš
budou promítnuty ukázkové situace s vysvìtlením, jak na nì
správnì reagovat. Hluboètí senioøi obdrží zdarma informaèní
materiály a pomùcky, které jim mohou v kritické situaci pomoci
(pøedmìty osobní ochrany: pepøový sprej nebo reflexní pásky na
odìv). A samozøejmì bude možné na dané téma diskutovat, poradit
se, ptát se.
Základním pøedpokladem je, že díky lepší informovanosti budou
starší lidé v pøípadì ohrožení kriminálním jednáním schopni
reagovat s vìtší samostatností, duchapøítomností a sebevìdomím.
Být pøipraven a pouèen je vždy lepší než èelit neèekané situaci.
V souvislosti s tím lze pøedpokládat, že ubude pøípadù okradených,
pøepadených èi podvedených obèanù – seniorù.
Setkání v hotelu Záviš
Na pøednášku jsou v první etapì zváni èlenové klubu hlubockých
seniorù. Pøednášejícími budou problematiky znalí pracovníci
Krajského øeditelství policie Jihoèeského kraje z preventivnì
informaèního oddìlení a Obvodního oddìlení H luboká nad
Vltavou. Senioøi se seznámí s možnými riziky a typy možného
kriminálního jednání (napø. domácí násilí, podvody, krádeže,
násilná vniknutí do bytù). Zároveò získají informace, jak se
v takových situacích zachovat a jak jim pøedcházet. Bylo by dobré,
aby se spoleèného setkání zúèastnil co nejvìtší poèet starších
www. hluboka.cz

obèanù. Druhá etapa preventivní akce by mìla oslovit seniory, kteøí
se nezúèastní spoleèných pøednášek, žijící osamìle, v sociální
izolaci, èi handicapované. Obèanùm budou pøedány informace,
brožury i zabezpeèovací pøedmìty.
Preventivní akce sleduje tøi hlavní cíle. Za prvé oslovit co
nejvìtší poèet seniorù, informovat a pouèit je. Za druhé zvýšit
jejich samostatnost a sebevìdomí pøi setkání s kriminálním
jednáním. Tøetím cílem je pak následné pøedcházení kriminality
páchané na seniorech. Probìhnout by mìla èasem i další, závìreèná
beseda se seniory, zhodnocení a diskuse nad problémy
souvisejícími s bezpeèím starší generace obèanù.
Struèná bezpeènostní analýza mìsta Hluboká a okolí:
Senioøi jsou vysoce ohroženou skupinou ve všech obcích a
mìstech. Obèané starší 65 let tvoøí na Hlubocku prùmìrnì mírnì
pøes 14 % obyvatelstva. Mnozí z osob této vìkové skupiny mohou
žít i zcela osamìle.
Dle zprávy Obvodního oddìlení Policie ÈR Hluboká jsou
nejèastìjším pøeèinem u nás krádeže a vloupání. Výskyt domácího
násilí, fyzických napadení a násilné trestné èinnosti také není
zanedbatelný. Problémem bývá i ohrožení drogovì závislými
osobami. V turistické sezónì se ve mìstì i okolí nìkolikanásobnì
zvyšuje pohyb cizích osob, roste i zátìž frekventovanìjší
automobilovou dopravou. Všechny tyto faktory pøedstavují
potencionální ohrožení seniorù a oslabují jejich pocit bezpeèí.
V potaz musíme brát i množství neohlášených pøestupkù a pøeèinù.
I když na území mìsta pracuje mìstská i státní policie, pøesto
»nemohou být všude«.
Znaèná èást seniorù žije v menší èi vìtší sociální izolaci.
Dùvodem k tomu mùže být napø. zhoršený zdravotní stav nebo
celková kondice. V každém pøípadì jsou tito lidé snadným terèem
pro pachatele trestné èinnosti. Právì jejich izolace vede napø.
k nadmìrné dùvìøivosti nebo neschopnosti odhadnout situaci.
I úbytek fyzických sil je velkým handicapem. Proto je nutné
seniorùm ukázat, že nejsou bezmocní. Je dùležité aktivovat jejich
samostatnost a spolupráci s vedením mìsta a místní policií.
Pøijïte se tedy dozvìdìt nìco o tom, jak být sám aktivní a chránit
se pøed ohrožením. Krátké filmy na dané téma jsou kvalitní
a návodné, vypovídají v nich ti, kteøí zažili nìjakou nepøíjemnou
zkušenost.
Pokud policie bude pomáhat a chránit, my ostatní nebudeme
lhostejní a nevšímaví, budeme opatrnìjší a pøedvídavìjší, mohla by
se bezpeènostní situace zlepšovat. Snažme se o to spoleènì.
Použito materiálù Mgr. Markéty Drdové, Policie ÈR, Preventivnì
informaèního oddìlení a informací obvodního odd. policie
Hluboká nad Vltavou.
Informace z hlubocké matriky:
Nejstarší žijící obèan našeho mìsta se narodil v r.1917. Do letošního ledna
žila ještì v Hroznìjovicích paní, které se narodila v r. 1913 a letos by jí
bylo 99 let. Bohužel v lednu zemøela. Obèanù nad 65 let – tj. narodili se
od 1.1.1900 do 31.12.1946 vèetnì – má Hluboká vèetnì spádových obcí
680. Z toho je 405 žen a 275 mužù. Celkem má k 28.2.2012 Hluboká nad
Vltavou v evidenci 4.812 obèanù, z toho 2.363 mužù a 2.449 žen.

Dùležité telefony:
O Police ÈR 158, Policie Hluboká 974 226 730 O M ìstská
policie Hluboká: 387 001 334, nebo 774 728 009, na èíslo
775 965 442 stížnosti, námìty, dotazy. O Záchranka 155
O Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112 O Hasièi 150
O Život 90 Senior telefon 800 157 157 O Elpida – Zlatá linka
seniorù 800 200 007 O Bílý kruh bezpeèí 257 371 110 O Mìstský
úøad 387 001 322 O Odbor sociálních vìcí pouze po + stø
dopoledne pí. Váchová 387 001 325
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Bøezen – mìsíc knihy
Povídali jsme s Olgou Trèkovou a Kamilou Hrouzovou v Knihkupectví na Hluboké a na titulní stranu vyfotografovali jejich oblíbenou pomocnici
Veroniku Dupalovou. A nemyslete si: knihy byly vybrané velmi zodpovìdnì, a o jejich úèasti na fotografování se pøísnì diskutovalo! Jsou tam
tituly, které vypovídají o této dobì, o této náladì, o spisovatelích, o lidech, jejich radostech, jejich obavách... a tak. Pøed deseti lety byste na
podobné fotografii našly jiné knihy, a pøed tøiadvaceti úplnì jiné (a hodnì byste jich tam nenašli vùbec). Nevím, kolik let je naší modelce, možné je,
že tu bychom na fotografii z doby pøed 23 lety také vùbec nenašli. Potìšující je, jak konstatoval náš fotograf, že v roli modelky byla nejen skvìle
fotogenická, ale na rozdíl od typických modelek nosí i nìco v hlavì. Že by to bylo proto, že ráda ète a umí také prodávat v Knihkupectví?
Bøezen býval za starých èasù Mìsícem knihy.
Jaké pocity mají v bøeznu 2012 knihkupci
a jak je na tom kniha?
Olga Trèková: Situace na knižním trhu je
v pohybu. Knižní trh ovlivòují nové skuteènosti:
zvýšila se DPH, a tedy ceny knih, zároveò se na
trh dostávají èteèky knih a nìkteøí ètenáøi se
rozhodují, zda zvolit tuhle technickou
vymoženost. Èást knihkupcù i vydavatelù se
obává, že pøichází útlum prodeje tištìných knih.
Kamila Hrouzová: A zároveò s tím je na trhu
spousta krásných tištìných knih. A už se
zajímáte o jakýkoli žánr nebo téma,
kupujete-li dìtské knihy, literaturu faktu,
sci-fi, fantasy, poezii, èeskou nebo
pøekladovou beletrii, nebo tøeba knihy
o sebepoznávání, psychologii, esoterice,
umìní, historii... prostì, a se ètenáø zamìøí
na kteroukoli oblast, má obrovský výbìr.
Olga: A vnímáme to jako samozøejmost.
Rozhodnì takový výbìr nebyl pøed
pìtadvaceti lety. A je otázka, jestli podobný
výbìr tištìných knih bude za dalších deset,
dvacet let.

Fialového poustevníka od Oty Pavla
s ilustracemi Evy Bednáøové? To je krásné!
Nedávno jsem v antikvariátu objevila vydání
slabikáøe, ze kterého jsem èetla v první tøídì,
a úplnì mì dojalo, jak pøesnì jsem si
pamatovala texty a obrázky, kde na jaké stránce
byly.

protože ètenáøství fandí a chtìjí, aby si ètení
užívaly i jejich dìti.
A je i plno titulù pro dospìlé, o které je
obrovský zájem. Dokonce k tìm nejžádanìjším
patøí i pìknì objemné tituly, tøeba trilogie
»Milénium« Stiega Larssona, nebo životopis
Steva Jobse, ten má pøes 670 stránek.

Jak vnímáte vliv nástupu èteèek na knižní trh?
Kamila:Vydávání titulù pro èteèky nic nebrání,
takže tištìné knihy ztratí možná i desítky
p r o c e n t
dosavadního trhu.
Zøe jmì nìkteré
tituly budou
vycházet v obou
podobách, nìkteré
jen tištìné, nìkteré
možná jen
pro
èteèky.
Zároveò nemáme
strach z toho, že by
tištìné knihy
pøestaly vycházet úplnì. Knížka je pøece jen
pøedmìt, který má nìjaký objem, vùni, grafickou
úpravu, vzhled – a ten na ètenáøe také pùsobí.

Kamila: Snažíme se nìco pøeèíst tøeba i z ménì
známých knih a jsme rády, když pak mùžeme
nìco doporuèovat s dobrým svìdomím. Nìkterá
nakladatelství mají edièní øady, kterým ètenáøi
mohou vìøit, pøíkladem je osvìdèená edice
Svìtová knihovna z nakladatelství Odeon. Už se
tìším na novinku z této edice »Stalinovy krávy«
od Sofi Oksanen
Teï jsem objevila knihy z nakladatelství
Kniha Zlín. Vydávají kvalitní soudobou
literaturu evropských i mimoevropských národù
v dobrých pøekladech. Je to další z èeských
nakladatelství, na které se mùžete spolehnout, že
vydává dobré knihy.

Olga: I prožitek toho, že vidím, jak je kniha
silná, vidím, kolik stránek mi ještì zbývá,
a mohu litovat, jak rychle mi to ètení utíká –
nebo mohu být pyšná, jak silnou knihu jsem
pøeèetla. To všechno jsou pøíjemné pocity, které
mohu zažít jenom nad tištìnou knihou.
Kamila: Knihou se lidé nadále èasto
obdarovávají – a tištìnou knihu mùžete hezky
zabalit, dozdobit mašlí nebo kolíèkem…
Obdarovaného potìší, když ji rozbalí, prohlíží,
pøeète si vìnování.
Kamila: Protože okolnosti, o kterých jsme se
zmiòovaly na poèátku rozhovoru, vliv na
strukturu knižního trhu mají a budou mít. Je
øada drobných nakladatelù, kteøí vydávají krásné
knihy z lásky ke knihám, živí se nìèím jiným,
a nezajímá je tolik zisk. A ti možná skonèí.
Pomalu nastupuje generace, kterou už zisk bude
muset zajímat. V desetimilionovém národì se
tøeba poezie vydává v nákladech nìkolika málo
set výtiskù. Tím se tìžko nìkdo uživí. Takže
nabídka bude možná užší. Ale v tuto chvíli se
opravdu nacházíme v období, kdy máme i díky
tìm nadšeným drobným nakladatelùm obrovský
výbìr.
Olga: Jako pøíslušník generace, která zažila
nedostupnost øady titulù, zákazy vydávat
nìkteré autory, fronty na knihy, nebo nadšení
nad dobrým úlovkem v antikvariátu, mám
z toho souèasného výbìru radost. Vztah ke
knížkám je èasto osobní. Je pìkné, když nìkde
najdu titul v tom vydání, které jsem mìla ráda,
a vybavuji si, jak mì ta kniha ovlivnila,
pamatuji si ilustrace... znáte tøeba vydání
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Dìkujeme. To je hezký tip na závìr. Nebo
chcete ještì nìco pøipojit?
Kamila: Napadlo mì, jestli si nìkdo dovede
pøedstavit život bez knihy na noèním stolku?

Magnesia litera 2012
– tipujte nejlepší knihy roku
Napište, která kniha vydaná v roce 2011 se
vám líbila nejvíc. Vybírejte z pùvodní èeské
prózy, poezie a knih pro dìti.
Hlasujte do 24. bøezna 2012.
Vítìzná kniha bude vyhlášena 4. dubna
v pøímém pøenosu Èeské televize.

Olga: Nebo lidé rádi nakukují na návštìvì u
pøátel do jejich knihovny a nacházejí podobnosti
ve svých ètenáøských preferencích. To také
mohou zažít lépe s tištìnou knihou.
A je pravda, že se dnes ète ménì?
Kamila: Sice se øíká, že se málo ète, nebo že
dìti pøestávají èíst, nebo že èetly jen Harryho
Pottera… ale my takový dojem nemáme. Chodí
k nám hodnì rodièù s dìtmi, které zaujala
nìkterá z edic dìtských knih. Øady volnì
navazujících dìtských detektivních pøíbìhù
(napø. »Klub záhad« od Thomase Breziny, nebo
»Agáta a doktor Lupa«, nebo »Ètyøi a pùl
kamaráda«), to je souèasný fenomén. Dítì
zaujme jeden díl a pak si pøeje další a další z té
øady.
Olga: Taky bývají ty knížky vtipné ( tøeba øada
»Deník malého poseroutky«) .Tak se tøeba díky
»Poseroutkovi« stal z dítìte ètenáø – to nám
nedávno radostnì sdìlovala jedna maminka.
Každá tendence nebo informace vyvolává
nìjakou reakci, a tak i díky názoru, který je
obèas prezentován, že »se ménì ète a že je to
škoda« rodièe ochotnìji nakupují dìtem knihy,

Tisíc vylosovaných ètenáøù získá poukázku
na knihu z produkce nakladatelského domu
Albatros Media a. s. v hodnotì 250 Kè.
Slosovací hlasovací karty pro zasílání poštou
najdete v Knize Olgy Trèkové.
Podrobnosti na www.magnesia-litera.cz
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Až se jednou náš chlapeèek zeptá...
... »Maminko a tatínku, jak jsem pøišel na svìt?« ... povídaèky o èápovi zøejmì neobstojí, protože by to musel být vskutku letec nevídaný.
Æ Dostalo se nám toho velkého daru mít dítì.
Není nic krásnìjšího, než z lásky dvou lidí
a Boží vùle pøivést na svìt nový život.
A že živo opravdu nastane!
Krátce po svatbì jsme zjistili, že èekáme
miminko. Bylo to velké pøekvapení. Podle
propoètu vycházelo poèetí na pobyt v Mexiku.
Kdesi v Dolní Kalifornii mezi La Paz a Santa
Rosalií vše zaèalo, ale to jsme ještì nic
nevìdìli, natož že se domù vracíme ve »tøech«
(dá-li se to tak øíct).
Malièké v bøíšku s námi zanedlouho na to
jelo na svatební cestu do Rakouska k jezeru
Traunsee. Zažilo i softbalový zápas a první
»ránu« míèkem, než se maminka s tatínkem
dozvìdìli tu velkou radostnou novinu.
Jak jsme se ocitli v Irsku a proè se náš synek
Tomášek narodil právì zde, je na jiné
vyprávìní. Ráda bych se ale podìlila jako
èerstvá maminka o to veliké dobrodružství,
jak povít dítì na zeleném ostrovì.
V Èechách jsem navštìvovala jako vìtšina
tìhotných ženského lékaøe, absolvovala
první testy a kontroly a s nadìjí, že je vše
v poøádku, odletìla po víc jak mìsíèním
odlouèení od svého novomanžela
a nastávajícího tatínka do Dublinu.
V srpnu jsem se opìt vrátila, abych
pøedevším navštívila pana gynekologa kvùli
tzv. velkému ultrazvuku. Na další cestu do
Irska jsem se vydala autem, pøes pùl Evropy
v tropických teplotách. Trochu nevolno
zpùsobily vlny a bouøka bìhem plavby
trajektem z Francie, ale vynikající snídanì
s èerstvými croissanty vše spravila.
Manžel Michal dostal zajímavou nabídku pracovat na èas v západním
Irsku, v øíjnu jsme se spoleènì objevili v mìsteèku Shannon. Zde jsem se
registrovala u rodinného lékaøe, tzv. general practitioner ve zkratce
všeobecnì užíváno GP (»džípí«), dr. Fabiana Akamnonu, milého
nigerského èernouška z Ozondu medical centre. Dr. Fabian je praktický
lékaø, ale v irských pomìrech s mnohem vìtším zábìrem zdravotnických
»služeb« než jsme tomu zvyklí doma. Po první prohlídce jsem dostala
doporuèující dopis do regionální porodnice v Limericku, abych byla
pøijata na antenatální kliniku Dr. Slevina, tentokrát indického odborníka.
Støídavì jsem od té doby docházela na kliniku a k místnímu praktikovi.
Kvùli podezøení na tìhotenskou cukrovku jsem prošla testy, naštìstí
s dobrým výsledkem. V Irsku se toto vyšetøení týká pouze žen, u kterých
se vyskytne v moèi cukr, nejsou plošnì testovány všechny tìhotné jak je
tomu v Èechách. Tradiènì se pøi každé bìžné prohlídce kontroluje moè,
tlak, váha, od 35. týdne žena dennì zaznamenává pohyby dítìte alias jejich
poèet. Jakmile dosáhne deseti, mùže záznamù zanechat, pokud ne, je nutné
kontaktovat speciální oddìlení v dané porodnici. Každá budoucí maminka
dostane »tìhotenskou kartu«, která je vlastnì taková obyèejná ètvrtka a na
obì její strany se zapisují lékaøské záznamy. Tato karta zùstává ženì
a mìla by ji stále nosit pøi sobì. U GP a taktéž v porodnici má žena další
kartu, resp. celou složku týkající se všech vyšetøení, krevních testù apod.
Mezi sebou si GP a porodnice korespondují v pøípadì výsledkù krevních
testù nebo jistých nálezù.
Porodnice v Irsku nejsou souèástí nemocnic, jsou to vždy samostatná
zaøízení. Nabízejí pøípravné kurzy, kterých se úèastní pøedevším
prvorodièky. Když nastane váš den, tzv. první dobu porodní absolvujete
v bìžném pøípadì celou doma. Na kurzu vás nauèí, jak se s ní vyrovnat
a v pravou chvíli urèit, kdy je tøeba jet do porodnice, protože se druhá fáze
– samotný porod – blíží. Jelikož se náš Tomášek narodil døíve, byla jsem
pøijata hned po vstupním vyšetøení. Ty dny byly v Limericku a okolí
neobvyklé mrazy a velké náledí, dokonce v noci snìžilo, porodnice byla
plná a na pokojích byly dohromady èekatelky i maminky s novorozenci.
www. hluboka.cz

Všechny sály mìly napilno. Bìžnì maminky
a miminka stráví v porodnici dvì noci, pak
pøecházejí do péèe veøejného zdravotnického
systému. Irové radostnì pøijíždìjí za novými
maminkami a dìtmi do porodnic, a pøestože
jsou zakázány návštìvy více než 2 osob na
jednu rodièku, obvykle se okolo postelí tísní
deset rodinných pøíslušníkù a vypadá to na
první párty.
Irky využívají tišících lékù, pøíp. injekcí,
i když o sobì øíkají, že s každým zabolením
nebìhají k doktorovi. Zdravotnický personál
v porodnicích a i v jiných zaøízení je
národnostnì bohatý, plný lékaøù i sester
cizincù a cizinek, kterým je nìkdy tìžko
rozumìt.
Tašku do porodnice je tøeba vybavit více
než dìlají èeské maminky. Dokonce je tøeba
mít 3 tašky: jednu na pøíjem, druhou do
porodního sálu a tøetí na pokoj. Maminka
musí pro miminko zabalit jednorázové
pleny, obleèení (dupaèky, bodíèka, èepièka
a další dle roèního období), vatové kulièky,
pøíp. vlhèené ubrousky, èistou vazelínu,
osušku na koupání, dìtský šampon. Pro
sebe si pøipraví více noèních košil nebo
pyžam (v jedné se rodí), mateøské vložky
a jednorázové kalhotky, vložky do
podprsenky, pøíp. i mateøskou podprsenku
a další osobní vìci. V porodnici bývají
k dispozici pøikrývky a prostìradla
v postýlkách, ostatní musíte mít s sebou.
Doma vás pak první dny navštíví sestra
z pøíslušného zdravotnického centra,
miminko zváží, zmìøí, pøedá vám množství
informací a letákù a zejména oranžovou »Osobní zdravotní knížku«, která
je obsáhlejší brožurou a roste s dítìtem až do jeho dospìlosti.
Zaznamenávají se zde veškeré údaje, které se váží ke zdraví dítìte jako
napø. oèkování, pravidelné prohlídky apod. Na konci šestinedìlí navštívíte
i s miminkem praktika, oba projdete vyšetøením, které má však
k dokonalosti èeské gynekologické a pediatrické prohlídky daleko.

Už se tedy tìšíme, až se pøes èeské velvyslanectví v Dublinu a hlavní
brnìnskou matriku vyøídí všechny doklady a budeme moci s Tomáškem
pøijet na Hlubokou. A žijí všichni Tomášové a hezky své jmeniny
v bøeznu oslaví!
Zdenièka, Michal a Tomášek Pirglovi z Irska
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Hádejte s námi

Když s námi letošní zima nechtìla moc kamarádit a šetøila se
snìhem, rozhodli jsme se dìtem pøichystat nový tématický blok
se zimní tématikou – »Jak si hrají eskymáci«.
Pøed zahájením tøítýdenního bloku jsme ve tøídách vyrobili
dìtem iglù a dìti si donesly plyšová zvíøátka, která žijí za
polárním kruhem.
Paní Krejcarová z knihovny nám zapùjèila krásné knihy
k tématu, vymysleli jsme nové hry a zajímavé èinnosti a mohlo
zaèít »eskymácké hraní«.
Dìti se radostnì zapojily a poznávaly život eskymáckých dìtí
– kde bydlí, jak se musí oblékat, s èím si hrají a èím se živí.
Poznávali jsme i pro nás málo známá zvíøátka – ta, která žijí za polárním kruhem. To byste koukali, kolik
nových her jsme si s nimi zahráli. Vymysleli jsme pro dìti i zajímavé výtvarné èinnosti. Z papírových
rolièek si vyrobily eskymáky a tuèòáky, z kostkového cukru iglù a najednou tu byla celá eskymácká
vesnice. Malièké dìti zase dìlaly pokus se zamrzlými hraèkami v kelímku.
Rodièe byli úžasní. Pomáhali nám v zajištìní pomùcek, pøinášeli knihy, CD, výrobky, které doma
vytvoøili s dìtmi. Pøipravili jsme pro nì eskymácké odpoledne, kde si mohli se svými dìtmi zazávodit
a vytvoøit malého eskymáèka. Tady bychom chtìli podìkovat ing. Olince Køiváèkové z Bavorovic, která
na toto odpoledne upekla mouèník eskymácké koule a pro každou rodinu pøichystala sborník
s eskymáckými básnièkami, písnièkami a úryvkem z polární pohádky.
Celý blok jsme uzavøeli eskymáckými soutìžemi a dìti si pochutnaly na eskymu. Domù si odnesly
i krásné tuèòákovské èelenky. Byl to vydaøený a pro dìti velmi pøínosný blok plný nových poznatkù.
Uèitelky ze schwarzenberské MŠ
Historie mateøské školky Hluboká
Nìco málo o historii jednotlivých budov Mateøské školy Hluboká nad Vltavou.
Èerpáno pouze z Pamìtních knih a Kronik, které jsou uloženy na jednotlivých budovách.
O Mateøská škola Masarykova 62 (Schwarzenbergská MŠ.)
Schwarzenbergská mateøská škola v Hluboké nad Vltavou má velice dlouhou historii. Je umístìna
v budovì bývalé továrny na sirky, vystavìné v r. 1874. Po vyhoøení továrny nechala knìžna Ida ze
Schwarzenbergu v budovì zøídit v r. 1893 dìtskou opatrovnu pro 80 dìtí svých zamìstnancù, kterou na
své náklady udržovala až do roku 1922. V dalších letech vedly v této budovì útulek pro dìti øádové sestry
až do 4. èervna 1949. Od této doby je zde umístìna veøejná mateøská škola, která se sem pøestìhovala
z dívèí obecné školy v Masarykovì ulici èp. 52, kde vznikla v lednu 1946. V roce 1975 byla k budovì
pøistavena v rámci "Akce Z" nová èást školy. Pøístavba byla provedena velice necitlivì, zcela narušuje
architektonický ráz pùvodní budovy. Pøístavbou ale získala mateøská škola moderní kuchyni, sociální
zázemí a v 1. patøe veškeré místnosti pro provoz další tøídy s poètem 25 dìtí. Od té doby má Mateøská
škola Masarykova 62 k dispozici dvì prostorné tøídy a jednu místnost k v provozování zájmových
kroužkù.
O Školní rok 1945-46, zøízení mateøské školy. Mateøská škola Pražská a Ruská.
MŠ Ruská je od záøí 2010 dvoutøídní mateøskou školou v klidnìjší èásti mìsta na pravém bøehu øeky
Vltavy. Souèástí budovy je i prostorná školní zahrada, která je postupnì vybavována novými hracími
prvky. Rekonstrukce pùvodního objektu MŠ probìhla v dobì od bøezna 2009 do konce kvìtna 2010.
Obì tøídy jsou po rekonstrukci vybaveny novým nábytkem, byl doplnìn i nábytek dìtský. Nová lehátka
i nábytek v jídelnì, jak ve tøídì mladších dìtí, tak u dìtí straších splòuje požadavky stanovené
hygienickými vyhláškami a pøedpisy. Do nových prostor jídelen byla položena krytina PVC a do heren
nová podlahová krytina, která zajišuje kvalitní údržbu. V ostatních prostorách mateøské školy je
položena dlažba. Zcela nové vybavení výdejen stravy nerezovými prvky zajišují kvalitní pøípravu a výdej
potravin a splòuje hygienické pøedpisy. Ve druhém patøe zrekonstruované budovy je umístìna oddìlená
ložnice pro tøídu mladších dìtí. Ve tøídì starších dìtí jsou lehátka umísována do herny nové pøístavby
na dobu odpoèinku. Rekonstrukcí a pøístavbou byly odstranìny veškeré dlouhodobì plánované opravy
z pøedcházejících let. Toto øešení (vytvoøení dvoutøídní MŠ) velice pomohlo k odstranìní provozních
a organizaèních problémù.
O Mateøská škola Masarykova 56.
Tato mateøská škola je umístìna v historické budovì na hlavní tøídì v Hluboké nad Vltavou.
Budova byla vystavìna v letech 1903-1904 jako administrativní budova pro okresní správní komisi
a okresní stravovnu. Staré èíslo popisní bylo 136. Hluboká byla za Rakouska-Uherska dùležitým místem,
což pøetrvávalo i za 1. republiky. Byla sídlem okresního soudu a sídlem samosprávního okresu.
Dùm sloužil potøebám okresní samosprávy, reprezentované okresním zastupitelstvem a okresní správní
komisí. V budovì pracovali administrativní pracovníci vedení okresním tajemníkem. Èasem se tato správa
pøevedla do Èeských Budìjovic. Okresní stravovna sloužila tovaryšùm, ucházejícím se o práci a pozdìji
byla jen zprostøedkovatelem práce a poskytovala jen stravu jako døíve (vandrujícím). Jelikož budova
nebyla zcela využita, byla v ní umístìna jedna školní tøída a to již bìhem 1. svìtové války. V padesátých
letech bylo v budovì zøízeno nìkolik tøíd nižšího stupnì základní školy a školní stravovna. Odtud se také
dovážela strava do mateøské školy v Zámostí. K tìmto úèelùm sloužila budova až do roku 1982, kdy byla
na Hluboké otevøena nová osmnáctitøídní základní škola. Budova byla uzavøena do roku 1987 a zahájena
její rekonstrukce na mateøskou školu.
1. záøí školního roku 1989/1990 byl zahájen provoz nové mateøské školy pro dvì tøídy s poètem 50 dìtí.
Èerpáno z webových stránek MŠ

Na hodinì literární výchovy jsme
s paní uèitelkou, Mgr. Milenou
Horníkovou, probírali spisovatele
Karla Èapka.
Z jeho díla Povídky z jedné kapsy
jsme od nìj èetli povídku Básník.
R ozebírali j sm e jeho asociace
(pøedstavy) a po jeho vzoru jsme se
o nìjaké pokusili také. Sami posuïte,
jak se nám to podaøilo.
Za tøídu VIII.A ZŠ Hluboká nad
Vltavou Šárka Hollerová
Všechno zaèalo tát
a dìti si šly hrát.
Dìti si øíkají, co se dìje,
že slunko už zase pìknì høeje?
Rozkvétají kytièky,
radost mají dìtièky.
Všichni chodí ven
a užívají si jen.
(Jaro, Lucie Volková)
Závodí v ní všechny kvìty,
které jaru vévodí,
ale buchty, amolety,
taky nosu lahodí.
(Vùnì, Kateøina Bláhová)
Je vrtkavé, hned je, hned není
do dlaní je tìžko k zachycení.
Chvíli se zdrží, hned zas chvátá,
øíká se, že je muška zlatá.
(Štìstí, Šárka Hollerová)
Každoroènì nemá stání,
starší, vážná, bílá paní.
Fièí krajem beze strachu,
všechno halí do bílého prachu.
Avšak až nastane ten pravý èas,
slunce celou krajinu odkryje zas.
(Zima, Nikola Hanzlíková)
V pouštích žije.
Svùj pláš má rùznì zbarvený
a obalený malièkými jehlièkami.
Hodnì málo pije.
Když se ale napije,
malièko povyroste.
(Kaktus, David Calta)
Každé ráno vesele
tahá spáèe z postele.
Za tu službu nevdìèníci
hned ho klepnou po palici.
(Budík, Jiøí Rubick)
Po chladných nocích
pomalu probouzí se zem,
dál rozkvétá první život po mrazu
a v trávì roste živý sen,
sedí tam sama samotinká,
malá bílá holèièka,
krásná jako kapièka.
(Snìženka, Helena Hrdá)
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Pøehrada zamrzá, úsmìvy nikdy!
V sobotu 11. února se v Purkarci sešly hned dvì akce. V Hostinci U Janátù se uskuteènil
tradièní turnaj ve stolním tenisu a vzhledem k tuhé zimì na poctivì zamrzlé pøehradì místní
dobrovolní hasièi uspoøádali pro dìti soutìžní odpoledne. Soutìžilo se napøíklad ve
slalomu, støílení na branku, poøádal se hon na lišku a hrála se metaná. Ti, kteøí zrovna
nesoutìžili, si mohli na bøehu opéct na ohni buøty. Po pøedloòské sáòkyádì, která mìla
velmi pìknou návštìvnost, se i letošní akce zúèastnilo hodnì dìtí. Osadní výbor by touto
cestou chtìl všem, kteøí pøi organizaci obou akcí tzv. pøiložili ruku k dílu a zasloužili se
o jejich hladký prùbìh, ale i návštìvníkùm, podìkovat.
Tradièní hroznìjovický masopust se konal tentýž den na druhém bøehu, zaèal prùvodem
a odpoledním posezením v klubovnì v Hroznìjovicích.
Foto z Purkarce získal od kamarádù a zaslal Miroslav Jícha.

Nové speciality
na jídelním lístku
od 3. bøezna Vám budeme pod
taktovkou šéfkuchaøe významné
pražské restaurace novì servírovat
úzkou nabídku pøedkrmù,
hlavních jídel a námi pøipravených dezertù, jejichž
výbìru, pøípravì a servisu vìnujeme velkou pozornost
pro jejich výjimeènost.

Káva jak ji neznáte
zveme vás 15. 3. Od 14 – 19 hodin na ochutnávku
variací káv s pøíchutí, kde fantazii se meze nekladou.
Máte-li rádi nevšední zážitky a nové trendy
v gastronomii, pøijïte si pochutnat!
Tìšíme se na Vás
Klára Šašková a Lucie Vítková
Provozní doba od 2.3. do 31.3.2012:
PO:
zavøeno
ÚT – NE:
15.00 – 23.00 hod.

ÈIVAKO ruèní mytí aut
Petr Vejvoda
nabízí:
– bezkontaktní mytí vozidla + mokrý vosk zdarma 80 Kè
– ruèní mytí vozidla od 180 Kè
– suché èištìní interiéru vozidla od 400 Kè
– kompletní èištìní interiéru vozidla od 1100 Kè
– prodej autopotøeb a autodoplòkù
novì pøipravuje od dubna:
– výmìna kol zimní na letní 200 Kè/4 ks
– mytí a impregnace plechových diskù 120 Kè/4ks
– mytí a impregnace alu kol 160 Kè/4 ks
více na www.civako.estranky.cz nebo na tel. 724 144 396

BLUEBERRY SHOP:
JARO KLEPE NA DVEØE!!!
Pøijïte udìlat radost sobì (levným nákupem)
a dìtem jejich oblíbenými postavièkami (Hallo
Kitty, Gormiti, Minnie, Mickey, Bakugan,
Princess aj).
Novì kšiltovky.
Hrníèky Disney – skvìlý tip na dárek!!!!!!!
SECOND HAND – jarní zboží!!!!!!

www. hluboka.cz
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Jak bruslit na tenkém ledì?
V únoru mrzlo až praštìlo, èlovìku nejlíp u kamen, a tak jsem pøemýšlela, komu jsou vlastnì mrazy sympatické?
A komu pøijde vhod led? Barmanùm do koktejlù? Bruslaøùm? Hokejistùm? Nebo ledaøùm?
Hlubocký hokej a zimní stadion patøí mužským, kteøí zaprodali duši hokeji – nebo ta správná mužská polovina èeského národa pro
hokej dýchá. A dobrou atmosféru Kuki arény si hlídají nejen souèasní a bývalí hokejoví profíci, ale urèitì na ni dohlížejí
– bohužel už jen shora – i hlubocké hokejové legendy, hráèi od Pánaboha, jako byl Miroslav Dvoøák nebo Honza Lidral...
Na »zimáku« je tøeba, aby všichni pøiložili ruku k dílu, a udìlali, co je potøeba, aby sezóna probìhla co nejlíp a využil se všechen èas,
který zima dovolí. Zkrátka, aby se bruslilo, dokud to jde. Roman Rákosník je hokejista tìlem i duší – a èlovìk, který na hlubockém
zimním stadionu »hladí led« už celé desetiletí. Zeptala jsem se, jak se to dìlá?

Jste hokejista, obránce, jenom za Budìjovice jste odehrál pìt sezón,
takže asi dobøe víte, jaký led je pod brusle nejlepší...
Hokejista jsem a na ledì už bruslím opravdu dlouho. Hokej jsem hrál celý
život, pøišel jsem do Budìjovic hrát krajský pøebor a skonèil vlastnì ve
chvíli, kdy se na Hluboké postavil stadion. Pøímo u zahájení provozu
hlubocké ledové plochy jsem nebyl, ale hned od druhé sezóny už ano, a to
už je pøes deset let... kluzištì bylo otevøeno v roce 2000.
Jak se udìlá správný led, aby se v Kuki arénì mohlo bruslit?
Chlazení funguje na principu trubek, zalitých v betonové ploše, nad kterou
se v zimní sezónì vytvoøí ledová plocha. U nás na Hluboké to ještì jede
pomocí kompresorù, které pohání èpavkové chlazení. On ten èpavek není
úplnì bezpeèný, ale tady je to udìláno ještì starým dobrým zpùsobem,
dnes už se chladí na jiné bázi. Kompresory spustíme ve chvíli, kdy je
pøíhodné poèasí a dobøe vyèištìná plocha – nemáme støechu, takže musíme
peèlivì odklízet listí, neèistoty, sníh. Plocha se namrazí na mínus jeden
nebo dva stupnì, èidlo na ploše nám ukáže na displeji správnou teplotu.
A když je to správnì namrazené, vezme se hadice s rozstøikovaèem
a dìláme postupnì vrstvy ledu po – øeknìme – dvou milimetrech. Celková
vrstva ledu má pak ètyøi až pìt centimetrù, to je optimální tlouška, aby se
dobøe chladila.
Takhle vrstvíme postupnì jednotlivé vrstvy na sebe, záleží na poèasí, po
pùlhodinì nebo hodinì pøidáváme další vrstvu, za noc udìláme tak
centimetr... takže za dva dny je ledová plocha hotová. A bìhem sezóny už
je to tak, že pøed tréninkem nebo zápasem se jezdí po ploše rolbou a ledse
udržuje. Rolba má šikmo postavený nùž, zbrousí povrch ledu, sníh se
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odhodí do snìhovky a textilie tažená za rolbou se zalévá horkou vodou,
která vyplní nerovnosti v ledu, zmrzne a horní vrstvu zacelí do bezvadné
ledové plochy.
Tak proto vy pøes sezónu skoro neslezete z rolby? Pøi každém tréninku,
který absolvuje deset, patnáct hráèù, led nastrouhají a rozjezdí, to by se na
tom nedalo hrát. Po každé hodinì nebo hodinì a ètvrt, záleží kolik mají
èasu na trénink, se musí udìlat úprava ledu. A pøi zápase se upravuje led
pøed zápasem a v pauze každé tøetiny, to tak odjakživa je.
Hlubocký zpravodaj | bøezen 2012

Když nebyly rolby, bralo se na to hrablo, shrabaný sníh se dával na stranu,
nebo házel pøes mantinely, a jezdila ještìrka, která za sebou táhla sud a
voda se pouštìla na deku, nebo se to táhlo ruènì na sáòkách. Ale to už ani
já nezažil, a že už nìco pamatuju...
Tady u nás je údržba podmínìná poèasím, jsme venkovní kluzištì. Tím,
že stadion nemá støechu nad hlavou, pøináší to údržbì spoustu problémù
navíc. Ideální je samozøejmì stav, kdy je kolem jednoho, dvou stupòù
mínus, bez vìtru, snìžení a deštì a drží se to stabilnì delší dobu. Když je
mráz moc velký, je led pøemražený a vùbec nejdou mašiny. Ale i to je pro
nás lepší stav, než když je víc stupòù nad nulou a prší. V halách to mají
jednodušší, tam mají stabilní teplotu vzduchu kolem šestnácti stupòù,
chladí si, jak jsou trvale zvyklí a znají pøesnou teplotu vody, která se
dávkuje horká pøi úpravì ledu. Vìdí pøesnì, kolik stupòù má ta horká voda
mít, kdežto tady u nás s rùzným venkovním poèasím, je to poøád o
pokusech. Když je mráz, zamrzá nám šnek, když svítí sluníèko, tak nám
to taje, když je plus šest, mašiny jedou naplno a mrazí tak, že to sežere
spoustu penìz, a s vodou si hrajeme na alchymisty. Když je vìtší mráz,
dáváme vodu úplnì vaøící, když je tepleji, namícháme ji se studenou. Za
ta léta už víme pøibližnì, jak na to, ale nìkdy se stane, že chvíli zùstane
voda na povrchu, než to správnì zmrzne.

na slavnostním otevøení naší ledové plochy tehdy vystoupil Tomáš
Verner, jako malý nadìjný krasobruslaø. Pravda je, že jsem pak po ní
nejmenší dìti pøebral. Byla nároèná, ale zvládala to skvìle, a dìti ji braly.
Mým dvìma klukùm tehdy dala dobré základy, ze kterých èerpají dodnes.
A jak se bruslilo v tìch velkých mrazech?
Když jsou takové mrazy, jako byly nedávno, je to u tìch mladších dìtí na
pováženou, takže se nehrálo, dospìlí a starší žáci zápasy i tréninky
odehrají. Ale pøíjemné to není, co si budeme povídat, kdyby se nìco stalo,
bude problém. Takhle to odnesly možná namrzlé uši. Jasné je, že se venku
ve špatném poèasí stojí špatnì i divákùm a rodièùm, i když máme zajištìno
obèerstvení v bufetu a teplé nápoje. Pod støechou by bylo líp.

Horkou vodou se ošetøuje proto, aby se natavila spodní vrstva a nový led
se s ní spojil? Ano, horká voda zaplní díry a trhliny, protože bruslemi je
povrch porušován, kdežto studená by se s podkladem nespojila, zmrzla by
na povrchu a rozdrobila se. Takhle si mùžete udìlat krásný povrch i na
rybníku, když si poctivì nanosíte pár konví teplé vody a necháte zmrznout
pøes noc.
Jak to tak poslouchám, asi by bylo opravdu skvìlé, kdyby se stadion
zastøešil? Jé, to bych byl rád! A samozøejmì nejen já. Sníme o tom dlouho,
poèítáme, pøemýšlíme... Nechceme být nevdìèní, jsme moc rádi, že vùbec

stadion stojí, že ho mìsto postavilo... Ale hala je dneska základ všeho. Je
to škoda, zimní sezóna je jinak hroznì krátká. My tady trénujeme malých
šestiletých dìtí kolem 20, chodí sem bruslit skoro 60 dìtí ze školky
(nechodily jen ve velkých mrazech), 20 starších žákù, máme tøi oddíly
dospìlých a ještì starší pány. A na pronájmy plochy sem jezdí i z okolí
a Budìjovic. To je dostateènì výmluvný poèet, že by celoroèní provoz
lední plochy za to stál.
Cítím to docela bolestnì, protože trénuju malé dìti, a když vychováte
kluka, který k nìèemu je, tak od nás musí odejít tøeba do Budìjovic, nebo
jinam – sám ho posílám pryè. Protože v Budìjovicích jsou na ledì šest,
sedm mìsícù v roce. Tady tøi – a u nás tím pádem nemá žádnou
budoucnost. (Budìjovický hokejový klub, hlásící se k tradici Stadionu,
Slavoje a Motoru, pøešel po roce 1993 na pojmenování HC Èeské
Budìjovice a pozdìji podle svého nejvìtšího sponzora na HC Mountfield
Èeské Budìjovice.)
To vìøím, že zamrzí. Pøitom vím, že trenérské prostøedí tady na Hluboké
bylo hned od zaèátku dobøe založené. Pamatuji Kamilu Hansovou, která
tady trénovala správnému bruslení dìti ze školek hned po otevøení
stadionu – a tvrdila, že zvládnout správné bruslení musí nejen
krasobruslaøi, ale i malí hokejisti. Úspìšná trenérka s ohromnými
zkušenostmi, která se tehdy vrátila z Nìmecka. A myslím, že se nemýlím,
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Takže zbožné pøání všech hlubockých hokejistù je jasné: mít støechu nad
hlavou! V Budìjovicích staví kryté kluzištì hokejista Jarda Pouzar. Razí
myšlenku, že to bude pro dìti ze sídliš a sociálnì slabší dìti. Je pravda,
že zájemcù o hokej je urèitì dost, spousta klukù si koupila po Naganu
výzbroj a šli na to... a je to dobøe, pohyb a sport, na kterým klukùm záleží
je dobrá vìc. Pravda je, že být tady na Hluboké hala, tak by to bylo vlastnì
to nejlepší, co by se právì teï mohlo stát. Urèitì by sem jezdilo na
tréninky víc dìtí z Budìjovic, protože takhle je rodièe vozí z Budìjovic na
tréninky do Jindøichova Hradce, Tábora, Strakonic... to jsou dennì
naježdìné desítky kilometrù. V nìkterých vìtších klubech se platí
desetitisícové pøíspìvky, plus jezdíte po kraji autem – a dennì – na
tréninky, na zápasy... uživilo by se mnohem víc kluziš. Sám mám oba
kluky v Budìjovicích, zaèínali na Hluboké, ale právì kvùli správnému
tréninku nedostaèovalo hrát jen pár mìsícù v roce.
Až Jarda Pouzar dostaví svoje kluzištì, a to nevím, jestli vùbec bude
pronajímat ledovou plochu, možná pøijdeme o tréninky, které si tady u nás
pronajímali budìjoviètí a pøespolní. Jestli si totiž srovnají v hlavì, že
i kdyby zaplatili o pár stovek víc za pronájem u nìj – ale zase na nì
nebude foukat, snìžit a budou mít jistý led, žádné èasové ztráty na jeho
úpravu – pak od nás odejdou.
Za tìch deset let mi prošlo rukama hodnì dìtí. Ne všichni byli mistøi,
kteøí odešli do vrcholového sportu, ale hodnì jich zùstalo v budìjovických
mužstvech – a kdyby byla hala u nás, mohli jsme si je nechat a už jsme
mìli na Hluboké postavené mužstvo, které by možná vyhrálo republiku.
Ale ta romantika, nebe nad hlavou a nasvícený zámek...
Ale jo, když je krásnì, zimních stupòù tak akorát, vysvitne sluníèko
a zasvítí na zámek, je to krása. Ale když pøitom hrajete hokej, opravdu
v tu chvíli nevíte, na které stranì zámek stojí. Èas kochat se není. A diváci
taky koukají hlavnì na hokej, maximálnì si o pøestávce zámek vyfotí.
Když nejsou zamrzlé rybníky, lidé chodí bruslit na veøejné bruslení, to
jich pøijdou i tøi stovky, skoro dvì hodiny se mùže bruslit tøi dny v týdnu.
Nebo si led pronajmou firmy, pozvou zamìstnance i s dìtmi, udìlají si na
dvì hodiny bruslení, pøed Vánoci si pøedají si dárky a všichni na to
vzpomínají pùl roku, má to tady pìknou atmosféru.
Pravda je, že v našem klubu panuje spíš kamarádské prostøedí, co jde,
opravíme sami, snažíme se, aby to tolik nestálo. Položily se nové koberce,
nové gumy na støídaèku, vymalovalo se v budovì, udìlala nová voda a
topení...I ti kluci, co ještì hrají sami za sebe, trénují omladinu. Snažíme se,
baví nás to.
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A co se dìje na zimním stadionu v létì?
Když se na nìm pøes léto udìlá beach volejbal, hodnì trpí, písek se
dostane všude a je tìžké pøed sezónou plochu dokonale vyèistit, trpí
i plexiskla a mantinely. Stojí to samé opravy a hodnì penìz, takže ideální
øešení to není...

Historie hlubockého hokeje
(z webových stránek www.hchluboka.cz)
P 1912 – skupina studentù se sdružila v studentský Bandy hockeyový
kroužek a sehrála na neznámém místì v okolí Hluboké nad Vltavou první
skuteèný match. Jedná se o úplnì nejstarší zmínku o sportovních
nadšencích s podivnými holemi v rukou, smìšnì se pohybujících po
zamrzlé øece Vltavì.
P 1933 – došlo k založení hokejového klubu SK Hluboká. Od té doby lze
sledovat stopy našich pøedchùdcù na rùzné krajské, bìhem nejslavnìjší éry
i republikové úrovni.
P Zaèátkem 80. let se ale ukázalo, že neexistence umìlé ledové plochy je
na Hluboké tìžko øešitelný problém a organizovaná èinnost hlubockých
hokejistù bohužel postupnì zanikla.
P 1994 – zaèátek novodobé historie hlubockého hokeje – TJ Hluboká.
Skupina místních nadšencù se chopila aktivity a zaèala oprašovat zašlou
hokejovou slávu hlubockého hokeje.
P 2000 – Kuki aréna – výstavba a uvedení do provozu zimního stadionu
s umìlou ledovou plochou, s vynikajícími technickými parametry a
moderním ekologickým sekundárním chladicím systémem. Tímto získal
hlubocký hokej opìt dùstojný hokejový stánek. Zimní stadion nese jméno
slavného hokejového obránce Miroslava Dvoøáka.
P2002 – Povodeò. Povodòová vlna zaplavila arénu vèetnì veškeré
technologie a klubového mobiliáøe až do výše dvou metrù. Èlenové klubu.

podali v kritických chvílích likvidace povodòových škod mìstu pomocnou
ruku a výraznì se podíleli na asanaèních pracích. Oplatili tak
provozovateli i majiteli areálu jejich pøedešlou vstøícnost
P 2004 – 23.12.2004 se uskuteènilo v dobì výluky v NHL exhibièní
pøátelské utkání mezi výbìrem hokejových hvìzd Motoru È. Budìjovice
(R. Turek, V. Prospal, R. Bìlohlav, M. Dvoøák, A. Ference R. Martínek,
L. Kolda, R. Suchánek, L. Rob, P. Seiler, M. Štrba,…) a týmem HC
Hluboká Knights.
P 2004– 2005 HC Hluboká Knights – 2. místo v krajské lize HVP
P 2005– 2006 HC Hluboká Knights – vítìz krajské ligy mužù HVP
V sezónì 2005– 2006 se podaøil doposud nejvìtší úspìch novodobých
hlubockých rytíøù, a to získání titulu krajského pøeborníka.
Trenéøi: M.Šulista, J.Pøibyl
Sestava: D.Dìdiè, Z.Hauser, D.Kavka, P.Bìlohlav, R.Rákosník,
M.Svobodný, T.Lenc, F.Hejda, D.Kotek, I.Kafka, J.Malkus, J.Šíma,
M.Jindra, J.Švec, M.Homolka, R.Fousek, J.Homolka, V.Vanìk, P.Butal,
M.Troup, P.Mizera.
Dnes klub sdružuje na 150 èlenù – od nejmladších nadìjí po veterány.
Jeho ambice byly, jsou a budou vysoké jak po stránce sportovní, tak
spoleèenské. S handicapem otevøené ledové plochy se asi bohužel budeme
prát ještì dlouho, o to potìšující je šíøe èlenské základny
i nezpochybnitelné úspìchy Knights, Cannons a Old Boys ve svých
soutìžích. K trvalému zakotvení našeho klubu mezi krajskou hokejovou
elitou pøejme èlenùm i fanouškùm hodnì pevné vùle a srdce na pravém
místì. U pøíležitosti vzpomínky na tøi klíèové letopoèty – roky 1912, 1933
a 1994 – touto skromnou cestou dìkujeme stovkám a tisícùm našich
pøedchùdcù i souèasníkù, kteøí v prùbìhu bezmála jednoho století vìnovali
v Hluboké nad Vltavou svou energii a pøízeò úchvatné høe zvané lední
hokej.
Foto: Jan Pirgl

Trenéøi: A-tým: Milan Nedoma
Starší žáci: David Dìdiè, Petr Bìlohlav
Mladší žáci: David Oulík Dìti: Roman Rákosník Krasobruslení : Markéta Bìlohlavová
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Konec kin v Èesku! Letos jich zavøou asi dvì stovky... I to naše?
Patøíte mezi milovníky filmù a chodíte rádi do kina? Tak od bøezna máte
na Hluboké smùlu! Ale nebude to specialita jen našeho mìsta. V letošním
roce po celém Èesku zavøe 200 kin, možná ještì víc! Nebudou mít co
promítat… Konèí totiž éra 35milimetrového filmového pásu, novì se
filmy budou distribuovat už takøka výluènì na digitálních nosièích.
A pokud kina nepoøídí digitální promítací technologii v øádu milionù
korun, nebudou mít z èeho sestavit program...
Pokud nepoèítáme multikina, je v Èesku okolo 350 kin, která pravidelnì
hrají... A z tìch je nyní digitalizovaných jen sto… to øekl novináøùm Petr
Vítek z obèanského sdružení ProDIGI, které kinùm s modernizací pomáhá.
Novou technologii letos získá kolem 50 dalších. Pøesto ale zùstává poøád
nìjakých 200 kin, která bez digitalizace nebudou mít dostatek titulù,
kterými by naplnila program.
Z plánovaných 160 premiér v roce 2012 bude už jen pouhých 29 na
35mm filmovém pásu, z plánovaných 33 filmových novinek èeské výroby
jich do kin na 35mm pásu pùjde jen 16, tedy necelá polovina...
# Zápis z mìstské rady: V roce 2011 žádalo mìsto o mimoøádný grant
Ministerstva kultury ÈR na digitalizaci kina v Panoramì. Projekt, který
spoèíval v poøízení nové promítaèky (cca 3500 tis. Kè) a zvukového
systému, který splòuje DCI specifikaci (cca 400 tis. Kè) s celkovými
náklady cca 3 900 tis. Kè. Nyní je podána opakovaná žádost o dotaci ze
Státního fondu Èeské republiky pro podporu a rozvoj èeské
kinematografie na projekt »Digitalizace kina Panorama«. Cílem je plnì
digitální vybavení kina podle standardu DCI splòující kritéria
hollywoodských studií pro zajištìní a zachování promítání filmových titulù
z DCP nosièù a zachování kulturnì – filmového stánku v Hluboké nad
Vltavou k rozšíøení možnosti promítání premiérových titulù a rozšíøení
zábìru filmových pøedstavení i pro školská zaøízení spojené s výukou, kde
jsou výukové materiály na DCP nosièích.
Zeptali jsme se Petra Píši, provozovatele KC Panorama, které patøí
mìstu: Co s touto situací? Budeme dojíždìt do budìjovického Cinestaru?
Nebo budeme úspìšní v žádosti o dotaci a mùžeme si oddychnout?
Obávám se, že nemùžeme. Alespoò podle zatím neoficiální informace,
jsme s žádostí opìt neuspìli. Dochází tedy k velmi tìžké situaci, kterou
malá kina avizovala už dva roky, vèetnì toho našeho!
V listopadu jsem vypracoval a podal žádost o grant znovu, dokonce jsem
i pøiplatil za poradce z nejmenovaného úøadu, který mi radil, co všechno
v té žádosti má být, aby uspìla. Ale pøesto jsme s nejvìtší
pravdìpodobností neprošli sítem výbìru. Kritériem byly velké hrací
profily, což tady nemùžeme splnit. Hrajeme maximálnì tøikrát týdnì. Jsme
malé mìsto s urèitým poètem obyvatel, je to tedy logické. Samozøejmì
postavit grant na pomoc malým kinùm v malých mìstech na podmínce
vysoké návštìvnosti a promítání alespoò pìtkrát do týdne, to je skoro
vyluèovací metoda výbìru a pomoc se tedy pro vìtšinu žadatelù mine
úspìchem.
Existují nìjaké varianty záchrany kina pro vìrné diváky? Jsou tøi možné
varianty, jak dál s Panoramou, které øeším s mìstem Hluboká. Varianta
nejhorší: Kino ukonèí provoz, a scéna se otevøe jen na zimní sezónu
v období, kdy hrají divadelníci. Osobnì mi to pøipadá jako holý nesmysl.
Tím pádem by skonèil i provoz ZUŠ. Nebo možnost druhá, že promítací
zaøízení – digitalizaci Panoramy – zaplatí mìsto, a mì sníží èásteènì
dotaci, ze které se platí provoz, topení, voda, opravy a tak dále. Že by
z tìch 900 000 Kè dotace na rok odeèetli nìjakou, prozatím neznámou
èástku. To má èásteènou logiku, protože lze oèekávat, že s digitalizací
bude do Panoramy chodit »snad« o nìco víc divákù. Smlouvu mám do
roku 2015. A nebo následuje tøetí varianta, kterou jsem navrhl já: Pokud
bych dostal smlouvu na pronájem Panoramy na dalších 15 let, sami si na
digitalizaci kina vezmeme úvìr. Je to samozøejmì velké riziko, platíme
s Eliškou také hypotéku na dùm, ale zkusili bychom to. Tyto varianty jsou
v jednání, uvidíme, k èemu se mìsto rozhodne. Každopádnì, èas utíká
pøíliš rychle! Pokud bych mohl ještì podotknout, podobná mìsteèka jako
Hluboká dávají kulturním zaøízením podobné velikosti mnohem vìtší
dotace. Suchdol nad Lužnicí, poèet obyvatel 1 500 – dotace 3,5 milionu.
Trhové Sviny 4, 5 milionu, Velešín 3 miliony. Hluboká dává 900 tisíc, což
mi nepøijde tolik na to, že do této chvíle Panorama – snad dobøe –
prosperovala. Pokud ale lidem nebudeme moci nabídnou premiéry filmù
a budeme promítat jen z DVD, bude to opravdu definitivní konec kina.
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Chci zmínit fakt, že za 10 let mého soukromého provozování mìsto
ušetøilo oproti pøedchozím dotacím 7.000.000 Kè!!! Na Hluboké pùsobím
17 let a 11 let tady bydlím. Od samého poèátku, kdy jsem si vzal
Panoramu na starost, tak jsem se k ní choval jako vlastnímu domu
a vytváøel dlouhodobý plán, jak se starat o všeobecnou kulturní osvìtu
místních lidí, které mám rád.
Panorama skuteènì vypadá trochu smutnì, rozprodává se starý nábytek,
budoucnost kina je nejistá. Divadla ale fungují a prosperuje i hudební
škola, která naplòuje Panoramu pøes den.
V Panoramì jsem už desátou sezónu a musím øíct, že rozvoj a zájem
o hudební školu mì tìší. Do hudebky sem chodí 109 hlubockých dìtí. Rád
bych ovšem podotkl, že v této škole pracuji jako státní zamìstnanec, uèitel,
a pobírám fixní plat podle platných tabulek – jsem v 9. platové tøídì, takže
není to tak, že bych od dìtí vybíral ještì nìco pro sebe navíc, jak mi bylo
nedávno pøedneseno. Hudební škola, jejíž provozovatelem je mìsto
Trhové Sviny, dostává státní dotaci z Ministerstva školství na každého
žáka, ta ale nejde do kapsy mì.
Jak probíhá bìžný den v KC Panorama?
Každý pracovní den jsem v kanceláøi pro veøejnost od 8.00-10.00 hodin,
kdy se prodávají vstupenky. Do 11.00 hodin vyøizuji bìžnou kanceláøskou
agendu. Pak na obìd a od 12.00 – 18.00 zaèíná výuka v ZUŠ – tedy uèím
a další kolegové také. Nìkteré støedy a pravidelnì pátky a soboty otevírá
Panorama od 18.00 hodin pro diváky na kulturní poøady. Výhodou je, že
má ZUŠ prázdniny a tím pádem já, jako uèitel, také. Od mìsíce èervence
se rozjíždí již 17. letá práce na Hudebním festivalu, který v jediném
èlovìku vydá za druhou Panoramu. Mimo tento pravidelný program zde
mají od záøí 2x týdnì zkoušky KØÍŽžáci, které již pátým rokem režíruji
a s blížícím se koncem roku spousty zkoušek a vystoupení ZŠ, ZUŠ
a pøipravuje se zde Divadlo Hluboká. Probíhají tu bezplatné pronájmy MŠ,
ZŠ, pravidelný støedeèní klub dùchodcù a od bøezna se k nám stìhuje
poøad Cestujeme ...
Jaké jsou nejvìtší provozní náklady Panoramy?
Nejvìtší náklady tvoøí nákup energií, které pro pøedstavu ètenáøù byly za
rok 2011 takové: Elektrická energie: 349.462 Kè, Plyn: 251.000 Kè,
pùjèovné filmù:151.109 Kè, opravy: 164.542 Kè, odmìny externím
pracovníkùm (uvadìèky, promítaèi): 103.000 Kè, poplatky OSA: 77.184
Kè. To jsou nejvìtší výdaje. Nezmiòuji zde další výdaje, jako je telefon,
internet, reklama, pošta, Adventní trh, kanceláøské potøeby, vedení
úèetnictví atd. Chci zdùraznit, že celých 10 let jsem z dotace pro KC
Panorama nepobíral a nepobírám žádný pravidelný mìsíèní plat, jak se
nìkteøí domnívali. Vše je øádnì vedeno v úèetnictví. Celkové výdaje za
rok 2011 tak èinily 1.393.777 Kè a dotace od mìsta 900.000 Kè!
Loni bylo promítnuto 87 filmù a odehráno 37 divadelních pøedstavení.

NABÍDKA PRÁCE
Pro novì otevøenou poboèku v Èeských Budìjovicích,
vybírám vhodné uchazeèe na pozici servis,
péèe našeho klientského kmene
a vedení odchodního týmu.
Požadujeme:
– Komunikaèní schopnosti a prezentaèní dovednosti – Zájem o osobní
rùst a vzdìlávání, bezúhonnost. – Èistý trestní rejstøík – ØP (B) –
Požadované vzdìlání: Støedoškolské – Nástavbové/vyšší odborné
vzdìlání – Vysokoškolské I. stupnì – Vysokoškolské II. stupnì
Nabízíme:
Zázemí jedné z nejvýznamnìjších spoleèností na trhu – Motivující a
nadprùmìrné finanèní ohodnocení – Flexibilní pracovní podmínky,
dlouhodobou spolupráci – podíly na zisku firmy – dovolená v zahranièí
– VIP klub – Výsluhovou rentu – Sociální klauzuli – úèast na
reformách od roku 2012
Životopisy zasílejte na uvedený e-mail. Nabídka je èasovì omezena!
Tel.: 602 688 037 e-mail: r.vaskova@email.cz.
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Bílý most u Bezdreva
Most – je prý básnicky také oznaèovaný jako »mladší bratr cesty.« Most je slovo, které neoznaèuje jen technické stavby, umožòující nám dostat se
z bøehu na bøeh suchou nohou. Skrývá se v nìm i emocionální vyjádøení našich pocitù. Most pomáhá pøekonávat rùzné pøekážky. Proto býval,
je a pravdìpodobnì bude i v budoucnosti pøedmìtem sympatií vìtšiny lidí. Jsou mosty proslulé, mosty symbolické. Lidstvo zøejmì pøirozenì
pøitahuje to, co je spojuje, nikoliv to, co je rozdìluje. K tomu, co život usnadòuje, a nikoliv ztìžuje. A mosty, mùstky, lávky, viadukty, akvadukty
tohle poslání naplòují... Nìco podobného se doètete v encyklopedii mostù (http://libri.cz/databaze/mosty/), kde v rejstøíku najdete velkou èást
mostù a lávek na území republiky... s pùvabnými názvy jako zámecký, gotický, baroknì upravený most, èi mùstek do tvrze a vodní most, kryté
mosty, ba najdete tady i nefunkèní »mrtvý« dálnièní most, co vede odnikud nikam. Skoro – vlastnì urèitì – by se dalo øíct, co most, to jiný osud.
Mosty to zpravidla nemají jednoduché. Útoèí na nì živly, hlodá na nich zub èasu, jezdí po nich auta èi vlaky, jen vojáci radìji zruší krok...
Hlubocké mosty mìly ale vloni docela štìstí. Do Zámostí vede pìkný moderní nový most a v prosinci byla dokonèena dùkladná rekonstrukce
historického kamenného mostu na hrázi Bezdreva. Tenhle pùvabný most u velkého rybníka skuteènì zkrásnìl.
O nedávno dokonèené rekonstrukci jsme si povídali s projektantem firmy IKP Consulting Engineers, s.r.o. Ing. Janem Sýkorou.

# Jste projekèní firma, která se zabývá jenom rekonstrukcemi?
Zabýváme se nejen dopravními stavbami ( silnièními, železnièními) ale
i podzemními, pozemními a vodohospodáøskými, provádíme geologické
prùzkumy, geodetická mìøení, technické dozory staveb. Sídlo spoleènosti
máme v Praze, v Plzni a Èeských Budìjovicích máme regionální
pracovištì. Projektujeme jak nové stavby, tak samozøejmì i rekonstrukce
a opravy starších staveb. A most na hrázi Bezdreva opravu nutnì
potøeboval.
# Øíká se, že je to hodnì starý most. Kdy se opravoval naposled?
Právì ten neutìšený stav, ve kterém objekt byl, nastal také jako dùsledek
nevhodné opravy v minulém století. Tehdy na nìj byl aplikován torkretový
nástøik, který mu v podstatì ublížil. Je to nastøíkaná cementová smìs,
kterou se zpevòuje, vyztužuje povrch, èasto je proložena železnou sítí (zde
na Bezdrevu nebyla použitá) a tím se stavba obalí a zpevní. Dáte tomu
pevnou tvrdou slupku, ale to má za následek, že zdivo nedýchá a stav se
zhoršuje tím, že voda, která se dostane vìtšinou pøes vozovku dovnitø
mostu a nemùže rychle ven, tak v mrazech zmrzne a trhá zdivo. To se tady
také nepøíznivì projevilo, ale daleko horší a devastující to bývá napøíklad
u pískovce. Dá se to pøirovnat k procesu tlení.
# Máme podobných historických mostù u nás v Èesku hodnì?
Není jich tu málo, ale pøesné èíslo si nepamatuji. Samozøejmì se o
podobné stavby zajímám, i když jejich rekonstrukci navrhovala jiná
projekèní firma, zajímají mne postupy a technologie dodavatelù. Moje
práce je tak trochu i koníèek. Napøíklad nedávno opravovaný most ve
Staré Hlínì nedopadl dobøe, omítka opadává a vzhled mostu není tak
pìkný, jaký byl po opravì po povodních.
Proto investor, jímž je Jihoèeský kraj, kladl na srdce dodavateli
stavebních prací, aby právì provedená oprava bezdrevského mostu byla
dùkladná a vydržela více než záruèní dobu.
Protože je to památkovì chránìný objekt, úèastnil se jednání
i projektových pøíprav také Národní památkový ústav. Pro realizaci si ještì
investor nasmlouval památkový dozor (Ing. David Mièan z Èeských
Budìjovic), takže to je další osoba, která dohlíží na prùbìh stavebních
prací. Památkový dozor spolupracuje jak s Národním památkovým
ústavem, s námi – projektanty, tak s dodavatelem stavby. Takže stavba se
sleduje a kontroluje prùbìžnì tøeba až 3x týdnì, my projektanti vìtšinou
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jednou až dvakrát bìhem 14 dnù, takže vše je vlastnì pod trvalým
dohledem.
# Mùžete nám pøiblížit prùbìh prací, a co hlavnì k opravì vedlo?
Prvnì jsme si most dùkladnìji prohlédli v roce 2009, kdy se vypisovala
soutìž na dodavatele projektové dokumentace. Most je ze dvou èástí.
Starší se dvìma klenbami, každá o svìtlosti 6,75 m a novìjší s jednou
klenbou o svìtlosti 4 m. Most je vyzdìn z lomového a sbíraného kamene
z místních zdrojù. V minulosti byla pùvodní vozovka zakryta živiènými
vrstvami, èímž se zmenšila i výška èelních zdí a už to vlastnì nesplòovalo
žádné normy – pìší mohl snadno pøepadnout.
Asfaltem se zaslepily nìkteré odvodòovaèe, a výsledkem bylo, že voda
si našla cestu do konstrukce mostu. Souèasnì se v kdysi funkèním
odvodòovaèi na podzim nahromadilo listí a prach, pak to zmrzlo, zdivo se
zaèalo trhat mrazem a na jaøe 2010 už velká èást zdiva na rozhraní starší
a novìjší èásti vypadla. Tato porucha se provizornì vyøešila betonovými
svodidly, aby se vymezil bezpeèný prùjezd, èímž se ještì zúžila prùjezdní
šíøka. Pravda je, že ten most je, a vždycky byl, v podstatì jednopruhový se
šíøkou mezi zdmi cca 5 m, dvì auta se na nìm nevyhnou. Další vadou byla
absence opevnìní bøehu potoka na výtoku z rybníka (to vzalo za své tak
pøed padesáti lety) a následkem toho voda podemílala podpìru mostu.
V neposlední øadì mostu neprospìla náhrada poboøených kamenných zdí
bloky z betonu.
Bylo potøebné udìlat geologický prùzkum, zjišovalo se, co je pod
základy, na èem a na jakém podloží je most založen – mimochodem je
založen ve starší èásti jen velmi mìlce, ani døevìný rošt pod základy nebyl
nalezen. Dále probìhl stavebnì technický prùzkum, to znamená vrty do
konstrukce zjistit jakost materiálu, jak hluboko je most založený, jaký je
stav podemletí podpìry mostu. Dùležitý byl i stavebnì–historický
prùzkum, provedl ho Ing. arch. Pešta z Nymburku, který most zhodnotil
po stránce historické, dostupných archivních podkladù a hledal ty èásti,
které se musí zachovat. Cenné je napø. spárování v klenbì nad odtokem
z rybníka – do omítky byly ještì za mokra vytlaèeny a vyhlazeny iluzivní
spáry se šedoèerným, lehkým kovovým leskem pravdìpodobnì od hladítka
z uhlíkatého železa.
Most je vlastnì složen ze dvou èástí. První, starší, dvouklenbová
konstrukce – pohledovì z ní trochu neuspoøádanì koukají kameny bez
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omítky a není tam žádné spárování – je nìkdy z roku 1770–1780, druhá
z roku 1880 má zdivo spárované.
# Rybník je tedy starší než most... Rybník Bezdrev je starší, historické
informace k mostu, které se dají dohledat, jsou v tøeboòském archivu.
Archivní fond Velkostatek Hluboká nad Vltavou dosud ale není opatøen
inventáøem, a tak nelze vše jednoduše dohledat. Nìkdy jsou informace
rozporuplné, lze najít i nesrovnalosti, které døív vznikaly zøejmì chybou
tehdejších stavebních kreslíøských záznamù. Možná to na poèátku byl
jenom most døevìný, tehdy ani pozdìji urèitì nebyl urèený pro všeobecnou
dopravu, vždy to byl most k dispozici majiteli rybníka pro jeho obsluhu.
Starší kamenná èást se dvìma klenbami pravdìpodobnì pochází z rozmezí
let 1770– 1780.
Pozdìji se dostavìla druhá èást mostu (s jednou klenbou), kterou se
vypouští pøepad rybníka, je z r. 1880. Z památkového i architektonického
hlediska je most hodnotný prakticky v celém rozsahu. Hodnotné jsou
veškeré historické konstrukèní èásti a detaily mostu (klenby, stìny,
parapety, chrlièe, kvádry s datováním, zbytky povrchových úprav – omítky
a kvádrování). Lze jej zaøadit do období baroka.
Co se týèe datací, chovali jsme nadìji, že až odkryjeme nároží pilíøù,
objevíme nárožní kameny, což by také velmi zajímalo jak Jihoèeské
muzeum, tak Národní památkový ústav. Ale po odkrytí bohužel žádné
znaèení nalezeno nebylo. Jediné datum, které jsme na mostì našli, je dole
u výpusti – v kameni vytesáno 1880. Tato èást mostu je tedy o pøibližnì
sto let mladší.
Jak most, tak rybník, hráz rybníka jsou památkovì chránìny. Celé to je
ještì svázáno s lokalitou v ochranné péèi Natura 2000 jako souèást
Evropské významné lokality Hlubocké hráze. Hranice této lokality konèí
tìsnì pøed mostem, a proto jsme museli získat i kladné stanovisko odboru
životního prostøedí krajského úøadu k opravì mostu bez zásahu do vlastní
hráze.
# To jsou informace, které možná málokdo tuší... Možná je velká škoda,
že zrovna v tomto pøípadì se opravil zajímavý a historicky cenný most, ale
nejen on, most navazuje na hráz Bezdreva a historicky cennou lokalitu
hlubockých hrází, památných stromù a podobnì. Je to celý komplex, který
zasluhuje pozornost a pøitom tady nenajdete nìjakou tabuli, vysvìtlení
nebo odkaz, aby si to návštìvníci – nejen turisté – i místní – dostateènì
uvìdomili, pøeèetli údaje, zajímavosti. Bylo by dobré, kdyby se na to
nìjaká koruna nìkde našla. Nebo vydat brožurku èi jinou informaci, jistì
by se hodila informaènímu centru nebo radnici...
# Našli jste v archivu pøímo stavební plány ze stavby mostu?
Bohužel ne. Nìco se dohledalo, ale to nejsou podrobné plány, spíše
zámìry majitelù panství, tak trochu zavádìjící údaje. Doufali jsme, že
napø. najdeme tøeba hloubku založení, protože obì èásti mostu jsou
rozdílnì založeny. Starší èást je založena velmi mìlce, na styku starší a
nové èásti mostu je rozdíl v založení znaèný. U výpusti kde kdysi bývalo
i opevnìní bøehu, voda podemílala bøeh i most, vždycky hlavnì pøi
vypouštìní rybníka. Pod a za podpìrou mostu vznikla dutina, která se od
doby projektu zvìtšila a bylo nutné ji øádnì vyplnit.
# Takže tomu mostu šlo už opravdu o život?
Dá se øíct, že už šlo do tuhého, oprava musela zaèít nejdéle na pøelomu
jara a léta 2011. Museli jsme stihnout pøipravit dokumentaci, správce
(Správa a údržba silnic Jihoèeského kraje) pøipravit žádost o vydání
stavebního povolení, proces stavebního øízení a výbìrového øízení také
potøebuje svùj èas. To vše bylo tøeba udìlat, aby opravu probìhla v roce
výlovu rybníka, protože by se jinak zase muselo èekat dva roky na další
výlov. A to by nebylo dobøe. Nejenže by se most poškozoval dál, ale
musel by se zavøít provoz pro vozidla trvale, byl by to již havarijní stav.
# Jak probíhala oprava, zmìnili jste na mostì nìco?
Co se týèe stavebnì historického prùzkumu – napøíklad u cihel, které byly
uloženy nahoøe na èelní zdi, se bìhem technického prùzkumu nedalo
pøesnì urèit, jak dlouho tam byly. Takže se vedly diskuse, jestli vrátit cihly
nebo použít kamenné desky. Památkáøi upøednostòovali cihly, ty se pro
památkové úèely vyrábìjí speciálním zpùsobem, ruènì, ražením. Cihly ale
nemají dostateènou odolnost pro toto umístìní, když jsou vystaveny
povìtrnosti a dalším vlivùm. Památkáøi nechali rozhodnutí až do doby
zahájení realizace stavby, ale nakonec se rozhodli pro kamenné desky.
Bìhem opravy jsme snížili úroveò vozovky, abychom se dokázali
správnì výškovì napojit na korunu hráze, pøesto jsme museli zvýšit èelní
zdi o nìjakých 20 cm, aby souèasnì plnily funkci zábradlí. Památkový
ústav pøipustil, že je to možné. Dozdívala se i èást zdi, protože byla
v poškozené èásti opravena masou betonu. Také se øešilo, kde na dozdìní
vzít kámen. Nìco se rozebralo ze zdiva, nìco se našlo v konstrukci
www. hluboka.cz

a hodnì kamene se nasbíralo v korytu pod mostem. Uvnitø zmínìné
kaverny už jsme opravu provedli standardním postupem, to znamená
kamenné zdivo vkládané zpátky, dovnitø uložené injekèní trubièky a tìmi
se pak dovnitø vehnala cementová injektáž, z jemnì mletého cementu, aby
se dostala všude a vyplnila všechny dutiny, která tam eventuálnì uvnitø
zbyly.
# U památkových objektù se snažíte zachovat i pùvodní postupy,
zkoumáte složení materiálu opravovaných staveb a snažíte se mu
technologicky pøiblížit? Jako, že Karlùv most byl stavìn za pomoci
vajíèek, tak je také pøidáte do malty? Nìco napodobit mùžeme, nìco
dìláme dle pùvodních postupù, vracíme se k tomu, pokud objekt má
skuteènì zvláštní historickou hodnotu. Tady se na omítky také použila
speciální smìs, má urèitý pomìr vápna, barvená pouze pøírodním pískem,
a její použití opìt odsouhlasili památkáøi. Ovšem nìkteré vnitøní spáry
jsme injektovali polyuretanem – je to využití modernìjší a úèinnìjší
technologie, ale to, co je na povrchu, se pøibližuje pùvodním technologiím.
U památkových objektù je èasté, že pøi rekonstrukci – i když tøeba
získáte pùvodní dokumentaci, v momentì, kdy zahájíte práce a odkryjete
skuteènost, se mùže objevit spousta záležitostí, které práci nìjak zpomalí,
protože je nutné vzorky poslat na rozbor. (napø. vzorky malty z klenby nad
výpustí). Další zajímavost byla, že na èásti mostu nebylo klasické
spárování. Tyhle staré mosty totiž nìkdy omítku mají, nìkdy ne. Tehdy
zdili – což bylo zøetelné ve starší èásti mostu – tak, že položili do malty
kámen a zvenku maltu jen lžící rozetøeli, takže èást kamene zùstala
viditelná. V novìjší èásti mostu se už spáry mezi kameny øešily podrobnìji
a dùslednìji.
Pokud se týèe vnitøku tìlesa mostu, tam bylo pùvodnì jílové tìsnìní. My,
protože jsme nemohli pøíliš nadezdívat, jsme se museli dostat velmi blízko
vrcholu mostních kleneb. A protože jsme samozøejmì udìlali kontrolní
vrty, zjistili jsme, jak je každá z kleneb silná. I když se tam samozøejmì
našla místa silnìjší a slabší, velmi zvláštnì vypadalo napojení klenby na
opìrnou zeï. Našli jsme tam tak zajímavé plochy, že i èlovìk od
památkového úøadu tvrdil, že takto udìlaný rub klenby ještì nevidìl.
V tomto pøípadì jsme museli sáhnout k tomu, že jsme témìø všechen jíl
vytìžili a odstranili, a pøikroèili k použití jakési vyrovnávací vrstvy
z hmoty, která se dá dobøe zhutnit, má mìøitelné parametry, na ni pøišel
podkladní beton a položila se izolace z modifikovaného asfaltu. V místech,
kde byla vìtší tlouška mezi konstrukcí a vozovkou, je vložena ještì jedna
vrstva geodrenu, izolace a další vrstva geodrenu. Což je druhá izolaèní
pojistka. Když to øeknu laicky: nejníže nad klenbou mostu je nad izolací
umìlohmotná fólie, pak je takzvaný kompozit, který vypadá jako
centimetrová vrstva zmuchlaných nití, kudy protéká voda, a je to pøekryté
geotextilií. Tento geodrén je vytažen až na boky zdí do úrovnì vozovky.
Vozovka je teï oproti døívìjšku dláždìná, èili je propustná a z tìchto
dùvodù je spodní vrstva ošetøena tak, aby voda byla odvádìna mimo
vozovku a následnì mimo klenby.
# Kamenné mosty jsou – dá øíci – nesmrtelné, pokud se nìjakým
neblahým zásahem nepoškodí? Pokud zamezíte tomu, aby do konstrukce
zatékala voda, a vhodnì ji odvedete mimo, dá se to tedy tak øíct, ale nic
není nesmrtelné. Projektanti vtipkují, že klenba vydrží všechno – jen ne
statický výpoèet... V mnoha pøípadech je obdivuhodné, jakou naši pøedci
mìli zkušenost a jak umìli stavìt.
Pozitivní bylo sledovat, že už týden po odstranìní torkretového obalu,
konstrukce mostu rychle vysychala. Po odkrytí se malta ve vrchní vrstvì
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drobila a byla vlhká, což se zaèalo rapidnì lepšit až ke znaènému
vyschnutí.
# Takže teï vydrží opravený most další stovku let? Jedna vìc je, jakou
záruèní lhùtu má dodavatel stavby, druhá vìc je životnost materiálù.
U izolací se napø. pøedpokládá životnost 30 let. To je to nejdùležitìjší, co
potøebujete mít v poøádku, aby voda neškodila. Zmiòovaný jíl, se kterým
se døíve pracovalo jako s izolaèním materiálem, s tím už dnes moc
neumíme pracovat, hùøe se kontroluje kvalita práce. Jíl nahrazujeme
v nìkterých mostech použitím bentonitu, což je také druh jílu, také
pøírodní materiál a má tu dobrou schopnost, že ve chvíli, kdy k nìmu
dorazí voda, nabobtná, zvìtší svùj objem, uzavøe všechny póry a spáry
a vlhkost nepropustí. Ale
když je úplnì suchý, chvíli
trvá, než nabobtná. Nezvolili
jsme ho pro naše øešení,
protože ho musí být urèitá
rozumná tlouška, aby to
fungovalo a tento pøedpoklad
jsme zde nemohli dodržet–
zvolili jsme tedy radìji
st andardní izolaci z
asfaltových pásù urèenou pro
mostní objekty.
I když máme normy na to,
jak izolovat ocelové a
betonové mosty, žádná norma
nepøedepisuje , jak máte
izolovat takovýto kamenný
most. Takže jsme vše
konzultovali i se zpracovateli
normy pro mostní izolace,
s výrobci, a hledali, co je
vyzkoušené a co by nejlépe splnilo svùj úèel.
# Jak èasto projektujete podobné opravy starých mostù? U tohoto typu
mostù to není tak èasté. Pokud se dìlají historické opravy, má to urèitou
metodiku, zohledòují se materiály, doba vzniku, a kromì jiného do vìci
vstupuje i pojem kultura prostøedí. Není to prostì projekt pro opravu od
jednoho konce mostu ke druhému, ale bere se do úvahy kontext prostøedí,
soulad s krajinou, okolím. Pak už je to opravdu individuální záležitost,
hodnocení a konzultace si žádá více odborníkù vèetnì památkového
ústavu, kdy se sejde rada šesti, osmi lidí, diskutují své názory a doporuèení
a projektantùv úkol je dát všechny ty vlivy dohromady a vyøešit.
V našem oboru – i když most je historicky cenná památka,se neøeší jen,
jak vypadá, jakou dostane barvu, jaké materiály, ale bere se v potaz
i funkènost a pøedevším bezpeènost. Aby mohl nadále sloužit svému
úèelu, musí se obèas opravovat i moderními prostøedky. Most není napø.
jako zámek, který projdete v papuèích a ukáží vám ve výklenku portrét
majitele. Jeho údržba má také svá specifika, ale most, který slouží
provozu, musí vzdorovat navíc nìjaké zátìži, vèetnì povìtrnostních
a jiných vlivù, kde se zámkem najdete zase spoleènou øeè.
V pøípadì tohoto mostu je únosnost omezená, rozhodnì nebyla ambice
z nìj udìlat most, pøes který by mìla dennì jezdit tìžká doprava. Mùže ho
pøejet autobus, vozidla rybáøù, ale ambice dìlat zde frekventovanou silnici
není, a to z toho dùvodu, že je to most, kde se dvì vozidla vedle sebe
nevejdou.
# Pro vás jako odborníka je to jistì záležitost zajímavá, i když možná
komplikovanìjší a nároènìjší nejen na èas a zkušenosti. Jistì, je to
zajímavé a obohacující. Je to tak, že tohle se dnes už na školách pøíliš
neuèí. Musíte vyjít z toho, jak to naši pøedci dìlali, z èeho, hodnì si
nastudovat sám, najít odpovìdi na rùzné otázky, analyzovat a dojít
k øešením. I proto jsme rekonstrukci Bezdrevského mostu pøihlásili jako
pøíspìvek pro konferenci MOSTY 2012 v Brnì, která se koná každý rok
v dubnu v soubìhu s mezinárodním stavebním veletrhem. Takové
rekonstrukce tohoto typu se tam objeví maximálnì jedna, nebo dvì. Takže
ji budeme prezentovat odborné veøejnosti.
# Když se srovnáme s krajinami poblíž Alp, kde mi pøipadají všechny
silnice postavené na mostech, to my jich tady tolik asi nemáme...
Ale máme. Máme krásné mostní stavby, nestaèíme je ale udržovat. Èechy
jsou docela hornatý terén, pøekonáváme rùzné vodoteèe, pøehrady, údolí.
Mnohdy si èlovìk ani neuvìdomí, že jede po mostì. Komu dnes pøijde na
dálnici ve Velkém Meziøíèí, že jede cca 60 metrù nad údolím?
Samozøejmì nejhezèí pohled na mosty není z mostu, ale z údolí.
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Mosty ovlivòují spoustu vìcí. Právì díky tomu zmiòovanému
Meziøíèskému, i pøi jeho subtilní konstrukci, se po jeho postavení zvedla
prùmìrná teplota v údolí tuším o dva stupnì. Proè? Protože už se vítr
údolím neprohání tak jako pøedtím. Ono tu ekologii je tøeba brát také
v potaz, nìjaké dopady staveb do prostøedí tady jsou. Je pravda, že bez
rùzné diagnostiky, prùzkumù, pøípravy stavby, se mùžete nìkdy
rozhodnout pro nesprávný postup.
# V podvìdomí lidí v Èechách je, že øada mostù není v dobrém stavu?
Je to pravda, hrozí nìjaké katastrofy? Peníze obecnì chybí, existuje
i petice Mosty, s kterou se chodilo za senátory a do parlamentu, aby se
konalo. Pravda také je, že v novinách se leckdy otisknou i pøíspìvky, které
mohou být zavádìjící, protože
neuvádìjí všechny potøebné
informace. Takové èlánky mohou
pak uškodit tím, že vyvolají
paniku, peníze se pøesunou na
jinou opravu, a pøitom jinde by
byly tyto prostøedky
tøeba
platnìjší. Je tøeba øíci, že mosty
jsou pravidelnì prohlíženy,
kontrolovány, stav se hodnotí.
Nìkde se nìkterým mostùm
uleví, sníží se jejich zatížitelnost,
znamená to pak pøesun tìžší
dopravy na objízdné trasy.
To nejsou situace, kde by z
nièeho nic vzniklo nebezpeèí.
Penìz je urèitý objem a podle
priorit se plánují realizace oprav.
# Jak se dneska zkouší únosnost
mostu? Rùznì, jedním z (pro
veøejnost ) atraktivních zpùsobù
je zatìžovací zkouška. My jsme napø. loni vykonávali autorský dozor pro
námi projektovaný železnièní most koridoru Budìjovice – Nemanice, most
v Pekárenské ulici. O zatìžovací zkoušce nikdo ani nevìdìl, protože
probìhla od pùlnoci do ètyø do rána. Most byl zatížen dvìma tìžkými
železnièními jeøáby a mìøením se ovìøily parametry, napøíklad prùhyb,
sedání opìr. Sedání opìr se de facto blížilo nulové hodnotì s ohledem na
pøesnost mìøení.
# Je to ale urèitì hezký budovatelský pocit v tom dobrém slova smyslu
– když jedete krajinou a potkáváte mosty, které jste projektoval...
Je to hezký pocit, i když i mì už se stalo, že most, který jsem stavìl v roce
87, když jsem ještì pracoval jako stavbyvedoucí, byl snesen a dán do
šrotu. Byl to most železnièní a nebyl ve špatném stavu, ale s ohledem na
jeho konstrukèní uspoøádání už zkrátka neodpovídal souèasným
požadavkùm na železnièní koridory a rychlosti. Takže i tohle jsem zažil.
I když normálnì by i ocelový most mìl pøežít alespoò 100 let, pokud je
nìjaký rozumný cyklus oprav.
# A jaké mosty se ještì v našem okolí budou opravovat?
Opravovat se pravdìpodobnì brzy bude most u Bavorovic, který není sám
o sobì v havarijním stavu, ale ve velmi špatném stavu jsou zábradlí nad
železnicí. Projíždí tady ve velké frekvenci automobilová doprava a je tøeba
dbát na dodržení norem a bezpeènosti. V plánu je i oprava železnièního
mostu u Budvaru na Pražské ulici, což bude mít dopad do dopravy ve
mìstì. Obì opravy projektovala také naše firma. A o opravì tzv. viaduktu
na Rudolfovské v rámci koridoru se mluví už dlouho, provádí se také dle
našeho projektu.
Udìlat úplnì nový most je samozøejmì jistý druh tvoøení. Projektování
je stále svého druhu umìní, alespoò já si to myslím. Není to, jako když
stále soustružíte jeden výrobek a na konci smìny jich odevzdáte dvacet
stejných, i když také to samozøejmì musíte umìt. Projekt je pokaždé jiný
a každý objekt potøebuje svùj individuální pøístup, opakovatelnost je
minimální. I když mùžete mít nahoøe podobné svodidlo, stejnou øímsu, to,
co je schované uvnitø, nevidíte, a tam jsou ty dùležité vìci. I když je
pravda, že most vždycky prodává pohledový dojem, takže vám veøejnost
zkritizuje hlavnì to nejmíò podstatné, jako tøeba barvu zábradlí.
# Projektování nebývalo jenom o poèítaèích, grafických programech...?
I dneska si stavbu ještì musíme zamìøit, obejít pìšky, omìøit metrem,
osahat, nespoléháme jen na geodetické zamìøení, které má také své limity.
Tento bezdrevský most je »hrbatý a klikatý«, zdi nejsou smìrovì ani
výškovì v pøímce, vypadá to, jako by zedníci, kteøí ho zdili, se pøi práci
trochu posilòovali alkoholem. Prostì nepoužili dostateèné pomùcky, aby
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stavìli rovnì. A my se tomu pøizpùsobili a udìlali jsme to také tak, protože
to k té stavbì patøí, tak vznikla, taková zùstává. Pøímka není pøirozený ani
pøírodní útvar, usmívá se ing. Sýkora. Dobøe se kreslí, ale praxe je jiná, tak
se to také zachovalo.
Zachránili jsme chrlièe, které se znovu použily, dokonce se našly odrazné
kameny, zahrabané dole v suti, takové ty, co bývaly na rozích vjezdu do
dvorù, aby chránily zdi. Zajímavé je, že jsme v mostì našli i destrukèní
šachty urèené v dobì války k uložení výbušniny a vyhození mostu do
vzduchu. To pøipravil zøejmì nìkdo v minulém století, zda za války èi po
ní, to je otázka. Tak ty už jsme do budoucna nezachovali...

Ètyøi støedovìké klenuté øíèní mosty v Èechách:
– Juditin most v Praze (pol. 12. st.). Juditin most v Praze byl kamenný
most pøes øeku Vltavu, jednalo se o pøedchùdce o nìco jižnìji ležícího
Karlova mostu. Byl postaven mezi lety 1158 a 1172 a stal se tak nejstarším
kamenným mostem v Èeských zemích a jedním z nejstarších severnì od
Alp. V té dobì byly ve støední Evropì jen dva kamenné mosty, v Øeznì
a Drážïanech. 3. února roku 1342 byl Juditin most znièen povodní. Jeho
zbytky je možno v souèasnosti spatøit v budovì øádu Køížovníkù na
Køížovnickém námìstí, v prùplavu pod námìstím a ve sklepích domù na
Malé Stranì. Souèástí stavby byly i mostecké vìže na obou øíèních
bøezích. Do dnešních dob se dochovala pouze Juditina vìž na
malostranském bøehu, kde tvoøí spoleènì s vyšší pozdnì gotickou vìží
vstup na Karlùv most.
– Karlùv most. V roce 1357 rozhodl císaø Karel IV. o výstavbì nového
kamenného mostu. Architekt stavby Petr Parléø vedl tìleso mostu paralelnì
se znièeným mostem, pøièemž staromìstské zakonèení mostu posunul o
nìkolik desítek metrù jižnìji do míst, kde nyní stojí Staromìstská
mostecká vìž.
– støedovìký most v Roudnici nad Labem (1. pol. 14. st.), na kterém se
podíleli profesionální francouzští stavitelé mostù a byl dokonèen
v rekordnì krátkém èase.
Jihoèeské historické mosty:

Majitel mostu a investor: Jihoèeský kraj
Správce mostu: Správa a údržba silnic Jihoèeského kraje
Stavbu projektoval: IKP Consulting Enginners, s. r. o.
Dodavatel stavby: EUROVIA CS, a.s., závod Èeské Budìjovice
Technický dozor investora: Inbest s.r.o., Èeské Budìjovice
Oprava probìhla: od èervna do prosince 2012
Pro pøipomenutí:
Rybník Bezdrev
Rozloha 450 ha, katastrální výmìra èiní 520 ha, max. hloubka 7 m, nadm.
výška 381 m, pobøeží 18,5 km, pøítok vody a odtok vody Soudný potok.
Bezdrev je tøetí nejvìtší rybník nejen v Jihoèeském kraji, ale i v celé Èeské
republice, produkcí ryb však zaujímá místo první. Nìkteré zdroje, které
vycházejí z katastrální rozlohy a ne z rozlohy vodní plochy, ho øadí na
druhé místo pøed Horusický rybník. Je nejvìtším rybníkem v okrese Èeské
Budìjovice. Hráz má dlouhou 400 m a vysokou 7,8 m.
Bezdrev byl vybudován v letech 1490–92 na pøíkaz majitele panství
Hluboká Viléma z Pernštejna. V souèasnosti patøí rybník Bezdrev
Rybáøství Hluboká. Úèelem stavby rybníka byl pøedevším chov ryb,
jejichž nejhojnìjším zástupcem je v rybníce tradièní kapr, ale najdeme zde
samozøejmì množství dalších druhù, jako jsou napø. štika, amur, lín èi
sumec.

Lední hokej na SOŠE-COP
Hluboká nad Vltavou
Dne 31.1.2012 byl sehrán na zimním stadiónu v
Hluboké nad Vltavou hokejový zápas mezi
studenty 3. a 4. roèníkù. Z vítìzství 16:9 se
radoval tým složený ze studentù tøetích roèníkù.
K jejich koneènému vítìzství však výrazným
zpùsobem pøispìli nestoøi veškeré pohybové
èinnosti na naší škole Ing. Josef Turek a pan
Josef Bohdal. Pochvalu také zaslouží oba
stateèní brankáøi Václav Kaòka (3.) a Jan
Kraèek (4.).
Sestava (3.) : Hodina, Èáka, Wolf, Koudelka,
Køivánek, Košíèek, Boèek, Kaòka.
Sestava (4.) : Peèl, Keršláger, Sedlák, Novotný,
Trejbal, Musel, Varnuška, Vrba, Jáša, Kraèek.
www. hluboka.cz

Na jihu Èech máme dostatek krásných a cenných mostù, které se
dochovaly. Vìtšinou je navíc najdeme citlivì zasazeny v jihoèeské
malebné krajinì. Vyjmenujme alespoò pár z nich:
– Železnièní most zvaný Bechyòská duha nad hlubokým kaòonem
Lužnice u mìsta Bechynì.
– Stádlec – øetìzový most. V nevelké vsi Stádlec objevíte visutý øetìzový
most. Tento most, prohlášený národní kulturní památkou, sem stìhovali
z Podolska, jinak by byl v 60. letech zaplaven Orlickou pøehradou.
Muselo být rozebráno 2000 kamenných kvádrù a 1100 ocelových èástí
a až po 10 letech byl znovu peèlivì složen.
– Plášový most v Èeském Krumlovì, je tøípatrový a pøeklenul 40 metrù
hlubokou prùrvu mezi zámkem a zámeckým parkem. Jeho souèástí je i
krytá chodba, která spojuje zámecký Maškarní sál s barokním divadlem,
do kterého tak mohla schwarzenberská šlechta pøejít suchou nohou.
– Mosty ve Staré Hlínì. Schwarzenberský rod se zasadil koncem
18. století o vybudování dvou mostù ve Staré Hlínì, které vedly pøes
koryto Staré øeky a cíp nejvìtšího èeského rybníka Rožmberk. V krásné,
kdysi bažinaté krajinì Tøeboòska, tak byla postavena dùležitá komunikace
mezi Tøeboní a Jindøichovým Hradcem. Domnìlému staviteli Josefu
Rosenauerovi (»otci« Schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavì)
se podaøilo tak pùvabné dílo, že ho potkáváte nejen cestou autem, ale
i v mnoha pohádkách a historických filmech.
– Ve výètu nesmí chybìt ani nejstarší dosud stojící kamenný most
v Èechách, gotický Kamenný most v Písku. Pøesná léta jeho vzniku
nejsou známá, poslední výzkumy øíkají, že ho nejspíš vystavìla královská
písecko – zvíkovská stavební hu ještì pøed koncem 13. století. Jeho
oblouky skuteènì pøeklenuly vìky i nìkolikeré nièivé povodnì a dodnes
spínají bøehy zlatonosné Otavy na nìkdejší dùležité obchodní Zlaté stezce.

h SPORT h
Baseball and softball club – Sokol
Hluboká
O Liberec Cup – nejlepší turnaj
zimní pøípravy
Nesmírnì živý s poèetnou diváckou kulisou
halasnì povzbuzující pøi finálových utkáních.
Takový byl turnaj kategorie U12 na
nadhazovací stroj v Liberci.
Hrálo se
v ohromném tempu. Od deváté hodiny ranní do
šesté veèerní probìhlo 18 zápasù. Sedm èi osm
odehraných smìn bìhem 45 minut hrací doby
nebylo výjimkou.
Kromì zápasù, z nichž mnohé mìly
dramatický vývoj, byli tahákem ke sledování
i dvì hráèské i trenérské persóny souèasnosti:

kouè žákovské reprezentace a týmu Patriots
Liberec a zároveò hráè národního mužstva Jan
Drábek a trenér Indiánù z Kladna a reprezentant
Petr Baroch.
Nìkolik dní pøed konáním turnaje byla úèast
Sokola Hluboká dost nejistá. Tradièní nominace
12 hráèù byla z poloviny seškrtána díky
omluvenkám. Rodièe se báli dlouhé vzdálenosti,
zimy a možná i novinky, odpalu na nadhazovací
stroj, který mìl být pro vìtšinu dìtí v týmu
premiérou. Všechno je jednou poprvé. Poprvé
jsem mìl problém dát dohromady tým
reprezentující Hlubokou v této kategorii.
V rozhodnutí jet na turnaj mì podrželi Mája
a Martin Vlachovi a Kristián Nejezchleba, který
se okamžitì rozhodl jet, aè pùvodnì nepatøil ani
mezi náhradníky.
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Nelitovali jsme. Dìti byly z turnaje nadšené.
Hra byla rychlá a nasbíraly obrovské zkušenosti
na pálce. Vždy bìhem ètyø zápasù si každý
zažil cca 18 startù na pálce proti svižnì letícímu
míèi. Každému se podaøilo nìkolikrát odpálit
prudký rovný hit. Hráèi poprvé zakusili, že
odpal do stropu je out. Toto pravidlo bylo
realizováno proto, že ve høe na dobré úrovni
bývá vysoký odpal èasto chycen ze vzduchu.
Výsledkovì jsme »díru do svìta« neudìlali.
Šesté místo je prùmìr, ale pøedvedená hra týmu
byla velmi dobrá. Stále jsme tým, který teprve
sbírá zkušenosti a v kategorii U12 jsme patøili
mezi nejmladší týmy. Jediné vítìzství jsme
docílili s Indians Kladno. Dvì smìny jsme
nemohli trefit míè, ale pak si hráèi postupnì
zvykli a v 6. smìnì utekli Kladnu na koneèných
7:1. V dalších dvou zápasech jsme narazili na
soupeøe, kteøí byli o hodnì lepší v útoku. S
pozdìjším vítìzem Libercem jsme sehráli náš
nejlepší zápas na turnaji – porážka 3:11. Jen
Tempo Praha a Hluboká udržely Liberec na 11
dosažených bodech. Jinak jich domácí vždy
nasázeli více. Tempo nás naopak rozstøílelo
hned v prvních dvou smìnách, pak jsme
dotahovali, ale když jsme se pøiblížili na 7:12,
spustili pálkaøi Tempa opìt kanonádu a peèetili
na 7:18.
Ve skupinì A jsme obsadili 3.místo a èekal nás
zápas proti Eagles Praha o 5.místo. Naši
pøedvedli svou nejhorší pálku na turnaji a
Pražané bez vìtších potíží kontrolovali vítìzství
3:10.
Nejdùležitìjší zprávou pro nás je potvrzení, že
naše hra v obranì je stále rychlejší a pøesnìjší,
poèet chyb v zápasech se zmenšuje. Všichni
kluci na turnaji byli schopni trefovat letící míè.
Tvrdých a rovných odpalù dosahovali zejména
ti, kteøí mají pevný postoj, nepøenáší bìhem
švihu tìlo dopøedu nebo dozadu a pøi došvihu
mají rovnováhu. I pøes tøi porážky tým pùsobil
velmi soudržnì a bojovnì. Nejužiteènìjším
hráèem Hluboké se na turnaji stal Vojta Vlach,
který patøil mezi nejlepší pálkaøe a pøedvedl
nìkolik skvìlých zákrokù v obranì. Velkou
vzpruhou, inspirací a jistotou pro mladší kluky
byla pøítomnost Filipa Hošny v týmu. Kristián
Nejezchleba využil bezpoètu omluvenek a
dokázal sekundovat zkušenìjším spoluhráèùm
zejména na pálce. Všichni ostatní potvrdili
oprávnìnost nominace.
Sokol Hluboká na turnaji reprezentovali: Vojta
Èerný, Filip Hošna, Jakub Kubata, Matìj
Kuchejda, Kristián Nejezchleba, Matìj Vlach,
Vojta Vlach, Petr Vojta
Velký dík patøí Máje a Martinovi Vlachù za
dopravu, pomoc a kouèink. Radek Drmota

O Mistrovství Evropy žákù
v baseballu 2012
Opìt po roèní pauze bude v roce 2012 hostit
Hluboká nad Vltavou a Zliv Mistrovství Evropy
žákù v baseballu. Hluboká nad Vltavou poøádá
tento turnaj již poètvrté a tìší se zde velké
oblibì. Diváci se mohou tìšit ve dnech 9.– 13.
èervence na zápasy, ve kterých se pøedstaví
týmy z celé Evropy.
Èeská reprezentace jistì bude chtít na domácí
pùdì zpátky vybojovat zlaté medaile, které jim
v roce 2010 ve finále sebrala ruská reprezentace
a ukonèila tak jedineènou zlatou sérii èeského
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žákovského týmu. Èeská reprezentace skonèila
na 2. místì ve stínu ruské reprezentace i v roce
2011 v Bìlorusku.
Ve vedení èeské reprezentace nastaly v roce
2011 velké zmìny a obmìnil se témìø celý
trenérský tým. Hlavním trenérem je nyní Jan
Drábek. Do trenérského týmu dále patøí Ondøej
Konvalinka, Filip Procházka, Filip Hudeèek,
který se stará o zdraví našich reprezentantù a
Robert Vávra, který zajišuje technické vìci.
Turnaj se odehraje stejnì jako v roce 2010 na
høištích v Hluboké nad Vltavou a ve Zlivi.
Skupina A: Rusko, Bìlorusko, Rakousko,
Izrael. Skupina B: Èeská republika, Litva,
Rumunsko, Slovinsko.
Lenka Tóthová

O Výbìr do reprezentace Sokol
Hluboká v T-ballu na rok 2012
Dne 19.2.2012 probìhl výbìr hráèù/hráèek
(2002,2003) do týmu, který bude reprezentovat
Sokol Hlubokou na prestižních turnajích. Poté
se bude vybraný tým pøipravovat na letní turnaje
Superpoháru. „Try-out“ probìhl na Sudárnì pod
vedením HC Ondry Konvalinky, Coache
Alberta Schandla a realizaèního týmu Vlachù,
Šuterù.
Výbìru se zúèastnilo 20 hráèù z 5 týmù (Sokol
Hluboká, Giants Borek, Gepards Vodòany,
Lions Hluboká a Pirates Vltava). Hráèi museli
projít velmi nároèným 3hodinovým
„try-outem“. Všichni pøedvedli výborné výkony
v atletice, obratnosti, ale i v baseballových
dovednostech (odpalování ze stativu, házení a
chytání míèù po zemi a ze vzduchu).
Do dalšího kola výbìrù postoupili tito hráèi:
Bauer David, Doležal Matìj, Horejšová
Johanka, Kouba Václav, Rehanzl Jan, Šutera
Erik, Beèváø Daniel, Bohm Karel, Bartoš Jakub,
Mucek Jakub, Dvoøáková Karolína, Èerný
Vojtìch, Vlach Matìj, Kubata Petr, Jiránek
Martin, Vojta Petr.
Termín koneèného výbìru (tj. 12 hráèù + 2
náhradníci) bude vèas upøesnìn na stránkách
(pøibližnì konec bøezna).
Termín Støíbrného Superpoháru bude upøesnìn
po oblastní schùzce v baseballu (tj. po
26.2.2012).
Termín Zlatého Superpoháru je: 22.6.–
24.6.2012 v Praze.
Vybraným hráèùm blahopøeji a držím palce do
dalších bojù o koneènou nominaci.
Dìkuji rodièùm a trenérùm za podporu a pomoc
pøi organizaci této skvìlé akce, která podpoøí
naše malé hráèe v jejich dalším baseballovém
rozvoji.
Tìším se na další tréninky s Vámi.
Za realizaèní tým HC Ondra Konvalinka

Po Kladnu na Hlubokou èekal zápas s Blondies,
kde došlo bìhem zimní pøípravy k velkým
zmìnám- spojení s Angels. Hluboká
pokraèovala v rozpaèitém výkonu z pøedchozího
zápasu a pùsobila velmi odevzdanì. Blondies,
které hrály s velkým nasazením, porazily
Hlubokou velkým rozdílem 12:0.
Následovala další dlouhá pauza a èekání na
poslední veèerní utkání s Ledenicemi. Taktikou
Hluboké byl pomalý nadhoz a zpoèátku zápasu
s ním mìly Ledenické hráèky velké problémy.
Po nìkolika vyrovnaných smìnách pøišel sporný
výrok rozhodèího a Ledenice se dostaly do
rozhodujícího vedení 3:0. Výmìna nadhozu
nepomohla a následovaly další tvrdé odpaly
soupeøek- 6:0. Výsledek ještì Hluboká upravila
na koneèných 1:6. Hluboká tedy v celkovém
poøadí obsadila až poslední 5. místo.
Zápasy ukázaly, v èem jsou pro nadcházející
sezonu nejvìtší mezery a co je potøeba trénovat.
Svou premiéru v pozici trenérù si na turnaji
odbyli Èíža s Honzou. Další premiérou byla
úèast holek z Vodòan, Evèa Chrášanská a
Aneta Krieglová dokázaly, že budou pro
hlubocký tým velkou posilou. Lenka Tóthová

Zoologická zahrada
Ohr ada vyhlašuj e
výbìrové øízení na
pracovní místo
ASISTENT / KA
ZOOLOGA – REGISTRÁTOR / KA
pøedmìtem práce je zajištìní evidence
a záznamù zvíøat, transportù, pøíprava smluv
a veškeré dokumentace s tímto spojené
Požadujeme:
– vysokoškolské vzdìlání pøednostnì
pøírodovìdného, èi zoologického zamìøení,
výbornou znalost anglického jazyka slovem
i písmem, orientaci v zoologickém systému,
znalost práce na PC
– dále požadujeme flexibilitu, samostatnost,
preciznost a bezkonfliktnost v pracovních
kolektivech, øidièský prùkaz výhodou
Další informace:
platová tøída 9, stupeò dle praxe (od 12500.- do
17000,- Kè) s možností osobního ohodnocení až
do výše 25 % tarifního platu, práce na plný
úvazek s možností karierního rùstu, 5 týdnù
dovolené, praxe není podmínkou
Pøihlášky prosím zasílejte na:
kubat@zoo-ohrada.cz
Uzávìrka pøihlášek je do 15.3.2012.
V pøípadì nesplnìní požadavkù na vzdìlání a
zpùsobilost, nebudeme na pøihlášky reagovat!

O Turnaj žen na Složišti
V nedìli 12.1. se zúèastnily hlubocké ženy již
potøetí zimního softballového turnaje na
Složišti. Ženy vstoupily do turnaje s velkou
chutí a v prvním zápase proti Storms se
pøedstavily v dobré formì. Zápas byl po celou
dobu velmi vyrovnaný a tomu odpovídalo
i výsledné skóre 2:2.
Dvouzápasová pauza ženám neprospìla a jen
stìží se dostávaly zpìt do tempa. Ve druhém
zápase s Kladnem se Hluboké nepodaøilo
zachytit zaèátek a Kladno si vytvoøilo pohodlný
náskok, který mu vydržel až do konce zápasu.
Hlubocký zpravodaj | bøezen 2012
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Markéta Zlesáková »Pamì«
O 9. února – 15. dubna 2012 ve Wortnerovì domì AJG, U Èerné vìže 22, È. Budìjovice – komentovaná prohlídka se koná 8. bøezna v 17 hodin.
do práce v plenéru. Snad ani sama netušila, jak ji pobyt v jižních Èechách
poznamená. Vzniklo zde nìkolik velice kvalitních dìl, jako Stmívání,
Hladina 2, Kachnièky nebo Rybník na Hluboké (vše akryly na plátnì).
Dùležitý byl ovšem fakt, že se pro ni stala práce v plenéru dalším
plodným východiskem a inspirací. Jednak, podle jejích slov, je fotografie
pøíliš neživá na práci s krajinou, jednak její záliba ve ztváròování vodních
hladin je dùsledkem okouzlení »vodní krajinou« jižních Èech. Díla
zachycující krajinná zákoutí, ztichlé vodní hladiny zarostlé rákosem èi
lekníny, nebo naopak zurèící potoky, vyvolávají v èlovìku vzpomínku na
díla slavných impresionistù. Ne nadarmo se nìkteré z jejích obrazù
nazývají »Imprese«.(2010).
Jak vidíme, výtvarný svìt Markéty Zlesákové je velice èlenitý a bohatý.
Pøi své tvorbì ráda hledá a používá rùzné formy a zpùsoby vyjádøení,
experimentuje, má zálibu jak v klasické plenérové malbì, tak
v komplikovanosti zdánlivì chaotického obrazu ornamentu èi kamufláže,
z nìhož vystupuje finální dílo ve svém øádu.
Mgr. Hynek Rulíšek, kurátor výstavy, Alšova jihoèeská galerie,
foto z vernisáže: Hana Lišková
Tvorba Markéty Zlesákové názornì ukazuje širokou škálu možností
pøístupu ke skuteènosti obklopující èlovìka, nepøebernou mnohotvárnost
vidìní a prožívání pøírody a života. Setkáváme se v ní s øadou tématických
okruhù i zpùsobù jejich uchopování: od interiérù, pøes obèasné zapojení
lidské postavy, èasto až k nerozeznání zapletené do okolního prostøedí
(by není pøesvìdèeným figuralistou) až ke klasickým krajinám, z nich
vycházejícím lineárním horizontùm a jejich obèasné abstrahující
transformaci v dekorativní motivy a kamufláže. A právì její inspirace
pøírodou (mimo jiné i díky intenzivním zážitkùm z pobytu v Thajsku, na
ostrovì Bali, Novém Zélandu a na souostroví Tongánské království),
respektive krajinou a hustým podrostem tropické vegetace v jejích dílech
dominuje. Pro autorku se stává pøíroda dùležitou múzou a inspirací.
Vychází vždy z reálné podoby skuteènosti, avšak zachycuje ji svým
vlastním, osobitým zpùsobem, jak s jasnì èitelným rukopisem a rázným
vedením tahù štìtce, tak nezamìnitelnou barevnou paletou ladìnou
pøevážnì do modrých, zelených až fialových odstínù. Henri Matisse
prohlásil: »Když maluji zelenou,
neznamená to trávu, když maluji
modrou, neznamená to nebe.«
Této svobody dosáhla autorka
pøi promìòování reálného
pøírodního motivu v abstrahující
stylizaci, kdy koneèný obraz
vykrystalizuje v dekorativní
kompozici, nebo pøímo do
maskovacího
vzoru
(pøipomínajícího vojenské
uniformy). Vidíme propojení obou témat, jako u obrazu »Prales« (2010),
kdy stylizovaná houština džungle zøetelnì pøechází v geometrizující
maskovací motiv.
Dosti zásadní díla pøedstavuje cyklus šesti obrazù
„Pamì I – VI“ z let 2004 až 2005. Zde v
kombinované technice akrylu a oleje na plátnì
rozkrývá své intimní prožitky spojené s odchodem
z velkomìsta na venkov. Téma zachycené na
plátnech má základ v nìkolika fotografiích. Pro
autorku je zásadní hluboký niterný zážitek a otázka,
kterou sama vyslovila: »Jakou barvu má vlastnì
pamì?«
Významnou událostí v umìleckém životì Markéty
Zlesákové byla úèast na mezinárodním malíøském
sympóziu, poøádaném v srpnu roku 2010
Jihoèeským krajem, organizací Kulturní most a
Alšovou jihoèeskou galerií v Hluboké nad Vltavou.
Na Hluboké se autorka naplno ponoøila

www. hluboka.cz

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
Pøipravujeme: 4. – 29. dubna 2012 ,»V knize ukryté…« - zde budou
vystaveny práce žákù základních, umìleckých a studentù støedních škol z
Jihoèeského kraje.
Èeské Budìjovice
Wortnerùv dùm AJG,
Markéta Zlesáková / Pamì – do 15. 4. 2012
Pøipravujeme: 19. 4. – 24. 6. 2012 – Bohuslav Reynek
Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Výstavy: Mezinárodní keramická sympozia – stálá expozice
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou / 387 967 041
e-mail: sekretariát@ajg.cz, ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Poøady pro školy na
objednávku / zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / listopad – bøezen 9:00 – 16:00, duben – øíjen 9.00
– 18:00 Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 – 18:00 Bechynì /
øíjen – duben – otevøeno na základì telefonické domluvy
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup do všech expozic a výstav
AJG. Zmìna programu vyhrazena!
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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 ! tel. + fax: 387 966 170

Biograf
Støeda 7. bøezna – Filmový festival – »Expedièní kamera«.
Ve spolupráci s »National geographic«.
18.00–21.00 hod.
Støeda 14. bøezna – Moje krásná uèitelka. USA 2011.
Komedie/drama. Co se mùže stát, když se jako dospìlí vrátíte do školní
lavice… Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda.
Režie: Tom Hanks. Pøístupný od 12 let.
Úterý 20. bøezna – Anonym. Nìmecko/Anglie – 2011. Drama.
Historický pøíbìh z dob vlády královny Alžbìty …
Hrají: Vanessa Redgrave, Rhys Ifans, Joely Richardson .
Režie: Roland Emmerich. Pøístupný od 12 let.
pátek a sobota 30. a 31. bøezna – Když dìda miloval Ritu
Hayworhovou. ÈR/SRN/Švýcarsko–2001. Komedie z let 1968
v socialistickém Èeskoslovensku a emigrace do Nìmecka…
Hrají: Vlado Hajdu, Jiøí Lábus, Jiøí Menzel, Vlastimil Brodský.
Režie: Iva Švarcová. Pøístupný – èeský dabing!!!
Zaèátky pøedstavení v19.00 hod.

pátky a soboty 2. a 3. a 16. a 17. bøezna

Postel pro andìla
Obèanské sdružení Køížžáci
divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hodin
pátky a soboty
9. a 10. a 23.a 24. bøezna

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

Blbec k veèeøi

Úterý 27. bøezna – Alvin a Chipmunkové 3. USA 2011. Pohádka.
Užívají si prázdnin na zaoceánské lodi do doby, než loï ztroskotá na
pustém ostrovì – pustém?
Režie: Mike Mitchell. Pøístupný – èeský dabing!!! 17.00 hod.

Divadlo Hluboká v produkci
Zdeòka Pikla
divadelní pøedstavení – komedie
19.00 hodin !!!

Komorní scéna
støeda 14. bøezna
– Cestujeme …
o Himalájích nám budou
vyprávìt ing. Dvoøáková
a p. Bartoš.
V 17.00 hodin v KC Panorama.

POJEÏTE S NÁMI DO PRAHY
DO DIVADLA
24.3.2012 – sobota
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Každý rok ve stejnou dobu
Státní zámek Hluboká
Hluboká nad Vltavou
STØEDA 4. 1. - SOBOTA 31. 3.

Zimní prohlídková trasa
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
zimní prohlídky zámku Hluboká
dennì kromì pondìlí
10:00 - 16:00 (16:00 – zaèíná poslední prohlídka)

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

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ Èíslo 3. Bøezen 2012. Roèník 43. Vychází mìsíènì. Vydává mìstský úøad Hluboká nad Vltavou, Masarykova ulice 36,
373 41 Hluboká nad Vltavou. Kulturní nabídka (Panorama) 774 457 269 pøes den. Redaktorka Alena Mitter (døíve Rùžièková), ? 775 622 006.
E -mail: alenoviny@volny.cz. Redakèní kruh ing. Eva Smrèková, Marie Krejcarová, Jan Piskaè. Grafika, fotografie: ing. Jan Pirgl. Odborní poèítaèoví
poradci: Zdenìk Brodec, Adam Rùžièka. Redakèní uzávìrka dvacátého v mìsíci, ale vítáme pøíspìvky døíve! Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí
autoøi. Náklad 600 výtiskù. Tiskne: Tiskárna PROTISK s. r. o. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., øeditelstvím odštìpného
závodu Jižní Èechy v È. Budìjovicích, j.zn.:p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996, ev. èíslo: MK ÈR e. 109 10. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Anonymy neuveøejòujeme. Dìkujeme za vaše informace, upozornìní èi zprávy, které nám poskytnete.
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Podzámèí se zabydluje...
... pro nedoèkavce možná pomalu, ale v dnešní
dobì, kdy na nás padají z novin, televize a internetu
samé temnì katastrofické zprávy o krizi finanèní
i morální, mùžeme být spíše rádi. Nìco nového se
zaèíná, a zaèátky – jak známo – mohou být i tìžké.
Chvíli asi potrvá, než se vyjasní na obou stranách,
nájemci i pronajímatel jsou noví a nacházejí k sobì
cestu.
A úplnì nejdùležitìjší bude, aby k novì
otevøeným provozovnám našli cestu zákazníci –
a zbyteènì netrucovali, a neškodili. Napøíklad tak,
jak nám pøedvedl »hrdina«, který polámal a zahubil
dva stromky pøed Podzámèím. Smutné zjištìní, že
v našem blízkém okolí žijí i prvotøídní pitomci.
První zabydlení osadníci se ve svém novém
podnikatelském prostoru zaèínají pomalu orientovat
a zvykat si. Otevøeli na zimu, do doby, která je na
Hluboké typicky neproduktivní, ospalá, bez turistù
a koupìchtivých obèanù. Pøiznejme si, že letošní
zima na mnohé z nás mìla pøímo medvìdí úèinky.
Byli jsme zalezlí v teple domovù a pøespávali
s vidinou lepších èasù a voòavého jara...
Pøesto vìøte, že je u podzámeckých stateèných
podnikatelských pionýrù moc dobøe. V Café
Union se podává èerstvì pražená káva a originální
humor pánì Jelena. V Bistru se prostì cítíte jako
doma, protože civilní obsluha a skuteènì výborné
a velmi rychlé obèerstvení vás zachrání od hladu
témìø okamžitì, v chladnu byly výteèné teplé tekuté
speciality typu horká švestka èi broskev... Dá se
tady dlouze debatovat a nádherný je výhled na
radnici a pulsující život na Masarykovì ulici.
A Jednota odvádí poctivou práci a ochotnì plní
tašky s nákupem jídla pro ty, kdo nemilují nedìlní
výlety do Globusu.
Ale teï pøichází jaro... A co bude v centru mìsta
nového pøíštì?
»Spoleènost Real – Treuhand Reality a. s. postavila
nový dùm klasického mìstského typu. Tedy s byty
ve vyšších podlažích a prostory pro obchod
a služby v pøízemí objektu«, øekla nám Mgr. Petra
Nagy, øeditelka èeskobudìjovické poboèky této
spoleènosti. Uvedla, že v obchodní pasáži je již
dnes v provozu prodejna potravin Jednota, menší
kavárna pana Jiøího Jelena a rychlé obèerstvení
Bistro u kostela. Èerstvì byla otevøena drogerie
TETA a další budoucí nájemci jsou ve výhledu.
Investor by rád v obchodní pasáži otevøel obchody
a služby jako kvìtináøství, kadeønictví, domácí
potøeby a další podniky místního zásobování.
»Urèitì to obchodníci v nové pasáži v centru mìsta
nebudou mít alespoò z poèátku jednoduché a bude
nìjakou dobu trvat, než si místní obyvatelé zvyknou
na nové možnosti svého vlastního, krásného
mìsta.« øíká paní Petra Nagy. »Pøejme jim ale výdrž
a hodnì štìstí a pøedevším vìøme, že nebude nám
obyvatelùm trvat dlouho, než si ke službám
a obchodùm v našem mìstì nalezneme cestu.
I v sousedním Rakousku, v Nìmecku, Francii
a jiných zemích, je i v dnešní dobì moderní místní
zásobování. Tamní obyvatelé stále cení možnost
setkávat se svými sousedy, korzovat svým mìstem
a poøídit si v místì drobné nákupy èi služby.
Pøedpokladem samozøejmì je, že centrum obce je
upravené a návštìva takového místa mùže být
pøíjemná. Souèasnì je ale k funkènosti takového
systému dùležitá podpora obyvatel, spoèívající
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v pøipravenosti utratit za nìkteré typy zboží
u místních obchodníkù o nìco více, než v øetìzci
supermarketù s ekonomikou založenou na vysokém
obratu. Ano, i naše neustálá honba za nejlevnìjším
zbožím poškozuje místní obchodování a služby.
Bylo by dnes také asi naivní se domnívat, že lze
centra mìst oživit pouze místními obchodníky.
Centra se tak budou obsazovat i službami a obchody
pocházejících z jiných regionù, nicménì se tak
alespoò otevøe prostor pro pracovní místa místním
obyvatelùm.«
Tolik dodává øeditelka poboèky Real-Treuhand
Reality a. s. v Èeských Budìjovicích.
Zatím posledním nováèkem v novém domì je
drogerie TETA. Zeptali jsme se tady, co hodlají
svým zákazníkùm nabídnout. A dozvìdìli jsme se:
»Tak jako jinde v celé Èeské republice, také
v Hluboké nad Vltavou nabízíme široký sortiment
drogerie, kosmetiky a parfumerie.
Pøíznivé ceny doplòuje pravidelná akèní nabídka,
ve které zákazníci naleznou zboží všech kategorií.
Navíc si mohou bezplatnì poøídit vìrnostní TETA
kartu, se kterou získají exkluzivní slevy a další
výhody (konkrétnì – v bøeznu v akèní nabídce mezi
2.3. – 10.3. nabízí èlenùm našeho vìrnostního
programu TETA klub celkovou slevu 340 Kè).
Vìøíme, že se zákazníkùm bude TETA drogerie
zamlouvat stejnì jako na dalších 700 místech po ÈR
a dostojí pìti získaným titulùm Obchodník roku.
A byli jsme ještì zvìdavìjší: Proè název TETA?
»Teta jako sestra matky nebo otce je èlenem
domácnosti a my se cítíme být »rodinnou drogerií«
– pøívìtivou, pøátelskou, schopnou naslouchat
a poradit, znalou místních pomìrù…«
Proto vám TETA radí využít slevy v bøeznu.
»Za ménì penìz dostanete Ariel v prášku
a tabletách, Finish tablety do myèky, Listerin ústní
vody, Calgonit sùl do myèky, Domestos za super
cenu, ale i papírové kapesníèky na jarní rýmu,
Colgate zubní kartáèek, Elmex zubní pastu, a ještì si
provoníte domácnost pøípravky na èištìní kobercù
a úklid domácnosti.
Pro krásu a první jarní rande využijte slevy na
novou barvu vlasù Palette, šampony Fructis nebo
Dove, muže svých snù okouzlíte novou øasenkou
a rtíky pøipravené na jarní líbání si natøete balzámem
na rty. Ke 2 èajùm znaèky Lipton dostanete hrneèek,
a ve slevì koupíte plínky pro miminka i nìco na zub
pejskùm a koèièkám... «
No, tak tedy žádný Dùm duchù, pøátelé. Podzámèí
se tìší na jaro, tìšte se tedy také, jaro je tady... urèitì
si pøed bistrem brzy budete moci sednout do
venkovní zahrádky, bez toho, že byste museli sedìt
v kožichu a že by vám na hlavu kapalo z krápníku
støešní vodoteèe...

Foto všech nových provozoven
a smutných zlomených stromù: Jan Pirgl

www. hluboka.cz

strana 13

