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Můj dědeček se jmenoval František a narodil se roku 1891
v Trhových Svinech. Měl dva bratry. Staršího Ferdinanda
a mladšího Jana. V malém domku na hlavní ulici, kde
rodina žila, byla obytná světnice, kuchyň a komora, malá
stáj, kůlna a malý dvorek. Ve dvorku chlívek pro vepře a nad
ním kurník pro slepice. Tatínek bratrů byl tesař a díky své
píli a úsilí se vypracoval na samostatného mistra tesaře
až v pokročilém věku, kdy složil těžké zkoušky. Tesařská
živnost mu prosperovala, zaměstnával 8 – 10 pomocníků.
Syn Ferdinand byl Bohem nadaný malíř, a na přímluvu
profesorů z reálky ho dali rodiče na uměleckou školu do
Prahy. František vystudoval státní průmyslovou školu
v Plzni. V Budějovicích tehdy ještě nebyla, v Praze nebylo
místo z důvodu velkého počtu uchazečů. Studoval výborně.
Nejmladší Jan studoval pak už v nově zřízené průmyslové
škole v Budějovicích.
Doma František i Jenda pomáhali svému otci s tesařským
řemeslem už jako velmi mladí, a byla to práce těžká, často
vstávali a jezdili pro dřevo o čtvrté ráno. Také se připravovali
na stavitelské zkoušky na vyšší průmyslové škole. Tesařské
konstrukce prováděné v otcově živnosti byly chvalně
známé i v širším okolí jako solidní, z prvotřídního řeziva,
a také proto, že ceny byly přiměřené a a zákazníkům rychle
vyhověno. Když existenční poměry živnosti dovolily –
bylo dlouho uvažováno, zda by bylo možné postavit pilu.
Dovážení řeziva ze vzdálených pil a ruční tesání stavebních
hranolů práci tesařského řemesla zdržovalo a prodražovalo.
Otec, podnikavý a zkušený odborník, se nebál rizika
a počítal také se svými syny do budoucna, že jeho závod
převezmou… A tak se stalo. Postavili pilu v Trhových
Svinech, později i v Jílovicích.
Když se práce na pile dobře vedla a na pomoc otci tu byl
bratr Jenda, rozhodl se František doplnit si stavební praxi
ve větším městě. Získal hodně zkušeností, práce ho velmi
bavila. Bratr Ferdinand, o jehož budoucnost měla vždy
maminka, ale i tatínek starosti, neboť umělecká existence
nebyla nijak dobře zajištěna, odjel na studijní cestu do
Říma.
Ale pak byl František povolán k vojenské službě. Tehdy
trvala 3 roky. Psal se srpen 1912…
Do životů bratrů zasáhla I. světová válka. Vyhlášení
mobilizace. První kruté seznámení s válkou na řece Drině,
rakousko – uherská ofenzíva proti srbským vojákům…
Ve válce se ocitli všichni tři bratři. Chudák maminka.
Smutný otec. Po dlouhých 4 letech, když válka skončila, se
bratři František a Jan mohli vrátit domů. Přežili ve zdraví.
Bratr Ferdinand se vrátil z ruské fronty, naštěstí rovněž
zdráv. Vojenskou službu skončil bratr Ferdinand v Chebu,
společně s Haškem, autorem proslulého »Vojáka Švejka«.
Pozval později Haška v radostném poválečném roce do
Trhových Svinů – aby svým vtipným humorem obohatil
pořádaný zábavný večírek. Hašek pak zůstal v rodině asi tři
dny, aby si prohlédl město a pěkné okolí.
Teprve po válce mohl ukončit František vyšší stavitelské
zkoušky a s nadšením začal pracovat. Stavěl mnoho
rodinných domů, škol, kostelů, administrativních budov,
stavěl sokolovny, pivovary, obecní úřady, obytné domy,
rekonstruoval starší budovy – ve stavebnictví se prosazovaly
nové stavební hmoty a konstrukce. Práce ho těšila, byl

precizní a poctivý. Jan se věnoval práci na pile, a tak byl
bratrovu podnikání zdatným partnerem. Spolupracovali
spolu ve svornosti a udržovali rodinné vztahy. Bratr
Ferdinand byl daleko. V té době žil v Egyptě, v Káhiře,
dostal se až ke dvoru egyptského krále, kterého portrétoval.
Ale čas rychle uplýval. Až k roku 1938. Pro stavitele
Františka Staška přinesl mimo jiné stavby vojenské: stavbu
50 železobetonových krytů, tzv. kulometných hnízd,
v úseku od Borovan k Římovu. Tato vojenská opevnění
budoval společně s bratrem Janem a byly budovány
pro obranu našeho státu. Byly situovány kolem říčky
Stropnice a přísun materiálu byl velmi obtížný. Pracovalo
se nepřetržitě ve dne i v noci. Léto 1938 bylo velmi deštivé
a příjezdové cesty zabahněny. »Byla mi zadána též stavba
domu pro pohraniční fin. stráž a četnictvo ve Vyšné
u Č. Velenic« napsal František o mnoho let později, když
sepisoval své »Paměti«. »Se stavbou muselo být urychleně
započato. Vážná situace v pohraničí se hrozivě přiostřila.
Vojenské opevnění (bet. kryty) prováděné společně
s bratrem, jsme skončili, a předali vojenské správě. Byli jsme
rádi, že jsme se těchto staveb, připomínajících nám válku
a válečné strádání, zbavili.«
K obraně republiky ale nakonec nedošlo. Přišel Mnichov
a zklamání všech, kteří chtěli bojovat, ať už se zbraní, nebo –
tak jako naši předci – přípravou opevnění. Osud našimi
dědečky postavených bunkrů byl různý, mnoho jich bylo
odstřeleno a zničeno. Ale třeba ten u Ostrolovského Újezda
je dosud zachovaný…
II. světová válka byla pro Evropu ještě těžší než ta první.
Stavitelství a pilařská činnost obou bratrů byla válkou
utlumena. Nákladní automobil byl zkonfiskován. Oba
začali po osvobození znovu obnovovat své řemeslo. Až
přišel rok 1948… A na živnost obou bratrů zavedena
národní správa. To, co otec a synové s velkým úsilím
a odříkáním vybudovali, se stalo majetkem všeho lidu. Už
nikdy se sláva poctivého stavitelského a pilařského řemesla,
založeného otcem Staškem, a pokračovateli Františkem
a Janem, nevrátila.
Jako většina těch, kteří se vypracovali ve svém oboru,
a prací celé rodiny dokázali pozvednout svou živnost, se
nikdy morálně nemohli smířit s tím, že jim výsledek jejich
práce a podnikání byl bez náhrady zabaven a navíc byli
jako živnostníci zbaveni v komunistickém státě své cti.
Jejich firma byla solidní, a ti, kterým postavili domy, je do
jejich smrti s úctou zdravili. Se stavbami, které postavili, se
v jižních Čechách my, jejich potomci, potkáváme dodnes
a jsme na ně pyšní.
Přesto ve svém oboru pracovali až do odchodu do
důchodu. Jako bývalým živnostníkům jim byla přiznána
směšně nízká penze. Sametové revoluce se bratři nedožili.
Ferdinand zemřel v Egyptě už v roce 1936, údajně na akutní
zápal mozkových blan. František v roce 1972 a bratr Jan
roku 1985. František měl dva syny, lékaře a architekta. Ani
Janova rodinná větev stavitelství neopustila, ke stavařské
profesi se dostal nejen syn, vnuk a vnučka, ale dnes už
i pravnuci… Jméno Stašek zní tedy v profesi stavařské
pořád.
Díky tomu, že dědeček František napsal své vzpomínky,
vím, kdo tehdy v roce 38 budoval vojenské opevnění,
chránící týl nám Jihočechům směrem od rakouských
hranic. Co víte o svých dědečcích a pradědečcích vy? Pište
paměti, aby jednou Vaši potomci věděli…
Alena Mitter
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SLOVO STAROSTY

Místní poplatek za komunální
odpad a čistota našeho města

Vážení občané,
blíží se opět termín placení místního poplatku za »komunální odpad«. Roční
poplatek ve výši 100 Kč/osobu je splatný do 31. května 2015. V současné době se
roznáší složenky, ale každý z vás může přijít na Městský úřad a poplatek si zaplatit
v hotovosti. Někteří z vás již tak učinili.
Zkontrolujte si prosím své účty, zda máte poplatek za komunální odpad
zaplacený i za léta minulá. Inventurou jsme zjistili značné nedoplatky, které
budeme nuceni vymáhat. O stavu svého účtu se můžete informovat na městském
úřadu (tel. 387 001 321).
Místní poplatek za komunální odpad zahrnuje nejen odvoz popelnic, ale
provoz celého systému nakládání s komunálními odpady, mimo jiné i likvidaci
tříděného odpadu, odpadkové koše, kontejnery, provoz sběrného dvora a skládky,
úklid města a další činnosti.
Samozřejmostí nás všech je starat se o svůj vlastní domov, žít v čistém
a zdravém životním prostředí. A tak i město považuje péči o čistotu a pořádek
v našem městě za prvořadý úkol.
Věříme, že Vám není čistota našeho města lhostejná, a že každý, kdo k nám
přijede, bude moci říci, že zde žijí čistotní, pracovití a inteligentní lidé.
Jaroslava Šindelářová

Foto: www.severniceskobudejovicko.estranky.cz

Vážení spoluobčané,
nejvýznamnějším výročím letošního roku je nepochybně 70 let od ukončení II. světové války,
nejkrvavější války v dějinách lidstva.
Střední Evropa se z této krvavé války poučila a již sedmdesát let žije v míru. V historii českých zemí
jsme nikdy neměli takto dlouhé období, tři generace, kdy by lidé žili v bezpečí a míru. Važme si toho.
V předchozím odstavci jsem použil výraz »střední Evropa«, protože jak víme, v devadesátých
letech se válčilo v jižní Evropě s výsledkem rozpadu bývalé Jugoslávie a statisícem mrtvých.
V šedesátých letech se válčilo ve Vietnamu a krvavé totalitní režimy a občanské války proběhly
v mnoha zemích. Válčilo se i v Čečensku, opět sto tisíc mrtvých, dnes se válčí na východě Ukrajiny.
Válčí se v arabském světě, s odhadem dvě stě tisíc mrtvých.
Při čtení těchto řádků a při vědomí, jak nebezpečný svět nás obklopuje, znovu opakuji: Važme si 70
ti let míru a za každou cenu se ho snažme udržet. Není to samozřejmost.
Naše město si výročí 70 let od konce války připomene položením věnců k památníkům obětí války
na Hluboké a ve všech našich obcích a slavnostním promítáním dosud neuvedených originálních
filmů z Národního filmového archivu. Filmy z květnových dnů promítne kino Panorama 8. května
od 19.00 hodin. Půjde o čtyři filmy: Vzpomínky na Osvětim, Kroniky, Američané v Plzni a První
poválečný týdeník. Vstup bude zdarma.
Vážení spoluobčané, přijďte si toto významné výročí připomenout.
Tomáš Jirsa, starosta města

Několik slov o klidu o víkendech
Vážení spolubčané,
v minulém volebním období se naše zastupitelstvo podrobně zabývalo
stížnostmi některých občanů na »víkendový hluk«, sekání trávy
motorovými sekačkami, řezání cirkulárkou atp.
Městské zastupitelstvo nechalo po vzoru jiných měst vypracovat
vyhlášku, která v sobotu umožňovala sekat či řezat (hlučet) od 8.00 do
19.00, ale v neděli tyto práce a rušení klidu zakazovala. Po diskusi nebyla
tato vyhláška přijata, protože zastupitelé uznali, že se mohou vyskytnou
oprávněné případy, kdy dotyčný spoluobčan musí tyto práce udělat
v neděli, protože to prostě jinak nejde. A kdyby existovala vyhláška,
musela by ho městská policie pokutovat, byť by měl oprávněný důvod tuto
činnost provádět…
Zastupitelé se proto rozhodli pouze apelovat na obyvatele Hluboké nad
Vltavou, aby o nedělích a státních svátcích dodržovali »víkendové ticho«.
Děkuji, že tuto výzvu dobrovolně respektujete.
Tomáš Jirsa, starosta města

Společenská kronika
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
blahopřeje občanům, kteří v měsíci květnu
2015oslaví významná výročí.
Hanušová Růžena
Hluboká
93 let
Šoupová Helena
Hluboká
92 let
Trendová Otilie
Kostelec
91 let
Kocourková Vlasta
Hluboká
90 let
Petroušková Anna
Hluboká
90 let
Němcová Vlasta
Hluboká
85 let
Štěpánková Vlasta
Hluboká
80 let
Bláhová Růžena
Hluboká
75 let
Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Tůmová Viktorie
Hluboká
Krauskopf Ondřej
Hluboká
Kálalová Jitka Hluboká
Chalupská Adéla
Hluboká
Hembera Patrik
Bavorovice
Šťastná Laura Hluboká
Landa Jan
Hluboká
Kroutilová Sára Hluboká

Opustili nás
Hošek Václav Hluboká
Jícha František Purkarec
Křiváček Josef Bavorovice
Slepičková Jarmila
Hluboká
Perglerová Ludmila
Hluboká
Macho Pavel Hluboká
Kolářová Anna Hluboká
Urban Stanislav
Hluboká
Šourek Stanislav
Bavorovice
Srncová Anna Hluboká
Hluboká
Svrczková Karin
Hanuš František
Hluboká
Hluboká
Ludvíková Marie

Prosíme občany města, kteří nesouhlasí s uvedením svého věku ve společenské kronice,
aby své rozhodnutí sdělovali redakci. Kontakt je na levé stránce v tiráži.
www.hluboka.cz
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Paní Anna Mrázková, Foto: Jan Pirgl

Drobné vzpomínky
aneb
Obyčejně neobyčejný život

Hlubocký zpravodaj | květen 2015

ROZHOVOR
Letošní květen bude zřejmě plný velkých slov,
vzpomínek, oslav konce světové války. V tomhle
článku jsme si ale nepřipravili velká slova.
Historie je sice možná jenom jedna, ale je
pokaždé jinak prožitá tisíci, miliony jednotlivých
lidských osudů. My si vybrali jeden z nich. O svém
životě prožitém na Hluboké nám vyprávěla paní
Anna, rozená Nováková, provdaná Mrázková.
A když vyprávěla o svém životě, vyprávěla vlastně
i něco málo z historie svého města. Mnohdy nás
nebaví naslouchat historkám našich dědečků
a babiček. Ale měli bychom se jich ptát. Stane
se, že pak už není koho se zeptat a zažloutlé
fotky v šuplíku zůstanou nepojmenovány. A co
teprve dnešní doba, až smaže poslední cédéčko se
vzpomínkami na vaši minulost…
Paní Mrázková umí krásně vyprávět, a tak
jsme se sešli nad fotografiemi a vzpomínkami,
a bylo z toho hezké povídání.
Příští měsíc oslaví paní Anna krásné jubileum,
90. narozeniny. Blahopřejeme!

všemi dětmi ze školky na zámku slavit narozeniny
kněžny Terezy, matky Adolfa Schwarzenberga.
Jedna holčička – její maminka byla Němka –
vinšovala, protože uměla dobře německy.
Kněžna Terezie česky nemluvila. Dostali jsme
pohoštění a kněžna nás obsluhovala. Později
jsem se ještě potkala s kněžnou Hildou. Tenkrát
jsme si hrály s Vlastičkou Pavlovských (dnes
paní Štěpánková) na trávníku proti našemu
domu. Zastavilo auto, vystoupila kněžna Hilda,
manželka knížete Adolfa Schwarzenberga. Přišla
k nám a chovala malou Vlastičku. O kněžně
Hildě a jejím manželovi jsem teď dostala od
přítelkyně krásnou knížku.
A tady fotografie z prvního přijímání… jsme
tam my, tehdejší holčičky.

sobě kroje, já měla po Plzeňsku, holubičku na
hlavě. A pamatuji si, že v 38. roce jsme všechny
holky nosily červené puntíkaté sukýnky a bílé
halenky. Nevím, jestli to bylo tak trochu na
protest, že jsme se chtěly nějak odlišit od toho
německého vlivu a německých dirndlů.
Chlapecká škola byla na dnešní radnici, dívčí
škola naproti současnému Lok Hamu, ta veliká
budova, dneska už je to obytný dům. Škola byla
také ve schwarzenberské budově proti faře,
město mělo dům k dispozici. V obecním domě,
co je dnes školka na Masarykově ulici, se za
okupace ze dne na den stala škola německá.
Ve škole jsme až do páté třídy byli rozděleni,
kluci a děvčata zvlášť, až na měšťance jsme pak
byli dohromady. Tady na fotografii z měšťanky

A ze školy…
Našla jsem fotografii z roku 1935, měli jsme ve
škole besídku, když měl pan prezident Masaryk
85. narozeniny. Všechna děvčata jsme měla na

je Helena Wotitzkých. Židovské děvče, měla
ještě dvě sestry, bydleli u Sudárny, která patřila
Steinům. Helena byla moje spolužačka a dobrá
kamarádka, ten obrázek chráním jako oko
v hlavě. Nikdo z jejich rodiny se nezachránil,
děvčata i rodiče zemřeli v koncentráku.

Narodila jste se na Hluboké?
Ano, narodila. Brzy potom, co se naši
přistěhovali na Hlubokou, 8 let po bratrovi,
a pak se ještě narodila sestra, 15 měsíců po mně.
Můj tatínek pocházel z Bavorovic, ze statku, jeho
maminka porodila 16 dětí, ale všechny nepřežily.
Neměla to lehké. Tatínek byl její nejmladší syn
a šel se učit do Plzně do Škodovky. Tam si našel
mou maminku, a vrátil se na Hlubokou. Koupili
domek v Podskalí. Tatínek chodil do práce,
maminka se starala o dům a hospodářství. Měli
jsme větší prostor vzadu za domem, takže jsme
zpočátku měli i krávu, samozřejmě slepice, dvě
prasata, jedno se prodalo, druhé snědlo.
První fotografie z dětství…
Tady jsem ve schwarzenberské školce,
s řádovými sestrami. Na jména těch sester si
už nevzpomenu. Bylo nás tam hodně dětí, přes
šedesát. Mám jednu vzpomínku: byly jsme se

Zůstaly vám jiné spolužačky až do dneška?
Často jsem se potkávala s paní Kladrubskou,
která ale nedávno zemřela. S paní Petrouškovou
a s paní Kříhovou se stýkáme dodnes. Tady na
té fotografii jsou také kantoři. Vzpomínám na
ně ráda. Pan učitel Selner byl skvělý muzikant.
Ne, do spolku Záviš jsem nechodila. Já neuměla
zpívat. Jen vnoučatům jsem zpívala, když mě
nikdo jiný neslyšel.
Jakou školu jste chtěla studovat dál?
Chtěla jsem být industriální učitelkou, jak se
tehdy říkalo, a vyučovat ruční práce. Bohužel,
začala válka. Děvčata, co byla doma, se
musela hlásit na úřadě a některá pracovala
jako pomocnice v německých rodinách nebo
v továrnách. Mě bylo 15 let, musela jsem také na
pracovní úřad a šla jsem se učit švadlenou. To mě
www.hluboka.cz
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moc bavilo. Denně včetně sobot jsem dojížděla
vlakem do Českých Budějovic do dámského
krejčovství. Starší pracovnice byly povolány na
práce do Reichu. Nakonec jsem tam zbyla jen
já a dvě další učednice, protože ročník 1925 již
nepovolávali k totálnímu nasazení.
Práce se mi moc líbila, ale přinášela i dodnes
neradostné vzpomínky. Podšívali jsme židovské
hvězdy na kabáty. V budějovické dílně jsem taky
zažila letecký nálet spojenců. Při náletu jsme
utekli do sklepa do krytu. Když jsme vylezli ven,
část domu byla pobořená. Měla jsem z té chvíle
dlouho schovaný rozbitý hrneček a střepinu
z bomby.
Co znamenala válka pro obyčejného člověka?
Když naši lidé utíkali v 38. roce z obsazeného
pohraničí, snažili se jim zdejší lidé pomáhat,
když měli možnost je ubytovat, než dostali jiný
byt. Také my jsme uvolnili jednu místnost pro
rodinu z Krumlova. Bratr sloužil prezenční
vojenskou službu v Budějovicích, když nás
Němci obsadili. Kasárna zavřeli, naši vojáci
museli pryč a vraceli se domů. Netrvalo ani půl
roku a přišla k nám kontrola hledat zbraně, jestli
si bratr nějaké neodnesl a neschoval.
U nádraží nám denně němečtí četníci
prohlíželi průkazy a tašky. Vozila jsem s sebou
mléko, ale mohla jsem mít nejvíce tři čtvrtě litru,
kdyby ho bylo víc, už by to byla šmelina. I přes
jejich pečlivé kontroly se dařilo mému bratrovi
právě v drážní uniformě občas převézt pro
příbuzné živobytí do Prahy. A jistě nebyl sám.
V době války se muselo se vším hodně šetřit,
s potravinami i vším ostatním, všechno bylo
na příděl. Všichni sháněli potraviny navíc, kde
mohli. Museli být ale velmi obezřetní, protože
tresty za pašování byly vysoké. Hrozné to bylo
v době Heydrichiády. Němci chodili dům od
domu, u nás byli dvakrát. Hledali zásoby, zbraně
a nepřihlášené osoby. Prohledávali seno, slámu,
rozhazovali peřiny, vyhazovali věci. Museli jsme
stát s rukama opřenýma o zeď, nesměli jsme
se pohnout. Měli jsem strach! Na to nerada
vzpomínám…
Ale je pravda, že i v této těžké době přišly pro
mě hezké chvilky. Když jsem začala jezdit do
učení, potkala jsem svou životní lásku. Krátce
po seznámení byl ale můj chlapec totálně
nasazený do Lince, a tak jsme si mohli vlastně
jen dopisovat, viděli jsme se minimálně, jen
málokdy se dostal odtud domů.

na nohách. Tatínek všecko jak se patří kolem ní
zařídil, ošetřil ji, napojil, nakrmil, ale že se to
musí hlásit, jinak by to byla krádež. Šel nahlásit
na výbor, že máme kobylu, a pak si ji odvedli,
město ji přidělilo místním dopravcům.
Víte co je ale krásné? Že jste se zamilovala
v šestnácti a byla z toho láska na celý život.

Soukromě se už šít nesmělo, tak mi na úřadě
nabídli práci v Jednotě a potom jsem přešla
do skladu v budějovickém Logarexu. Vydržela
jsem tam až do důchodu. Pracovala jsem tam
ráda, byli tam na mě hodní. Doma jsem se ale
šití pořád věnovala, zajímala jsem se o módu,
moc mě to bavilo. A ušila jsem taky několikery
svatební šaty, sváteční, do tanečních. Tehdy ještě
nebyly žádné půjčovny, bylo to takové osobnější.
Nejenže jste šila tehdy, ale vy šijete dodneška!
Dneska už jen maličkosti, nebo opravy. Taky
ráda pletu nebo háčkuji. Šití a všechny ruční
práce mě vždycky těšily.
Vy jste se tedy pár let po svatbě vrátila do domu
rodičů a zůstala po celý život na Hluboké?
Ano. Dokonce syna Václava jsem porodila
doma. Tehdy na Hlubokou přišla nová porodní
bába, mladá, energická ženská, jezdila na
motorce. Naši muži se skamarádili, domluvili,
můj muž souhlasil a maminka, která bydlela
s námi, taky souhlasila, že se postará. A chlapec
se bez problémů narodil doma.
Probíráme se dalšími fotografiemi. Na dvorku
domu se židlí a stolem je rozesmátá paní Anna
Mrázková…

Svatba byla hned v roce 1946. Nevěsty si svatební
šaty nemají samy šít – mně je ušily kamarádky
v práci. Protože nebyly k dostání žádné krajky,
vyšily mi tylový závoj, krásný, půjčovala jsem ho
pak jiným nevěstám. Můj muž byl hodný člověk,
žili jsme spolu 21 let, než zemřel. Po svatbě jsme
krátce bydleli na Borku, pak jsme se v r. 1952
přestěhovali sem na Hlubokou. To už jsme měli
dcerku Lidku.

Vy jste tedy skále, kterou jste měli za zády,
věřili? Že na vás nespadne?
Ale ano, padalo to, čas od času se sesunula
zem. Nikdy toho ale nebylo moc. Porost se totiž
pravidelně ořezával, skála byla v klidu. Celé
generace lidí dokázali žít se skálou ve shodě.
U skály jsme měli vyhloubený sklep, všechno
jsme tam dávali, uchovávali potraviny, brambory
tam vydržely celou zimu.
A za našich časů se Podskalí zbouralo. To asi
pro vás nejsou hezké vzpomínky.
Všichni v Podskalí jsme si domy udržovali,
opravovali a upravovali zvenčí i zevnitř.
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Prašná cesta v Podskalí

A vzpomínáte na osvobození Hluboké?
Pamatuju, jak jsme stáli před domy v Podskalí,
když tudy procházelo ruské vojsko a mávali
jsme. Pěší vojsko, koně a vozy. Za jedním z vozů
byl přivázaný kůň. Voják seskočil, odvázal koně,
něco mi rusky povídal a dal mi provaz do ruky.
Vojáci přešli a přejeli, všichni už se rozcházeli
a já tam stála s kobylou. Tak honem, volali jsme
tatínka, a ten řekl, no vždyť, ta by byla za chvíli
padla. Vyčerpaná, zesláblá kobylka, sotva stála
Hlubocký zpravodaj | květen 2015

Domek paní Mrázkové přímo pod zámkem

ROZHOVOR

A tak dům s narciskami a 22 metrů dlouhou
předzahrádkou zmizel v minulosti… Lidské
osudy z jednoho domu v Podskalí, z kousku
Hluboké, který už není, se rozběhly jinam.
Až půjdete kolem úřadu zezadu, cestou
k zámku, je tam plot a ten je z naší zahrádky.
Naše vnoučata, protože jsem jim to prozradila,
tam každého vodili a říkali: to je babiččin plot.

Bratr žil také na Hluboké, byl vyučený
truhlářem, tu práci miloval. Když přišla krize,
začal pracovat u dráhy. Zemřel v 62 letech.
Sestra pracovala a žije v Chlumu u Třeboně.
Jak se vám na Hluboké líbí dneska?
Líbí, jsem tady spokojená. Já si nedovedu
představit, že bych žila někde, kde bych neviděla
na Kleť. Voda mi chybí, celý život jsem se dívala
na řeku, tak dnes vyhlížím na Munický rybník,
když opadá listí. Sestra vidí Kleť taky, ale z jiné
strany.
Kromě šití a jiných ručních prací moc ráda
čtu, hlavně historické knihy. Poslouchám
rozhlas, dneska už mi děti kupují i namluvené
knížky, to je také pěkné.

Mám ráda návštěvy. Hodně jich ke mně chodí,
některé lidi jsem si přímo adoptovala. Pořád
poslouchám vážnou hudbu, opery, dneska už
doma, ale dřív jsem moc ráda chodila do divadel
a na koncerty, však jsem houslistu Šporcla viděla
takhle malého na jevišti, když ho tam tatínek
přivedl.
Život je to dlouhý, z mužovy strany už tady
nikdo není, ale těším se z dětí, šikovných
vnoučat, pravnoučat a přátel. Žiju vzpomínkami.
Prohlédli jsme si spoustu krásných starých
fotografií a trošku nahlédli do historie jedné
rodiny, které spojila svůj život s naším městem
a tím napsala i malý dílek hlubocké historie…

Školní třída, 30. léta

Najednou ale přišlo rozhodnutí, že se Podskalí
bude bourat. A tak jsem se v r. 1989 musela
vystěhovat, náhradou jsem dostala malý byt
v panelovém domě. Když náš dům bourali,
naši mě odvezli, abych u toho nebyla… Člověk
zvyká těžce změně, ke které nepřišel z vlastního
rozhodnutí. Proč se to bořilo? Skála se trhala,
padala, kořeny stromů a keřů ji čím dál víc
narušovaly, protože se už neprováděly ořezy.
Skála se podle odborníků měla tzv. kotvit.
Zůstala spousta vzpomínek – prašná cesta,
hospoda Marjánka, řeka před domem. Chodili
jsme k řece máchat prádlo, večer jsme se tam
koupali. Koukali jsme na náhon a na slepé
rameno Staré řeky. Když připluly vory, stávaly
až k Trkači u dnešní plovárny. Voda byla čistá,
průhledná, byly vidět kamínky na dně. Taky
se převáželo přes vodu, kdo šel z Opatovic
z druhého břehu, zavolal si převozníka, který
bydlel v domku kousek od nás. To bylo všechno
ještě před regulací řeky.
Při setkávání se sousedy na novém
bydlišti bylo a pořád je o čem povídat a na co
vzpomínat – o cestě ke hřišti lemované javory,
o procházkách po hrázích nebo o bruslení na
zamrzlé Staré řece…

TÉMA

Jaroslav Blažek, na protější straně Jaroslav Blažek s Valerií Chromou. Foto: Lucie Jozová

Velká radost s velkými vajíčky a jedním novým kolem

Můžeme být hrdí, že právě na Hluboké se shodou dobrých náhod potkali
výtvarník, nápad a dobrý úmysl. Kdo všechno měl z vajíček prospěch? Rodiny
s dětmi, ale i osamělí hledači vajec. A jejich radost. Radost jistě pociťuje autor
nápadu, či ideje, výtvarník Matouš Holý (zaplať pánbu, že se vyskytuje na
Hluboké a Hluboká si jeho nápady může vychutnat).
Myšlenky se chopila Valérie Chromá, a za pomoci dalších příznivců
a pomocníků… dotáhla do konce jeden nápad, který teoreticky mohl působit
infantilně a kýčovitě. Ale jako všecky dobré nápady nakonec zvítězil svou
jednoduchostí a přesvědčivostí. Výsledkem charitativního závodu kolem
hlubockých vajíček byla plná kasička a dobrý úmysl, komu vybranými penězi
udělat radost.
Nejde vyjmenovat všechny, kdo se podíleli na práci s těžkými betonovými
vajíčky. Důležité je ovšem skutečnost, že ti, kteří mohli pomoci, neucukli, ale
naopak podali ruku. Ať už to byly firmy veliké, převeliké, nebo jednotlivci.
Nejde jen o to nalít beton, ale vymyslet organizaci akce, přesvědčit umělce
i amatéry k omalovaná vajíček, rozvrhnout vhodné umístění vajec v terénu,
zajistit propagaci… To vše se na původní myšlenku krásně nabalovalo, aby
nakonec vše vyvrcholilo dobrým skutkem. Takže kdyby tohle celé byl film,
zaručeně by z toho v Hollywoodu stvořili trhák, na kterém vypotřebujete celé
balení kapesníčků. Za dobré skutky snad ani není nutné přespříliš děkovat.
Obdarovaný má radost, ale dárci mají také radost. A my ostatní, kteří přihlíželi,
či aspoň maličkostí přispěli, máme také radost. Všichni máme radost.
Vzpomeňme osoby a obsazení tohoto hezkého jarního vajíčkového
dárku a těšme se, jakou další akci tenhle tým vymyslí, když mu to tak jde.
AUTOR nápadu: Matouš Holý je absolvent uměleckoprůmyslové školy,
výtvarník a designer. Pracuje se všemi moderními i tradičními materiály.
Unikátní plastiky dokládají jeho umělecký vývoj, jeho invence, nápady
i řemeslné schopnosti jsou výjimečné. Nápad vytvořit 105 centimetrů vysoké
a bezmála 500 kilogramů těžké obří kraslice pro Hlubokou, pochází z jeho
hlavy. K jeho velkým realizacím patří mimo jiné návrhy filmových dekorací pro
Letopisy Narnie, Jamese Bonda, Hartovu válku, Ligu výjimečných, Wanted,
ale i český film Pupendo, či design unikátních stavebních prvků v Dubai City.
Realizuje se v řadě návrhů svítidel, především pro Evropské hotelové sítě
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a restaurace. Navrhne speciální nádobí pro výjimečné restauranty. Designy
velkolepých krbů, obklady interiérů a detaily luxusních jachet i oceánských
výletních lodí. Nahradil ukradenou plastiku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí.
Krásné jsou například plastiky chrtů pro Chrtí závodiště v životní velikosti.
Zkrátka Matouš Holý se svými uměleckými kolegy už realizovali spoustu
úžasných záležitostí. Těšíme se na další!
Kdo měl nejvíc starostí s realizací akce byla Valérie Chromá, Infocentrum
s Vlasákovými, Petrem Machem, PMH, firma Mane, firma KELT, Stavitelství
Vácha a syn, kapela Globus (hráli před startem závodu kolem vajíček). Přispěl
SDH Hluboká i hlubocká punková kapela PPB (Prášek proti blbosti). A mnozí
další.
Na pomalování kraslic se podíleli dobrovolníci, děti ze zdejší základní
školy i oslovení výtvarní umělci – akademická malířka Eliška Jakubíčková,
výtvarníci František PON, Mája Chrastilová, Daniela Roulová Plocková,
Výtvarný kroužek Poškolák, Marie Třešková, ZŠ Hluboká nad Vlt. Šárka
Rubicková či Mirka Němečková.
Velikonočního závodu v Hluboké nad Vltavou jako možnosti zasportovat
si o Velikonocích s celou rodinou na trase značené unikátními obřími
kraslicemi, navštívit jarmark, zámecký park a k tomu ještě učinit dobrý
skutek, využilo v neděli 5. dubna celkem 586 registrovaných účastníků
nultého ročníku. Výtěžek z této sportovně – kulturní akce, jejímž generálním
partnerem byla Nadace ČEZ, byl 24 607 korun. A bylo rozhodnuto věnovat je
na nákup vybavení pro hendikepovaného cyklistu Jaroslava Blažka.
»Jarda je úžasný kluk, velmi pozitivně naladěný a mezi občany Hluboké
nad Vltavou velmi oblíbený. Lidově řečeno pohodář. Proto nás napadlo mu
prostřednictvím tohoto závodu trochu ulehčit jeho obtížnou životní situaci,«
řekla Valerie Chromá, organizátorka projektu Stezky za obřími vejci, vedoucí
Centra volného času Poškolák v Hluboké nad Vltavou.
Závod zahájil přesně v jedenáct hodin v prostoru u kostela výstřelem ze
startovní pistole starosta Tomáš Jirsa spolu s vedoucím Útvaru komunikace
Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ Petrem Šuleřem. »Děti i dospělí
se úžasně bavili a je skvělé, že navíc dokázali v hojném počtu pomoci
hendikepovanému člověku,« konstatoval Šuleř a poznamenal, že projekty na
Hlubocký zpravodaj | květen 2015
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podporu aktivit tělesně postižených jsou jednou z hlavních priorit činnosti
Nadace ČEZ.
Počet účastníků organizátory příjemně překvapil. »Vůbec jsme netušili,
jaký ohlas bude Stezka za obřími vejci a závod mít. Účast zcela předčila naše
očekávání. Vedle Hlubockých přijely celé rodiny z Českých Budějovic a okolí,
ale i zdaleka, v podstatě z celých jižních Čech,« prozradil koordinátor projektu
Jan Vlasák z hlubockého infocentra.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: Tří až pětičlenné rodinné týmy, běžci –
chodci a Nordic Walking. Účastníci museli na trase
vaječné stezky nalézt podle plánku deset obřích
kraslic, pomocí písmen na nich vyluštit tajenku »velké
vejce« a vrátit se do cíle. Nejstarší závodnicí na startu
byla Věra Křížová z Hluboké a nejmladší účastnicí,
která šla po svých, sedmnáctiměsíční Natálie
Mincová. Absolutním vítězem se stal tým Kuřátek
v čase 19 minut 27 vteřin.
Stezka za obřími kraslicemi se zapsala do České
knihy rekordů, přístupná bude do 15. května
Mezi návštěvníky Hluboké se objevil také šéf
a zakladatel pelhřimovské Agentury Dobrý den
Miroslav Marek. Nebyl zde náhodou. Přijel zhodnotit
a zdokumentovat hlubockou stezku kvůli zápisu do
České knihy rekordů. Po zmapování celé trasy a všech
šestnácti kraslic jednoznačně konstatoval: Stezka za
obřími vejci bude zapsána v České knize rekordů
v kapitole Velikonoce. Možnost projít se po unikátní
Stezce za obřími kraslicemi na trase od zámeckého
parku, přes město, po hrázi Munického rybníka,
s odbočkou ke sportovnímu areálu a golfovému hřišti,
až k loveckému zámečku Ohrada, na níž je umístěno
16 gigantických malovaných vajec, budou mít návštěvníci Hluboké nad
Vltavou až do 15. května.
Obdarování
Jednačtyřicetiletý Jaroslav Blažek se stal v roce 1990 mistrem světa
v cyklotrialu v kategorii kadetů. Akční kluk, nadšený sportovec. O čtrnáct
let později však při autonehodě utrpěl zranění, jejichž důsledkem bylo trvalé
těžké tělesné postižení. Jeho velkou vášní je stále jízda na kole, která je pro
něj navíc snazší pohybovou aktivitou než chůze. »Výtěžek ze startovného
bude použit na nákup nového horského kola, případně cvičebních pomůcek,
rotopedu apod,« řekla Valerie Chromá.

www.hluboka.cz

»Jarda prošel nešťastnou automobilovou nehodou – a znovu se učil chodit,
mluvit a pohybovat,« řekl při předání daru starosta města Tomáš Jirsa. Díky
své mamince, díky rehabilitačnímu centru paní Johanusové na Hluboké, díky
městu, které přidalo peníze na rehabilitační stroj, díky svému nezdolnému
optimismu – zase jezdí na milovaném kole. A ve firmě Cyklo Jiřička, kde Jarda
vždycky nakupoval, mu vyladili nové kolo přesně podle jeho potřeb a ještě
přidali něco navíc.
U předání v pondělí 13. dubna v prostorách prodejny Cyklo – Jiřička
asistovali zástupci města Hluboká nad Vltavou, Centra
volného času Poškolák, hlubockého Infocentra.
A hlavní sponzoři: Nadace Čez, Město Hluboká,
hokejový klub Čez Motor České Budějovice.
Valerie Chromá, organizátorka projektu Stezka
za obřími kraslicemi a vedoucí Centra volného
času Poškolák, upřesnila, že výtěžek ze startovného
činil 24 607 korun. »Do infocentra však přicházeli
i v následujících dnech lidé, kteří chtěli přispět.
Celková částka se nakonec vyšplhala na 27 908 korun,«
potvrdila Valerie Chromá. »Všem děkuji, nedokážete
si představit, co to pro mě znamená,« ocenil pomoc
Jaroslav Blažek, když převzal svůj nový speciál a za
přihlížení ostatních ho hned před prodejnou projel.
Jezdí krásně, zdá se.
Maminka
Jaroslav Blažek má srdce sportovce. I když už se svým
kolem nebude v terénu skákat přes kameny, může
se nadále věnovat své životní vášni, cyklistice – teď
už ale na asfaltu a cyklostezkách. U předání nového
daru byla i jeho maminka. Maminky to mají tak, že
nemusí souhlasit se vším, co jejich kluci podnikají,
a že samozřejmě mají strach, když jejich sportování je příliš nebezpečné. Ale
osud mívá své vlastní cesty, to, čeho se nejvíc bojíme, se nestane. Ale může se
stát něco jiného. Bohužel.
Úděl maminek je pomáhat za všech okolností a Jarda měl díky rodině štěstí
v neštěstí.
Maminka říká, že Jarda najezdí spoustu kilometrů, jenže se mu nedávno
rozbil tachometr. Myslím, že na novém kole má nový.
Přejeme Jaroslavu Blažkovi spoustu najetých kilometrů a hodně štěstí
v sedle jeho nového kola.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z jednání městské rady
■ Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu prostor prodejních
stánků na zámecké cestě, nájemné je hrazeno řádně, záměr pronájmu byl
zveřejněn na úřední desce a jiný subjekt zájem neprojevil.
■ Rada města ukládá MÚ zveřejnit záměr pronájmu obecní stodoly,
nacházející se v katastru Purkarec a následně věc vrátit radě k posouzení
nabídek.
■ Rada přidělila uvolněný byt pro příjmově vymezené osoby žadatelce, která
podala žádost v souladu s termínem. Další žádost byla podána po termínu,
přesto rada deklarovala snahu hledat pro žadatele jiný byt.
■ Rada města souhlasí s postoupením žádosti občanů v ul. Bož. Němcové
o instalaci protihlukové zábrany podél přiléhající komunikace, do doby než
nově vysázený živý plot doroste do výšky původního živého plotu.
■ PMH předložil cenovou nabídku spol. Demostav na úpravu komunikace
před budovou bytového domu (sýpky) Masarykova ul. Jde o rozšíření
komunikace do zel. pruhu o max. 1 m, pro zajištění park. míst a ochranu
zeleně. Zásah byl projednán s odb. živ. prostředí MÚ.
■ Rada města řešila některé historicky uzavřené nájemní smlouvy.
■ Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s. České Budějovice, protože v současné
době nikomu z Hluboké služby neposkytují.
■ Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků: pro APLA Jižní Čechy – asociaci
pomáhající lidem s autismem. Terénní služby jsou poskytovány třem dětem,
které žijí v Hluboké nad Vltavou. Dále pro Hroznějovická Dobromysl, o. s.
Dál pro českobudějovický automotoklub, pořádající již 45. ročník Veteran
Rallye Křivonoska. Dále pro AJG příspěvek na krytí nákladů propagace
projektu »Galerijní noc Rein a Rusko « – 25. 9. 2015. Dále pro Středisko
rané péče, na terénní službu, která pečuje o jednu osobu z Hluboké s těžkým
zrakovým postižením.
■ Osadní výbor v Líšnici žádá o přidělení mimořádných fin. prostředků na
opravu a zpevnění kamenného svahu v okolí místní komunikace v obci. Svah
je majetkem města Hluboká. Za deštivého počasí dochází k sesuvu svahu na
přilehlou komunikace a v budoucnu hrozí v důsledku toho její neprůjezdnost.
Rada bod odložila s tím, že město čeká na přidělení dotace.
■ Klub amerických pit bull teriérů žádá o poskytnutí přípěvku na pořádané
akce: PIT BULL SHOW 29. – 31. 5. A PITT BULL SPORT SHOW 11. – 13. 9.
■ Město přispělo České svazu včelařů na pořízení a instalaci pamětní desky
a sochy Sv. Ambrže – patrona včelařů v obci Olešník.
■ Město přispěje na 75. ročník běhu kolem Hluboké.
■ Jč kraj schválil investiční dotaci na pořízení přenosné motorové stříkačky
pro SDH Kostelec.
■ Hluboká nad Vltavou, o. s. žádá o příspěvek na údržbu pěší stezky
v Zámostí. Sdružení dosud stezku provozovalo a budovalo bez příspěvku.
V letošním roce bude opět do stezky investováno cca 500 tis. Kč z prostředků
občanského sdružení. V letošním roce byl postaven Bike park a bude
rozšířeno dětské hřiště. Stezka je zázemím především pro občany Zámostí,
je to ideální místo pro relaxaci a odpočinek. I v dalších letech by rádi tuto
oblast rozšířili o další relaxační prostor, neboť s plánovanou výstavbou bude
lidí přibývat. Prostředky by byly použity také na sekání trávy, vysekávání
břehů křovinořezem, vyřezávání akátu a křídlatky. Součástí údržby je také
úprava Bike parku, vynášení košů, kontrola atrakcí, udržování pořádku.
Rada požádal ředitele PMH o analýzu možnosti řešení údržby pěší stezky
v příštích letech vlastními silami.
■ Nadace ČEZ vypsala grantové řízení Oranžový přechod. Je zaměřeno na
podporu zvyšování bezpečnosti pro chodce formou osvětlení. Město podalo
žádost o osvětlení přechodu U Pulců.
■ Mš v Zámostí má zájem podat žádost Ministerstvu živ. prostředí o dotaci
na vytvoření zahrady v přírodním stylu. Projekt obsahuje výstavbu
přístřešku na nářadí, altánu pro výuku, herní prvky (bunkr z keřů, rozhledna
s proplétaným plotem, smyslový chodník, pískoviště s dř. molem, zvonkohra,
tunel z vrbiček), dále záhony pro pěstování rostlin, kompost, broukoviště,
dvouvěžovou sestavu a dosadbu keřů a stromů.
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■ Rada rozdělila z celk. částky 270 000 Kč, přijaté v rámci reklamní partnerství
ČEZ – Oranžový rok, jednotlivé příspěvky:
Bavorovice, 10. 000 Kč, Oslavy MDD, 6. 6. 2015, 15.000 Kč, Hry bez hranic
cca 70 osob, 22. 8. 2015, Hroznějovice, 10.000 Kč, Sportovní a dětský den
s muzikou, Jeznice, 10 000 Kč, Plavba po Hněvkovické přehradě
Kostelec, 8.000 Kč Dětský den, 8.000 Kč pouťová zábava a fotbalový turnaj,
5.000 setkání důchodců, 4.000 zpívání koled u rozsvíceného stromečku
Munice, 15.000 Kč Dětský den a zábava pro dospěláky, Poněšice, 17.000 Kč,
Poněšické slavnosti, Purkarec, 10.000 Kč, letní soustředění mladých hasičů
SDH Purkarec, 6.000 Kč dětský den, Líšnice, 12.000 Kč, 3. Setkání rodáků
a přátel obce Líšnice, Hluboká, 60.000 Kč, Slavnosti vína, 20.000 Kč sportovní
hry, 60.000 Kč, Rybářské slavnosti
■ Město získalo dotaci Ministerstva zemědělství na akci Obnova kanalizačních
sběračů po povodni – ulice Boženy Němcové, Zborovská, nátok na ČOV
a obnova vodovodu Zborovská.
■ Město zadalo výrobu prezentačního videa. Vyrobeny jsou 3 videospoty,
1 min, 3 min a 7 min. Videospoty je navrženo dát k dispozici k volnému
stažení na web. stránkách města. Dále je možno používat je např. v kině před
promítáním filmů, na veletrzích cest. ruchu, atd.
■ Rada města souhlasí s obnovou Městského informačního a orientačního
systému (MIOS) dle předložených návrhů.
Prezentační brožury města: Brožury A4, 20 stran s textem – bude vyrobeno
1000 ks, 200 pro město, další pro hotely, cest. kanceláře a významné partnery.
Případný dotisk si hradí subjekty samy. Brožury DL – v plánu je vytisknout
30 tis. kusů.
■ Firma Wedos, a. s. přislíbila wifi free připojení pro centrum města. Pokrytí
bude od parkoviště až po centrum města a bude funkční od poloviny dubna.
■ Po důkladné konzultaci byl doporučen nákup nového fotoaparátu včetně
příslušenství pro účely tvorby fotobanky a videí města.
■ Na základě jednání s občany v Pražské ulici v Zámostí bylo s Jihočeským
krajem dohodnuto zpracování bezpečnostní inspekce, která řeší jak provoz
vozidel, tak provoz pěších, zejména rychlost a přechody pro chodce v úseku
od Podskalí na konec města. Zpracování studie bylo hrazeno společně s Jih.
krajem. V průběhu zpracování se uskutečnilo několik místních šetření za
účasti obyvatel v Pražské ulici a výsledek byl následně projednán ve stavební
a bytové komisi. Byla přijata opatření, která byla obyvateli doporučena
k realizaci a zárověň bylo vedení města požádáno o provedení oaptření
zabraňujícímu průjezdu nákladních vozidel po této komunikaci.
■ Na základě stížností občanů na špatný povrch stezky v podchodu pod
silnicí, bylo provedeno místní šetření na místě samém za účasti projektatnta
a rybníkářů. Bylo zjištěno, že stávající způsob hrazení není vhodný, dochází
k protékání vody a zaplavování stezky vodou a bahnem. Bylo navrženo
zjednodušit lomené hrazení, doplnit vedle stávajícího žlábku kapacitnější
žlab a uvést do původního stavu kamennou dlažbu a kamenný zához.
■ Rada města souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby
Přístaviště Purkarec – přístup na molo se společností DEMOSTAV. Zajištění
projektové dokumentace Rekonstrukce opěrné zdi v Poněšicích – hodnotící
komise doporučila firmu PONTEX, s. r. o.
■ Výstavba Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou je v závěru, v současné
době je zkolaudována vodní část přístavu a zdvižná lávka u vjezdu do přístavu,
dokončeno parkoviště a část veřejného osvětlení. Město získalo dotaci na
stavbu cyklostezky okolo přístavu od přístaviště u zimního stadionu až za
lávku přes Schwarzenberský kanál, tato stavba byla již zahájena.
V roce 2015 uplyne 25 let od znovuzaložení divadelního souboru KŘÍŽžáci.
Hlavním iniciátorem obnovení tradice byl pan Vladimír Kříž. Na konci
května proběhne na loveckém zámečku Ohrada divadelní festival Křížem
krážem za divadlem, který bude jeho Memoriálem. Patronkou akce
bude manželka pana Vladimíra Kříže – paní Věra Křížová, generálním
mediálním partnerem bude Český rozhlas, zúčastní se cca 6 amatérských
souborů z Jižních Čech. Sdružení žádá město Hluboká o záštitu této akce
a o poskytnutí příspěvku na jeho realizaci. Město přispěje na akci a přispěje
zřejmě ještě Jihočeský kraj z programu podpory kultury.
Hlubocký zpravodaj | květen 2015

UDÁLOSTI

MUDr. Musilová oznamuje
Ordinace MUDr. Musilové oznamuje, že telefonní pevná linka
bude zrušena. Objednávejte se prosím na mobilním telefonu
773 965 678.

Poděkování

chtěla bych poděkovat neznámému pánovi, který dne 4. 4. 2015 nalezl
mou peněženku, kterou jsem nechala na střeše auta. Nerozpakoval se
a okamžitě ji donesl na Policii v Hluboké nad Vltavou. Ani nesdělil
své jméno, takže poděkování řeším tímto způsobem.
Vážený pane, děkuji Vám nejen za vrácenou peněženku, ale i za
vrácenou důvěru v poctivost svých bližních.
Ještě jednou moc děkuji, Jaroslava Dvořáková
P. S. přihodilo se před prodejnou Penny, odpoledne…

Poděkování za nové jízdní kolo

Jaroslav Blažek děkuje za velkou radost, kterou mu připravili
organizátoři, sponzoři a všichni účastníci finanční sbírky na
speciální jízdní kolo, připravené firmou Cyklo Jiřička. Všem,
kteří se na této akci podíleli, z celého srdce děkuje!

Nejhezčí kraslice

Vítězkou ve velikonoční soutěži na FCB profilu města Hluboká nad
Vltavou o nejhezčí kraslici se stala Anetka Křížová. Byla jedinou
účastnicí a získala rodinnou vstupenku do ZOO Ohrada a kupon
do Sportovně relaxačního areálu v hodnotě 1000 Kč.
Blahopřejeme!

www.hluboka.cz

Občasník Podniku místního
hospodářství
Vážení občané, rád bych odpověděl na stále se vyskytující otázky kolem
biologicky rozložitelného odpadu a současně vás chci informovat
i o změnách ve fungování sběrného dvora.
K biologicky rozložitelným odpadům. »Zelený odpad«, tedy rostlinné
zbytky ze zahrádek, jako jsou ořezané větve, vyhrabaný mech, tráva,
natě z kořenové zeleniny je možné uložit do speciálně označených
kontejnerů s popisem, jaký odpad je možné do kontejneru ukládat.
Kontejnery budou v pravidelných intervalech v rozpětí dvou až třech
týdnů rozmisťovány na standardních místech sběru jak jste zvyklí.
Např. na městě: Fügnerova ulice, na Holém vrchu- Lesní, Mánesova
ul., v Zámostí pak Dvořákova, Smetanova, Zahradní ulice. Kontejnery
budou doplněny i popelnicemi na plasty, tedy plastové obaly, ve kterých
rostlinný odpad přivezete. Tyto plastové nebo igelitové obaly nepatří
do kontejnerů na zelený odpad. Jejich uložením do kontejnerů nám
neumožníte zelený odpad zpracovat v kompostárně a budeme ho
muset vyvézt na skládku.
V mezidobí pak budeme dle potřeby přistavovat označené kontejnery
na běžný směsný odpad.
Jsem hrozně rád, že první zkušenosti s tříděním zeleného odpadu
jsou překvapivě pozitivní. Například v Zámostí, kam jsme počátkem
dubna kontejnery na odpad ze zahrádek přistavili, občané skutečně do
kontejnerů vhazovali jen tento odpad a plastové obaly ukládali vedle
kontejnerů. Našla se pochopitelně i výjimka, kdy do kontejneru občan
vhodil sice větvičky, ale v igelitovém pytli. Ale i to se myslím časem
přestane stávat.
Město Hluboká, potažmo PMH, obdrželo dotaci na úpravu a rozšíření
sběrného dvora ve výši přes 6 milionů korun. Je to pro nás všechny
velmi pozitivní zpráva, protože modernizaci a zlepšení prostředí si
sběrný dvůr opravdu zasloužil. Sběrný dvůr získá novou skladovou
halu, opravenou a rekonstruovanou rampu pro ulehčení práce občanů
při vkládání suti, dalších sypkých hmot a dalšího materiálu. Sběrný dvůr
bude vybaven i mostovou váhou, takže odpadne nutnost odvážet na
skládku káry s odpadem, který se musí před uložením vážit. Nově bude
na sběrném dvoře postaven i speciální skladový kontejner na uskladnění
nebezpečného odpadu. Prostor dvora bude z bezpečnostních důvodů
monitorován i kamerovým systémem. Stavební úpravy budou probíhat
od konce dubna do konce června t. r.
Po celou tuto dobu budeme provoz sběrného dvora suplovat částečně
v prostorách nádvoří PMH. Díky stísněným podmínkám však nebude
provoz plynulý a hladký a dále musíme počítat s nízkým komfortem
obslužnosti, ale i možná s delšími čekacími dobami na odbavení
jednotlivých klientů dvora.
Budeme se snažit tento nedostatek zmírnit častějším rozmisťováním
kontejnerů po městě a obcích, ale i tak naše možnosti budou omezené.
Předem se všem omlouváme za případné komplikace.
Svoz kovového odpadu proběhne i v tomto roce. Rádi bychom
občanům pomohli se zbavit železného a kovového odpadu.
Předpokládáme, že při jarním úklidu během prodlouženého víkendu
objevíte nepotřebné staré železo, které Vám kazí radost pěkně
upravených zahrádek a přístřešků.
Pokud nashromáždíte větší množství nebo těžší kovové předměty,
které neumíte a nebo z různých důvodů nemůžete dopravit k nám do
sběrného dvora, neváhejte a zatelefonujte nám. Dohodneme se, kdy
a kde nepotřebné kovy vyzvedneme. Akce je pro občany Hluboké
pochopitelně zdarma. Akce proběhne v týdnu od 4. do 7. května.
Tel. číslo je 387 966 174.
Hezké dny přejí Jaroslav Rada a zaměstnanci PMH
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POZVÁNKY

Noc kostelů 2015

Také v letošním roce srdečně zve farnost v Hluboké nad Vltavou na Noc
kostelů v kostele sv. Jana Nepomuckého na Masarykově třídě. Tak jako v celé
republice se i na Hluboké bude Noc kostelů konat v pátek 29. května. Kostel
sv. Jana Nepomuckého bude pro obyvatele Hluboké i návštěvníky z řad turistů
otevřený od 19 do 21 hodin.
Začátek Noci kostelů oznámí zvonění zvonů. Po něm bude následovat
ukázka varhanní hudby a prohlídka kostela. Pro děti bude připravena
tvořivá výtvarná dílna. Návštěvníci Noci kostelů si budou moci prohlédnout
i různá vydání a překlady Bible. Stejně jako v minulých letech bude možnost
seznámit se blíže s některými texty z Bible, s jejich historií a různými výklady.
Připravena bude také poznávací soutěž, kdy budou moci návštěvníci hádat,
k jakému účelu jsou určeny různé předměty využívané v kostele.
Farnost Hluboká nad Vltavou vás srdečně zve.
Michal Opatrný

Pátý ročník festivalu Vltava
Open k příležitosti zahajování
plavební sezóny na Vltavě se
bude konat v sobotu 16. května
v městech České Budějovice,
Hluboká nad Vltavou a Týn nad
Vltavou. Součástí jednodenního festivalu bude dotovaná vyhlídková
plavba po Vltavě v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou
s doprovodným programem v obou městech.
Hlavní kulturní program, ve kterém nebude chybět tradiční
symbolické odemykání Vltavy, vyhlídková plavba, volná zábava pro
rodiny s dětmi a odpolední koncert, se bude konat na nábřeží v Týně
nad Vltavou.
Vltava Open je festivalem pořádaným v rámci turistické oblasti Vltava
Resort, která v tento den spustí novou mobilní aplikaci s aktuálními
informacemi pro plavbu, informacemi o okolních turistických cílech
a slevovou kartou Vltava Card. Více na www.vltavaresort.cz nebo na
facebookovém profilu Vltava OPEN (OFFICIAL).

Čtení pomáhá přírodě. Na její
péči získalo 100 000 korun
Mladí čtenáři ze Čtení pomáhá načetli sto
tisíc korun na záchranu české přírody. Za
tyto prostředky dobrovolníci z Českého
svazu ochránců přírody pořídí nové
pracovní pomůcky a budou moci lépe zajistit péči o dvě desítky
zachráněných lokalit. Finance budou využity například v rámci
péče o mokřady na Vlašimsku, o orchidejovou louku Dobšena
v Bílých Karpatech nebo k nákupu ohradníku pro ovce na Velké
Homolce u Vimperka.
Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody má u nás
přes tři sta základních organizací, ve kterých působí především
dobrovolníci. V rámci kampaně Místo pro přírodu zachraňují
ohrožené přírodní lokality a navrací přírodu do míst, odkud
byla v minulosti vytlačena. Podařilo se jim vykoupit již 110 ha
přírodních ploch, o které se dlouhodobě starají. S péčí o přírodu
nyní pomáhaly také děti z projektu Čtení pomáhá. Svým čtením
získaly částku sto tisíc korun, která poputuje na Vlašimsko, do
Bílých Karpat či na Šumavu. Zapojit se mohli žáci a studenti
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základních a středních škol z celé České republiky, kteří jsou do
projektu Čtení pomáhá zaregistrováni.
„Za část peněz, které se podařilo díky projektu Čtení pomáhá
získat, bychom rádi koupili nový křovinořez. Ten velmi usnadní
práci v podmáčeném terénu mokřadu na Vlašimsku. Další
část věnujeme na koupi ohradníku pro ovce na Velké Homolce
u Vimperka a poslední část na péči o orchidejovou louku Dobšena
v Bílých Karpatech. Tam je potřeba zakoupit nové hrábě a kosy,“
vysvětluje Lucie Matulová z Českého svazu ochránců přírody.
Díky kampani Místo pro přírodu bylo zachráněno již 25 přírodních
lokalit, mezi které patří Jinošovské údolí u Jindřichova Hradce,
Ještěrčí ráj u Jaroměře,
stepní
stráň
Lipiny
u Kurdějova, mokřad
Ospělov u Bouzova nebo
orchidejová
Střelenská
louka u Teplic.
Projekt Čtení pomáhá,
podporuje
čtenářství
a zároveň umožňuje dětem
a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Děti
jsou k četbě motivovány
finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe,
ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí
až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě
dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových
stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih
a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit
50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné
organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly
vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu.
V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je
Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin
Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Iniciátorem
a donátorem projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
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POZVÁNKY

Školáci v oboře
V hlubocké oboře začali daňci shazovat své parohy. Manželé Novosadovi pozvali žáky 2. B na výlet do obory, při kterém děti parohy
hledaly – a úspěšně! Našly osm krásných úlovků. Kromě toho se mohly podívat na krmení divokých prasat a nasbíraly si do třídy větvičky
a šišky stromů, o kterých se učily. Pan Novosad dětem vyprávěl zajímavosti z přírody a v mnohém jim doplnil znalosti ze školy. Výlet se
moc líbil.
Mgr. Zuzana Plíhalová

www.hluboka.cz
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K VÝROČÍ KONCE
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

70 let od konce II. světové války a připomínka I. světové války
Ti, kteří nepřežili…
Pro někoho jenom jména, pro někoho jméno povědomé, či jméno tehdejšího
kamaráda nebo souseda, pro někoho blízký z rodiny – bratr, dědeček, pradědeček.
Jsou zbytečná velká slova. Nějak jsme odvykli plamenným proslovům
a deklamování před pomníky padlých. Ale přesto – oni tady byli, a už nejsou.
Zarmoutili své pozůstalé. Mnohdy svou smrtí ovlivnili další osudy. Nemohli
prožít život, nemohli zplodit potomky, nemohli pokračovat v kronice svého rodu.
Mnohdy se o svém předkovi nic nedozvíme. Nezajímáme se. Obličej na fotografii,
jméno v minulosti. Jaký byl? Co měl rád? Kde zemřel a jak? Možná dnes na místa,
kde oni prožili nejhorší chvíle svého života, jezdíme na dovolenou – a netušíme…
Připomeňme si hlubocká jména padlých. Třeba si někdo ještě vzpomene. Třeba
připíše příběh.

Spolek pro vojenská pietní místa shromažďuje informace na svých webových
stránkách www.vets.cz.
Tyto stránky jsou prezentací práce členů Spolku pro vojenská pietní místa, o. s.,
jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě a skupiny jejich
příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí
všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Projekt mapování
vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt, to
znamená, že se může připojit kdokoliv, kdo bude mít zájem, a to do jakékoliv části
projektu. Stránky slouží hlavně ke sběru dat pro závěrečnou prezentaci, nejedná
se tedy o uzavřený souhrn dat. Tím je myšleno, že ještě desítky tisíc míst nejsou
prezentovány a databáze se stále doplňuje a upřesňuje!

Hluboká nad Vltavou - Pomník obětem 1. a 2. světové války
1914 – 1918
VĚRNI ZŮSTANEME
(1. deska)
1914
BENDÍK K. *1896 †1916
ČAPEK K. 1890 – 1915
ČERMÍN JAN 1890 – 1915
ČERMÍN JAN 1896 – 1915
ČERMÍN JOS. 1896 – 1916
ČERMÍN FR. 1893 – 1914
ČERNÝ JAN 1884 – 1915
ČERNÝ AD. 1892 – 1917
EBERT JAN 1891 – 1918
FÜRBACH FR. 1898 – 1917
HÁJEK JOS. 1891 – 1915
HÁS FR. 1880 – 1914
HULLER OTTO 1890 – 1915
HURYCH JAN 1884 – 1914
CHARVÁT VOJ. 1888 – 1916
CHARVÁT JOS. 1893 – 1916
IŠKA JOS. 1887 – 1915
JAKEŠ JAN 1892 – 1918
JINDERLA VÁC. 1887 – 1915
KADLEC AD. 1894 – 1915
KAISERŠAT J. 1891 – 1917
KAVKA FR. 1894 – 1916
KOLÁŘ LUD. 1890 – 1915
KOREŠ K. 1896 – 1916
KOZEL V. 1896 – 1915
KUDLÁČEK FR. 1889 – 1915
KREJČÁTKO J. 1885 – 1915
LAVIČKA JAN 1878 – 1918
LHOTA FR. 1898 – 1917
MARKES JAN 1895 – 1918
MARŠÁLEK V. 1886 – 1915
MARTINEC JAR. 1898 – 1917
MAŠEK EM. 1899 – 1918
MÍKA KAREL 1874 – 1920
MOUDRÝ K. 1885 – 1915
MRÁZEK BOH. 1890 – 1914
MUSIL JOS. 1895 – 1917
NESNÍDAL FR. 1898 – 1917
NESVORA JAN 1886 – 1915
NEYER JUL. 1898 – 1916
(2. deska)
1918
ONDOK JAN *1894 †1915
OSVALD A. 1865 – 1914
PECKA OND. 1889 – 1918
PEŠINA FRENT. 1874 – 1918
PELEGER FR. 1890 – 1916
POKORNÝ FR. 1895 – 1917
POSEKANÝ V. 1885 – 1917
PROCHÁZKA K. 1890 – 1914
REMTA BOH. 1894 – 1916
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RUKAVIČKA K. 1897 – 1916
ŘÍHA K. 1886 – 1915
SLÁDEK JAKUB 1866 – 1916
SLÁDEK FRANT. 1890 – 1914
SLEPIČKA JAN 1896 – 1919
SLEPIČKA V. 1894 – 1917
SMRŽ V. 1875 – 1917
SOUKUP FR. 1897 – 1917
SOUKUP JAN MUC. 1892 – 1919
STEINBACH AD. 1897 – 1918
ŠIKL JAN *1889 †1917
ŠIMON JOSEF 1896 – 1916
ŠINDELÁŘ FR. 1893 – 1915
ŠINDELÁŘ JAN 1890 – 1916
ŠINKA JOSEF 1885 – 1914
ŠIPOUNSKÝ J. 1880 – 1915
ŠMIDTMAJER V. 1881 – 1915
ŠTĚPKA FR. 1894 – 1918
TŘÍSKA JAN 1896 – 1918
UCHYTIL JAN 1894 – 1917
VACKERMAN J. 1885 – 1915
VESELÝ FR. 1887 – 1915
VLČEK FR. 1883 – 1917
VOJTA JOS. 1876 – 1915
VORÁČEK FR. 1881 – 1915
ZAJÁC FRANT. 1884 – 1917
ZEMAN JAN 1896 – 1917
ŽÁK KAREL 1885 – 1914
(3. deska)
1939
POPRAVENÍ A UMUČENÍ
ČERMÁK VAVŘINEC * 1889 – †1943 OSVĚČIM
DVOŘÁK JAROSLAV 1905 – 1945 DACHAU
GELMAN JIŘÍ 1895 – 1944 TEREZÍN
CHARVÁT STAN. 1921 – 1943 GROSS ROSSEN
KAMIŠ EMIL 1896 – 1945 DACHAU
KAFKA VÁCLAV 1888 – 1944 TEREZÍN
KAISERŠAT JAN 1895 – 1945 TEREZÍN
KOZEL KAREL 1888 – 1945 ELSAB
KŘIVÁČEK KAREL 1892 – 1945 POCHOD SMRTI
KUDLÁČKOVÁ ANNA 1904 – 1943 TEREZÍN
KUDLÁČEK TOMÁŠ 1900 – 1942 OSVĚČIM
NEUŽIL FRANT. 1923 – 1944 PANKRÁC
PACLT VÁCLAV 1894 – 1945 BERGEN BELSEN
PÁVEK FRANT. 1919 – 1944 DRÁŽĎANY
PECHAR FRANT. 1917 – 1944 VÍDEŇ
PODLEŠÁK FR. 1904 – 1944 MNICHOV
RYS HANUŠ 1889 – 1942 Č. BUDĚJOVICE
SVOBODA PETR 1915 – 1944 TEREZÍN
STARÁ MARIE 1915 1944 RAVENSBRÜCK
STARÝ JAN 1913 – 1944 TEREZÍN
ŠÁMAL PŘEMYSL ČESTNÝ OBČAN HLUBOKÉ
N.VLT. – BERLÍN
TOPKA FRANT. 1894 – 1944 Č. BUDĚJOVICE
VANĚČEK TOMÁŠ 1891 – 1945 POCHOD SMRTI
VLÁSEK ADOLF 1909 – 1942 MATHAUSEN

VOPÁTKA KAREL 1913 – 1943 STRASSBURK
ZEIDLER TOMÁŠ 1918 – 1943 TEREZÍN
(4. deska)
1945
PADLÍ V BOJÍCH
DVOŘÁK VÁCLAV *1909 †1945
CHYŠKA VÁCLAV 1920 – 1945
PÁTEK KAREL 1917 – 1938
ŠÍMA JAN 1914 – 1945
OSTATNÍ OBĚTI NACISMU
HEKOVÁ JIŘINA *1921 †1945
JÍLEK OLDŘICH 1911 – 1945
MAREŠ JAROSLAV 1923 – 1944
ŠVARC JAN 1910 – 1945
ZABILKA FRANT. 1890 – 1938
ŽALUD JAN 1918 – 1944
(5. deska)
1939-1945
HULEROVÁ ALBÍNA *1865 †1942 TREBLINKA
HULER LEOPOLD 1884 – 1944 OSVĚTIM
HULER RUDOLF 1890 – 1942 PIASKI
HULER HUGO 1894 – 1942 PIASKI
HULEROVÁ TEREZA 1901 – 1944 OSVĚTIM
HULLEROVÁ TRUDA 1906 – 1942 PIASKI
HULLEROVÁ GERDA 1915 – 1942 VARŠAVA
HULLEROVÁ HANA 1929 – 1942 PIASKI
KALENSKÝ ROBERT MVDr. 1902 – 1943 OSVĚTIM
LEDERER OTA 1880 – 1942 ZÁMOCS
LEDEREROVÁ GABRIELA 1887 – 1942 ZÁMOCS
SCHULZ LUDVÍK 1864 – 1942 TREBLINKA
SCHULZOVÁ KAROLINA 1871 – 1942 TREBLINKA
ŠULC JOSEF 1901 – 1942 TREBLINKA
OBČANÉ HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
(6. deska)
1939-1945
ČERVENKA JAROSLAV *1914 †1942 TREBLINKA
ČERVENKOVÁ JANA 1919 – 1942 TREBLINKA
KOHNOVÁ ZUZANA 1883 – 1942 ZÁMOCS
KOHN OTA GERH. 1921 – 1942 ZÁMOCS
SCHLEISSNER KAREL 1895 – 1942 PIASKI
SCHLEISSNEROVÁ HELENA 1890 – 1942 PIASKI
SCHLEISSNEROVÁ VĚRA 1898 – 1942 PIASKI
SCHLEISSNER FRANTIŠEK 1922 – 1942 PIASKI
SCHLEISSNEROVÁ HANA 1931 – 1942 PIASKI
STEINOVÁ JANA 1884 – 1942 PIASKI
STEINOVÁ HEDVIKA 1886 – 1942 ZÁMOCS
STEINOVÁ BERTA 1891 – 1943 OSVĚTIM
STEIN HYNEK 1880 – 1942 TEREZÍN
WOTITZKÝ LUDVÍK 1898 – 1942 PIASKI
WOTITZKOVÁ JINDŘIŠKA 1894 – 1942 PIASKI
WOTITZKOVÁ MILADA 1923 – 1942 PIASKI
WOTITZKOVÁ HELENA 1925 – 1942 PIASKI
WOTITZKOVÁ ANNA 1929 – 1942 PIASKI
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K VÝROČÍ KONCE
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

OBČANÉ BAVOROVIC

Hluboká nad Vltavou, ulice 28. října, v parčíku u hřbitova. Tento pomník
je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů (CZE-3102-27102).
Na web uložila: Lenka Šimčíková

Hroby válečných obětí na Hluboké
Hrob Karla Pátka
Umístění: Hluboká nad Vltavou, 28. října, městský hřbitov
Nápis:
POL. POZ. LETEC
KAREL PÁTEK
1917 – 1938
Hrob Františka Novotného
Umístění: Hluboká nad Vltavou, 28. října, městský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK NOVOTNÝ
*21. 5. 1900 +26. 1. 1949
BÝVALÝ RTM. 310.STÍHACÍ PERUTI ČSL. ZAHRANIČNÍHO
LETECTVA V RÁMCI RAF V ANGLII.
ODPOČÍVEJ V POKOJI!
Poznámka:
František Novotný se narodil v Praze. Do čs. zahraniční armády byl
odveden dne 9. 11. 1939 v Lille ve Francii.
Zdroj: databáze VÚA
Hrob Karla Remty
Umístění: Hluboká nad Vltavou, 28. října, městský hřbitov
Nápis:
plk. Ing. KAREL REMTA, 1905 – 1979
Hrob Jan Šíma
Umístění: Hluboká nad Vltavou, 28. října, městský hřbitov
Nápis:
JAN ŠÍMA, SVOBODNÍK V ZÁLOZE 1 PL M J H
*1. 10. 1914 +1. 8. 1945
TRAGICKY ZAHYNUL PŘI VÝKONU VOJENSKÉ SLUŽBY NA
HRANICÍCH SVÉ VLASTI
na web uložil: Marek Skýpala, 20. 11. 2013

Pamětní deska Obětem 1. světové války
Nápis:
PAMÁTCE
RODÁKŮM – LEGIONÁŘŮM – ŽÁKŮM TÉTO ŠKOLY KTEŘÍ PADLI
VE SVĚTOVÉ VÁLCE:
PORUČÍK 1. PLUKU JANA HUSI – JAN SLEPIČKA ABIT. REÁLKY –
*4. 3. 1896 †24. 5. 1919 u st. RAZGON SIBIŘ.
STŘELEC 1. PL. CIZINECKÉ LEGIE – FRANT. KUDLÁČEK
ZAHRADNÍK – *14. 1. 1889 †9. 5. 1915 u NEUVILLE ST.VASST.
STŘELEC 22. PLUKU – JAN MARKES BEDNÁŘ – *20. 5. 1895
†29. 10. 1918 u VOUZIERS FRANCIE
VĚČNÁ PAMĚŤ.
ZASADILA JEDNOTA ŠSL.OBCE LEGIONÁŘSKÉ
V HLUBOKÉ N.VLT. DNE 6. VII. 1931.
Umístění: Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, budova městského
úřadu.
Na web uložil: Petr Válek, 09. 08. 2009
Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa, www.vets.cz
www.hluboka.cz

Příjezd Rudé armády do Temelína

Hroby rakouských vojáků z I. světové války

Na webových stránkách jste se již mohli setkat s databází pamětních křížů
a symbolických hrobů vojáků rakouské armády, kteří zahynuli na bojištích první
světové války. V našem mikroregionu došlo ale také ke skutečným pohřbům
několika vojáků. Většinou se jednalo o muže, kteří zemřeli ve vojenské nemocnici
v Českých Budějovicích na následky zranění z fronty, nebo onemocnění, případně
jim bylo umožněno ošetřování ve svých domovech, kde pak zemřeli. V ojedinělých
případech došlo k přepravě ostatků padlého vojáka z fronty k pohřbení v domovské
obci. Níže předkládáme soupis rakouských vojáků, kteří byli pochováni, tam
kde se narodili nebo před válkou žili – v severním Českobudějovicku. Soupis je
vytvořen na základě dokumentace hrobů padlých vojáků ve 20. letech, dnes většina
z nich již zanikla. Zajímavostí je pohřbení italského zajatce na obecním hřbitově
v Hosíně. U některých hřbitovů bohužel známe jen jména vojáků a k některým
hřbitovům v regionu dokumentace zcela chybí.
Katolický hřbitov Hluboká:
– Josef Urban (*7. 6. 1893 v Hluboké), vojín 10. dragounského pluku,
4. 12. 1914 zemřel v Hluboké u své matky na tuberkulózu.
– Václav Težil (*29. 9. 1885 v Bavorovicích), desátník 75. pěšího pluku,
21. 9. 1915 zemřel ve voj. nemocnici v Budějovicích na tuberkulózu.
– Ing. Karel Říha (*29. 5. 1886 v Majdaleně u Třeboně), zál. praporčík
29. pěšího pluku, 9. 7. 1915 zemřel na Ohradě u Hluboké u svého otce
nadlesního Karla Říhy na tuberkulózu.
– Jan Snopek (*24. 12. 1886 v Bavorovicích), pěšák 29. pěšího pluku,
10. 1. 1916 zemřel ve voj. nemocnici v Chebu na diabetes.
– Bohumil Tržil (*19. 12. 1886 v Bavorovicích), jednoroční dobrovolník
91. pěšího pluku, 15. 6. 1917 zemřel ve voj. nemocnici v Kroměříži na
tuberkulózu.
– František Zajac (*13. 10. 1884 v Hluboké), pěšák 91.pěšího pluku,
29. 6. 1917 zemřel ve voj. nemocnici v Budějovicích na tuberkulózu.
– Adolf Steinbach (*9. 6. 1897 v Budějovicích), zál. poručík 11. pěšího
pluku, 11. 6. 1918 zemřel ve voj. nemocnici v Innsbrucku (Tyroly) na
střelnou ránu do páteře a plic utrpěnou na frontě v boji.
– Jan Žlábek (*?) zemřel 2. 10. 1918.
– Jan Soukup (*?) zemřel 2. 2. 1919.
– Jan Ambrož (*?) zemřel 17. 11. 1918.
Židovský hřbitov v Hluboké:
– Otto Müller (*13. 11. 1890 v Hluboké), zál. poručík 88. pěšího pluku,
17. 10. 1915 padl na haličské frontě u Burranova.
Informace a fota převzaty
z www.severniceskobudejovicko.estranky.cz
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MÁJ

Máj – lásky čas…
Možná už máte svatbu za sebou. Nebo se na ni teprve chystáte. A víte, jaká
svatební výročí vás na společné cestě životem čekají? Svatební den je jenom
začátek společného putování životem. Začátek cesty, o které doufáte, že bude
harmonická, naplněná láskou a pěkně dlouhá. Každoročně můžete svého
partnera ujistit o tom, jak vám na něm záleží. Třeba právě tím, že mu dáte
v den výročí svatby nějaký hezký dárek. Možná si spolu naplánujete pěkný
den, nebo alespoň večer, a budete vzpomínat na všechny báječné okamžiky,
které jste spolu prožili. A také na všechno těžké, co jste překonali…
Výročí svatby jsou pojmenovány podle toho, jakými dárky se manželé
obdarovávají.
1. Bavlněná svatba
Po prvním roce manželství byste se spolu měli cítit jako v bavlnce. Je to doba,
kdy se vzájemně poznáváte a učíte se tolik potřebné toleranci. V den výročí
byste si měli vyměnit kapesníčky nebo něco z bavlny.
2. Papírová svatba
Druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě můžete pustit třeba loďky
z papíru, které si navzájem vyměníte…
3. Kožená svatba
Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých až po drobnosti za pár korun…
4. Květinová svatba
Na toto výročí se nejspíš budou těšit především ženy. Je jenom jednou za
život, takže pánové, nešetřete na pořádné kytici anebo na zajímavé kytce
v květináči…
5. Dřevěná svatba
Dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná nám teplo domácího
krbu a může z něho být taky hezký přívěšek nebo praktická věc do kuchyně.
6. Železná svatba
Oproti dřevu je železo chladné, ale zato stálé. Nějaká drobnost z kovu vám
připomene, jak pevný váš svazek je.
7. Vlněná svatba
Dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním období, za sněhových bouří
a mrazu. I v životě samotném je to podobné. Hlavní je se pořádně »obléct«
a nevzdávat to.
8. Bronzová svatba
Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek.
9. Měděná (nebo hliněná) svatba
Opět jedno »přívěškové« výročí. Anebo čas na to, abyste si darovali hezké věci
z vypálené hlíny.
10. Cínová svatba
A máme tu první kulaté výročí. Čas na rekapitulaci a plány do budoucna. Toto
výročí tak trochu voní Vánocemi – rozpáleným olovem (mědí + cínem) které
se lije do vody a možná se z něho dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká.
11. Ocelová svatba
Když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte, že některé situace je potřeba
řešit s ocelovým klidem.
12. Hedvábná svatba
Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní dárky, které ještě téhož
večera můžete využít třeba v divadle…
13. Krajková svatba
Opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc těší a pánové si lámou hlavu
nad dárkem. A přitom je to tak jednoduché. Co takhle nějaké hezké krajkové
spodní prádlo?
14. Slonovinová svatba
Vyměnit si dárky ze slonoviny možná už v dnešní době není až tak moderní,
slonů je málo, ale fantazie určitě spousta.
15. Křišťálová (skleněná) svatba
Hezké broušené skleničky na víno, anebo váza na květiny…
20. Porcelánová svatba
Ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí, protože ta stará za posledních
dvacet let vzala za své.
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25. Stříbrná svatba
Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných letech už opravdu víte, co
od toho druhého čekat, nebo vás přece jen překvapí nějakým výjimečným
stříbrným dárkem?
30. Perlová svatba
Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány, aby mohli ukázat
svou štědrost.
35. Korálová (nebo plátěná) svatba
Ozdoby z korálů jsou pohádkové – stejně jako vašich předchozích 35 let.
40. Rubínová svatba
Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit na nějaký pěkný šperk, který
dámy v tomto věku dokáží bezesporu ocenit.
45. Safírová svatba
Další příležitost pro pány, jak svou drahou polovičku zasypat kopou
drahokamů, nebo alespoň jedním?
50. Zlatá svatba
Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle jsou výročí
spojována s dalším obřadem a třeba také s výměnou prstýnků starých za nové.
Ty staré už ostatně něco pamatují.
55. Smaragdová svatba
Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už asi nebude to nejdůležitější,
jestli je jejich manžel zahrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou pořád
být se svým partnerem.
60. Diamantová svatba
Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako
diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků.
65. Kamenná svatba
Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, ale na druhé straně
možná jste za ta společná léta vybudovali pevný dům vašeho manželství.
70. Platinová (někde svatba milosti)
Je opravdu dojemné pokud můžete na radnici, nebo alespoň doma, oslavit 70
společných let. Je to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný název
jako nejdrahocennější z drahých kovů.
75. Nebeská svatba či svatba korunovačních klenotů
Dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž a pevné zdraví. My běžní
smrtelníci můžeme těmto nesmrtelným jenom závidět…
Ať už oslavíte výročí jakýmkoli způsobem – ve skromnosti nebo honosně,
nejdůležitější je, aby vaše láska zrála jako dobré víno a s každým rokem se
zvětšovala vzájemná tolerance. Možná, že se potom dámy dokonce nebudou
zlobit na své partnery za to, že na výročí zapomněli. Oni to nemysleli zle,
a možná vůbec nemysleli, však už je za ty roky znáte…
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Poslední ráj Adolfa
Schwarzenberga

To je titul nové knihy manželů Slabových, kterou poutavě představila
Markéta Slabová se svým manželem Mgr. Martinem Slabou, ředitelem
pobočky NZM Ohrada. V rámci pořadů Seniorského klubu »Cestujeme«
se v KC Panorama hosté dozvěděli zajímavosti o bývalé farmě, kterou
Adolf Schwarzenberg a jeho žena Hilda postavili ve 30. letech minulého
století v Keni.
JUDr. Adolf Schwarzenberg, poslední majitel hlubockého panství, si
v roce 1933 od britské koloniální vlády na 999 let pronajal farmu nedaleko
hory Mount Kenya. Schwarzenberg na keňské farmě vystavěl nové
domy, cesty, zahrady a zejména pak přehradu a hydroelektrárnu. Stavbu
elektrárny zajišťovaly výhradně české firmy a práce na místě řídil Jihočech
Viktor Cibulka. Cibulka na farmě podlehl malárii roku 1937 a byl v Africe
pochován. O tom, jak farma nazvaná »Mpala« vypadá dnes a zda se
podařilo najít hrob Viktora Cibulky, přednáška pojednávala – a ano – na
místě jsou perfektně zachované domy, přehrada i hydroelektrárna. Podařilo
se najít i hrob Hlubočáka Viktora Cibulky, stavitele hydroelektrárny.
Manželé Slabovi svoji publikaci pečlivě připravili a shromáždili množství
původních materiálů a archiválií.
Překvapením večera byla také účast Johannese a Karla Schwarzenberga,
který knihu symbolicky pokřtil.
Knihu vydalo Národní zemědělské muzeum spolu s dalšími tituly, které
by vás mohly zajímat:
Sallačova sbírka jelenovitých – Miroslav Čeněk, Marie Voldřichová,
Jan Robovský
HLUBOKÁ – Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na
panství Hluboká nad Vltavou –
Jan Ivanega
OHRADA – Lovecký zámek
Ohrada. Stavební dějiny – Jan
Ivanega
Všechny publikace jsou vydány
v kvalitní úpravě, s mnoha
barevnými fotografii a jsou
vhodným dárkem pro milovníky
historie.
Více informací naleznete na
http://www.nzm.cz/prodej-publikaci-predmetu/… nebo přímo na
Loveckém zámku Ohrada.
www.hluboka.cz

Letošní karneval hlubockého
Rotary Clubu

Při výběru termínu letošního 9. plesu Rotary Clubu Hluboká n/Vlt. – Golf
byla vybrána sobota 28. února 2015, tedy počátek masopustu. To přímo
vybízelo k tomu, aby to byla záležitost maškarní.
V přípravných diskusích se objevovaly názory, do jaké míry je to
vhodné a důstojné pro RC. Převládlo však rozhodnutí, že to přesto
zkusíme. Vzpomeňme jen tradici benátských karnevalů, které patří k těm
nejkrásnějším, s dlouholetou tradicí a složitou historií. Masky a kostýmy
jsou nejvýraznějším prvkem každého karnevalu a do určité míry vyjadřují
nejenom osobní preference, ale i tajná přání.
Přípravy byly téměř totožné s minulými plesy a bylo jen ponecháno na
osobních rozhodnutích, co si každý zvolí za masku.
Začátek plesu byl poznamenán očekáváním a zvědavostí, zda se v maskách
vůbec poznáme. Velká překvapení se však nekonala, také vzhledem k tomu,
že přátelé rotariáni seděli u svých tradičních stolů. Přesto celková atmosféra
byla tentokráte více euforická a zábavnější než na minulých plesech, také
proto, že nás navštívili přátelé z RC České Budějovice.
Výrazem spokojenosti byl i výsledek tomboly, která byla záhy
vyprodána – lístků mohlo být i více. Příjemným překvapením byl doposud
historicky největší čistý zisk z plesu Rotary Clubu, tj. 115 000 Kč, který
bude tradičně věnován na projekty RC Hluboká n/Vlt. – Golf.
O půlnoci byla vyhodnocena nejkrásnější maska, což byl zaslouženě
celý stůl přítele Pavla Frelicha se svojí egyptsko – římskou družinou,
reprezentovanou Césarem a Kleopatrou, kteří sklidili velký obdiv, stejně
jako přítel Tomáš Jirsa s chotí v originálním uzbeckém kroji, i přítel Petr
Strnad jako neuvěřitelný skřítek v rotariánských barvách.
Všichni rotariáni, jakož i další hosté, se již těší na příští jubilejní 10.
rotariánský ples (možná opět karneval) v roce 2016.
Petr Strnad, sekretář Rotary Clubu Hl. / Vlt. - Golf, o. s.
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Přišla už pošta?
Letošní vernisáž naplnila bývalý sál jízdárny v prostorách AJG
příjemnou dětskou energií. Všude bylo plno dětí a já oslovila pár kluků
ve věku 12 – 13 let. Zeptala jsem se, jestli už někdy někomu poslali
pohled. Nee! – dozvěděla jsem se. Pobídla jsem kluky, aby napsali
nějaké milé spolužačce – vždyť je přece jaro! To se jim nezdálo dobré.
A tak jsem jim dala svoji vizitku a 30 korun – ať tedy někdy pošlou
pohled mě!
Věřte nevěřte: hned za pár dnů pohled přišel – a krásný, se zámkem
Hluboká!
Proto tady chválím kluky ze základní školy v Borotíně, neboť drželi
slovo a potěšili mě. Já je zase potěšila zasláním balíčku s dobrou
čokoládou. Tím jsme všichni potěšili sebe vzájemně, a tu radost nám
přenesla z místa na místo Česká pošta.

Alšově jihočeské galerii se podařilo vytvořit tradici pořádání
výtvarných projektů pro školy.
Letos proběhl již 7. ročník, tentokrát s názvem Přišla už pošta?
Poštovní téma bylo zvoleno na základě delší spolupráce s Poštovním
muzeem v Praze a ve Vyšším Brodě a poskytlo učitelům možnost
zpracovat téma v oboru výtvarném, literárním, dramatickém
či hudebním. Do projektu se přihlásilo celkem 63 škol z celého
Jihočeského kraje (35 základních, 11 středních, 9 uměleckých
a 8 výtvarných ateliérů a jiných sdružení). Většina škol pracovala
v oboru výtvarném či literárním, výsledky jejich práce budou
vystaveny v Alšově jihočeské galerii od 1. do 26. dubna 2015.
Vernisáž výstavy výtvarných a literárních prací se uskutečnila ve
středu 1. dubna dopoledne ve Velkém sále Alšovy jihočeské galerie
v Hluboké nad Vltavou. Každá škola obdržela certifikát o účasti
na projektu a pamětní placku. Vernisáž moderoval herec Jakub
Doubrava. V programu vystoupil Malý dechový soubor žáků ZUŠ
Piaristická v Českých Budějovicích pod vedením p. učitele Daneše
Sládka, dramatické vystoupení žáků ZUŠ Piaristická v Českých
Budějovicích pod vedením Mgr. Silvie Vojíkové, taneční vystoupení
žáků Základní školy Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar pod
vedením Mgr. Heleny Hrubcové a hudební vystoupení žáků ZŠ
Kluky, okr. Písek pod vedením p. uč. Lukášové.
Součástí programu bylo vypouštění balónkové pošty ze zámecké
věže nebo z venkovních prostor před AJG. Díky vstřícnosti zámku
Hluboká nad Vltavou pod vedením Ing. Miroslava Pavlíčka, mohli
účastníci projetu v den vernisáže navštívit zdarma zámeckou věž
a soukromé komnaty kněžny Hildy.
Výstava. Pokud se řekne pošta a vše, co s ní souvisí, napadne vás
určitě poštovní známka. Na výstavě bylo možné vidět sbírku návrhů
poštovních známek. A nejen to. Mezi výtvarnými díly Základní školy
Pohůrecká byl i skřítek, který bydlí v poštovní schránce, ale ne každý
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ho může vidět. Žáci z Husince vytvořili originální noviny, a také
letecké mapy rozdělené na jednotlivé sektory, kudy a kam bude pošta
zásilky doručovat. Žáci ZUŠ Veselí nad Lužnicí upozornili na to,
co skrývají psaníčka na fasádách domů a žáci ZUŠ Piaristické nám.
vytvořili Eiffelovu věž ze složenek. Žáci stejné ZUŠ, ale dramatického
oboru, se přímo ponořili do oboru poštologie: zkoumali, co přesně
znamená PF a P. S. a oslovili i odborníky na slovo vzaté: například
Dr. Dopisovnici Přepážkovou, s jejím výzkumem. Žáci si také všimli
jistých nebezpečí, které jsou s poštou spojeny. Víte že tak dlouho se
chodí s balíkem na poštu, až se provázek utrhne? Ovšem největší
nebezpečí hrozí pošťákům od rozzuřených hlídacích psů, jak
výtvarně zpracovali žáci ZUŠ Strakonice. Naopak ZUŠ Vodňany se
zamýšlela nad tím, co se člověku honí hlavou, když čeká v dlouhé
frontě u přepážky na poště. Výstava obsahuje i řadu návrhů na dopisní
soupravy a řadu netradičních poštovních známek. ZŠ Janderova
z Jindřichova Hradce názorně ukazuje, co vše se dá poslat v balíku
a ZŠ Kubatova výtvarně doplňuje o mimořádné zásilky určené třeba
do muzea. ZUŠ v Bechyni i gymnázium Prachatice jistě nadchnou
pestrostí a mimořádně pečlivým zpracováním.
S poštovními holuby z výtvarné dílny Lhenice se dalo proletět až
nad Pomněnkové městečko a nakouknout do dopisů maminek svým
dětem. Doletět můžete až k egyptským pyramidám. Díky žákům ZŠ
J. Š. Baara jsme odhalili, co skrývala pošta v dávném Egyptě a díky
ZŠ Chrášťany se seznámili se současnými logy různých pošt ve světě.
Výtvarný ateliér Barevný kolo zval do razítkového labyrintu, ve
kterém se neztratíte a žáci ZŠ Za nádražím v Č. Krumlově vytvořili
obrovské razítko i věrné makety historických telefonních přístrojů.
A to zdaleka nebylo všechno.
Výstava Přišla už pošta? vystavila kolem 1 500 prací z 63 škol
jihočeských škol a ostatních sdružení.
V organizačním týmu pracovalo Lektorské centrum Alšovy
jihočeské galerie: Mgr. Jiřina Zimová – organizace projektu, Mgr. Eva
Drančáková – instalace výstavy Městská knihovna v Hluboké nad
Vltavou, Marie Krejcarová – literární část. Partnerem projektu bylo
Poštovní muzeum v Praze a ve Vyšším Brodě. Bc. Andrea Chrastinová,
praktikantka – instalace a organizace výstavy, Veronika Voráčková
a Barbora Laierová, studentky scéniky SUPŠ sv. Anežky v Českém
Krumlově: pomoc při instalaci výstavy. Další spolupracovníci:
Studenti Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích pod vedením
PhDr. Michala Filipa, Ph.D.: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. a Mgr. Karel
Řepa, Ph.D. – doprovodné slovo do katalogu. K výstavě bude vydán
katalog prezentující všechny zúčastněné školy a subjekty. Katalog bude
vydán do konce srpna 2015.

■ Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 18 týdnů. Cena 175 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: Ve čtvrtek 21. května 2015
Hluboká n.Vlt. – u vlakového nádraží poblíž SOŠ elektro – 15.35 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – 10 Kč
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

■ Penzion a restaurace KA.PR
sezónu kuchaře.

přijme pokojskou a na

■ Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2. Tel. 603 442 474
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POZVÁNKY

FÉROVÁ SNÍDANĚ
NA HLUBOKÉ

V sobotu 9. května 2015 se v Hluboké nad Vltavou
uskuteční piknik na podporu fair trade Férová snídaně NaZemi. Proběhne
od 10:00 hodin na kopečku naproti zámku (v případě deště v klubovně MC –
vchod zezadu sokolovny). Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den
a ve stejný čas na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly
najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový
den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. V ČR
proběhne tento piknikový happening již po páté.

»Zájem o Férovou snídani roste, je vidět, že lidé se více zajímají
o původ výrobků. Zatímco v roce 2011 se snídalo ve 41 městech
či obcích, tak loni se akce konala už na 119 místech a navštívilo ji
na čtyři a půl tisíce lidí,« uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní
organizace NaZemi, která akci koordinuje.
Účastníci si sami přinesou například fairtradové kakao od
pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových
zahrad. A k tomu si do košíku mohou přibalit třeba vajíčka od
místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Společně
pak posnídají na veřejném místě, aby vyjádřili podporu produktům,
při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno
životní prostředí či zneužita dětská práce.
»V Hluboké nad Vltavou se tato akce koná již potřetí. Organizaci
si vzalo pod svoje křídla Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou.
Posnídat s námi může přijít kdokoliv, jen je potřeba si s sebou vzít
něco na sezení a k jídlu. Upéct buchtu, udělat pomazánku z domácích
vajec a petrželkou nebo přinést jablka, chleba nebo uzeninku od
farmáře zvládne určitě každý. Z minulých ročníků máme zkušenost,
že férová snídaně se nám příjemně protáhla až do férového oběda«,
uvedla jedna z organizátorek, Lucie Jozová.
Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz nebo
na https://www.facebook.com/ferovasnidane.
Těšíme se na Vás!

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Kontakt: 774 22 50 63, mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz

Konference
Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí
Interkulturní komunikace v nadnárodních společnostech
22. května 2015
Parkhotel

Zajímavé a nanejvýš aktuální téma je tentokrát určeno nejen
pro firemní management, ale i pro širší odbornou veřejnost.
Na konferenci je možné se přihlásit díky formuláři na
webových stránkách – http://konference.jazz-com.cz.
Přihlásit se samozřejmě mohou i hlubočtí občané.
Všichni letošní přednášející jsou významné osobnosti
nejen firemního, ale i veřejného života. Ing. Vratislav
Kulhánek a PhDr. Petr Kolář jsou dobře známá jména i za
hranicemi naší republiky.
V současné době v Čechách neustále stoupá počet
společností, které jsou přímo spojeny se zahraničními
firmami. Ať už se jedná o firmy, které mají u nás své dceřiné
společnosti, nebo jde o zákazníky či dodavatele. V každém
případě musíme společně komunikovat a často narážíme
nejen na jazykovou bariéru, ale i na rozdílnost kultury
komunikace. A právě interkulturní komunikace se stala
ústředním tématem letošního, již 3. ročníku Konference
firemního vzdělávání. Snažíme se touto cestou podpořit
vzdělávání v oblasti, ve které máme jako škola největší
zkušenosti, tedy programy firemního vzdělávání. Velice
nás těší, že konference nabývá na prestiži, a to nejen díky
stabilně skvělým přednášejícím, ale i díky účastníkům,
kteří se aktivně zapojují do vedených i neoficiálních
diskusí. Účastníci konference mají tak jedinečnou šanci se
s ostatními podělit o své úspěchy a zkušenosti a zároveň
získat od kolegů z jiných firem impulsy k řešení horkých
témat ve firemních vzdělávacích programech.
www.hluboka.cz

Přednášejícími budou:
■ Mgr. Michal Šusták, Engel strojírenská, spol. s r. o.
Má zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Pracoval ve výrobních
i obchodních společnostech v oblasti potravinářské a strojírenské výroby.
V současnosti se dále zabývá pedagogickou a poradenskou činností např. pro
Czech Management Institute.
■ Ing. Vratislav Kulhánek Dr. h.c. Industrial Advisors
Působí jako předseda správní rady společnosti AAA Auto, dále jako prezident
Czech Institute of Directors a též jako člen výboru Asociace exportérů.
V současné době dále působí jako člen dozorčí rady Pojišťovny
Kooperativa a ve Vědecké radě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Působí také jako poradce ve firmě Tatra Trucks.
■ PhDr. Barbora Schelová, Robert Bosch, spol. s r. o.
Byla u vzniku a vývoje firmy Bosch. Prošla postupně několika
manažerskými pozicemi. Podílela se na založení vývojového
centra Bosch v Českých Budějovicích. Budějovický Bosch má
dnes v rámci celosvětového koncernu postaveni tzv. Leadplant a je
významným technologickým a kompetenčním centrem.
■ PhDr. Petr Kolář, Squirre Patton Boggs
Působil v řadě vedoucích pozic v české zahraniční službě,
včetně vedoucího odboru, náměstka ministra zahraničí pro
dvoustranné vztahy, poradce prezidenta Václava Havla. Zaměřuje
se na komerční diplomacii a globální vztahy s veřejným sektorem.
Klientům poskytuje analytickou a diplomatickou expertizu
a zastupuje je jak před legislativními tak výkonnými složkami
státní správy.
Jazyková škola jazz-com je specialistou na programy jazykového
vzdělávání především pro firemní klientelu. Touto cestou se
rozhodla podpořit oblast vzdělávání, ve které má jako škola největší
zkušenosti, a které je součástí. Tedy programy firemního vzdělávání.
Konferenci organizuje Mgr. Michaela Krausová, jednatelka jazzcom, s. r. o., a její tým. Akci podpořili další partneři, včetně Města
Hluboká.
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BASEBALL
Hlubočtí hráči se
probojovali do žákovské
reprezentace

Letošní reprezentace žáků se týká ročníků narozených v roce 2003
a 2004. Z celkem 90 hráčů z celé České republiky se podařilo našim
čtyřem hlubockým odchovancům probojovat do konečné soupisky
20 hráčů. »Samotné výběry začaly už vloni na podzim a hráči si
prošli testy zaměřenými na atletiku a baseballové dovednosti. Hráče
v následujících měsících čeká náročná příprava formou soustředění
a přípravných turnajů. Samotné mistrovství Evropy se letos koná
v Polsku v termínu 6. až 11. července,« pokračuje dále asistent
žákovské reprezentace Ondřej Konvalinka, který působí v klubu
Sokol Hluboká jako hlavní trenér kategorie U13. Z hlubockých
hráčů se probojovali Karolína Dvořáková, Michal Malát, Martin
Jiránek a Matěj Vlach.
Posledně jmenovaný hráč »Máťa« dostal na rok 2015 možnost
hostování v TOP klubu celého Česka – v Dracích Brno. Je to velká
šance a možnost se zdokonalit nejen v baseballu, ale i jako startovací
meta pro další baseballovou kariéru. Ostatně, dalšími skvělými hráči,
kteří mají hostování či přestup do extraligových klubů, jsou Martin
Mužík a Vojta Vlach (oba Kotlářka Praha).
Je vidět, že s mládeží na Hluboké se dobře pracuje a hráči dnes
mají téměř neomezené možnosti.
Za těmito úspěchy však stojí tvrdá práce hráčů, kdy především musí
chtít oni sami, a v neposlední řadě taky podpora rodičů…
HC Ondra Konvalinka

Jarní turnaj U13

O víkendu 27. až 29. března se v Praze konal první venkovní turnaj
kategorie U13. Všechny zápasy sloužily především pro rozehrání
hráčů a vyzkoušení herních situací. První zápas jsme začali proti
Drakům Brno, kde jsme utrpěli poměrně vysokou porážku, a to
14:0. Ve druhém zápase proti Liberci jsme si už spravili chuť, a to
vítězstvím 12:4. Večer jsme vyrazili na lasergame, kde se postupně
utkaly 3 týmy (dva hráčské a jeden složený z rodiče a trenéra). Bitva
to byla nemilosrdná.
V sobotu nás čekal bohužel jen jeden zápas – s Technikou Brno.
Zápas to byl krásný, plný odpalů a skvělých zákroků. Z naší strany
však bylo v poli více chyb než u soupeře, a tak jsme podlehli 5:0.
Další den jsme tedy hráli o 5. až 8. místo. Dopolední zápas
s Tempem jsme vyhráli rozdílem 10 bodů a odpolední zápas s Pipas
Brno skončil nejtěsnějším rozdílem, a to 2:1 pro nás. Skončili jsme
tedy na 5. místě (vloni 6. místo).
Počasí nám celkem vyšlo, až na poslední zápas, kdy jsme dohrávali
za lehkého deště a chladného počasí. Všichni hráči se poprali
s turnajem výborně a předvedli obětavé výkony.

Oblastní soutěž U9 začala

U9 Sokola Hluboká vstoupila do oblastního přeboru dvěma
domácími zápasy s Pigs Trhovými Sviny.
První zápasy venku ukázaly na pár nedostatků v zimní přípravě.
Oba dva jsme prohráli s výsledky 5:14 a 5:9. Jeden z největších
nedostatků je nadhoz a odpal na něj. Musíme si to opravdu
dobře natrénovat. Trefení míče z nadhozu kouče z 10 metrů není
jednoduché, ale poslední dva nadhozy byly formou tossu a z něj
bychom míč do hry měli odpálit bez zaváhání. Další naší nejistotou
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je vypadávání míčů z rukavic. Abych nebyl moc kritický,tak musím
pochválit některé rozehry jako například 2 x aut na 2. metě (luft
a hod na dva) nebo těsné auty na jedničce a trojce. Dokonce se nám
podařily i auty tečováním. Běh po metách také docela ušel, ale také
zde se našlo pár chyb (koukání po míči místo běhu, nerozhodnost,
když trenér ukazuje, že máme běžet…).
Naši soupeři v oblasti budou mít vždy výhodu, že jejich pálkaři
odpalují ze stativu a my z nadhozu, případně z tossu. Přizpůsobit
se a pálit z tossu i přes obtíže při odpalech nechceme, protože na
obou turnajích Superpoháru se bude odpalovat z nadhozu kouče a je
potřeba, abychom tuto strategii drželi v co největším počtu zápasů.
Celkově za vstup do sezóny děkuji. Ukázal nám na co se soustředit
při trénincích. Jsem rád, že nám vyšlo počasí. Děkuji rodičům za
skvělou atmosféru a pomoc při zápasu, jen mě mrzí malá účast
hráčů. Přeci jen hrát v sedmi na domácí půdě je škoda. Přeji si, aby
na dalším hracím dnu 22.4 byla lepší účast.
Za realizační tým U9 Honza Špilauer

TENIS
Tenisová sezóna začíná

V letošním roce se zúčastní soutěže smíšených družstev 4 týmy
TJ TK MANE Hluboká nad Vltavou:
dospělí:
družstvo „A“- kategorie Divize
družstvo „B“- kategorie Krajský přebor I.
starší žactvo: jedno družstvo- kategorie Krajský přebor I.
mladší žactvo: jedno družstvo-kategorie Krajský přebor I.
Srdečně zveme přátele tenisu, přijďte podpořit hlubocké tenisty na domácí
zápasy v krásném prostředí tenisového areálu TJ TK MANE.
Termíny domácích utkání:
2. 5. – dospělí „A“ - LTC Humpolec
9. 5. – dospělí „B“ - TK MAS Sezimovo Ústí „A“
starší žactvo - TK Soběslav
10. 5 – mladší žactvo - LTC Český Krumlov
23. 5. – dospělí „A“ - TK Písek
starší žactvo - Sokol TK Kaplice
30. 5. – dospělí „B“ - SKT Planá nad Lužnicí „A“
31. 5. – mladší žactvo - TK Český Krumlov
13. 6. – starší žactvo - TJ Jiskra Třeboň
20. 6. – dospělí „A“ - TK Pelhřimov
dospělí „B“ - LTC Velešín „A“
28. 6. – mladší žactvo - SKT Planá nad Lužnicí
Začátky utkání 9.00 hod. V případě změny Vás budeme informovat
prostřednictvím facebooku města Hluboká nad Vltavou.

MAŽORETKY
Hlubocké Princezny: Soutěžní
sezóna v plném proudu
Již tradičně je jaro pro mažoretky z Hluboké v duchu soutěžení. Od
března až do května jezdíme po celé České republice a soutěžíme
ve všech věkových kategoriích, abychom získaly nejen medaile, ale
také nové zkušenosti. 28. března jsme se zúčastnily soutěže v Pacově,
10. května nás čeká přehlídka v Českém Krumlově, 16. května soutěž
v Jemnici.
Navíc jsme si daly v letošním roce velké předsevzetí. Přihlásily jsme
se do svazu mažoretek IFMS, a tím také na celorepublikové postupové
soutěže Šampionát v mažoretkovém sportu. Do této soutěže jsme
přihlásily naše dvě nejstarší kategorie. Princezny do kategorie Senior
Hlubocký zpravodaj | květen 2015
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a Andílky do kategorie Grand senior. Věková kategorie Grand senior
má letos na šampionátu premiéru, doposud jsme se účastnily pouze

nepostupových soutěží.
Soutěže svazu IFMS mají relativně přísná pravidla. Každá skupina
musí splnit náročné povinné prvky, kombinace útvarů, výhozů,
přehozů mezi jednotlivými mažoretkami, techniku kroku a taneční
prvky. Jen nastudování a zařazení všech prvků bylo pro mě jako
choreografa hodně náročné.
V neděli 12. 4. jsme se zúčastnily kvalifikace na šampionát ve Zruči
nad Sázavou. Zruč byla jedním ze sedmi měst, kde se kvalifikace
konala. Šampionát je rozdělen na dvě výkonostní kategorie. Jelikož
je to letos pro nás premiéra, přihlásily jsme se do výkonnostní

www.hluboka.cz

kategorie B, což je pro začátečníky a kluby, které se nemohou věnovat
sportu na vrcholové úrovni, přesto jsou zde výborné týmy. My měly
na kvalifikaci jen dva soupeře. Z Prahy a Kutné Hory. Potkáváme se
s nimi pravidelně na nepostupových soutěžích, a tak víme, že oba
týmy jsou velice dobré a jejich výkonnost každým rokem stoupá.
Svědomitě jsme se tedy připravovaly na vyrovnaný boj. Věnovaly
jsme přípravě opravdu spoustu času a úsilí, tři víkendová soustředění,
a dvarát týdně pravidelný dvouhodinový trénink. A práce se nám
vyplatila. Na soutěži byly opravdu velice dobré podmínky, hala
byla vybavena protiskluzovou soutěžní plochou, což je důležité pro
složité taneční prvky, a tak se nám povedlo choreografii odtančit
k naší spokojenosti. Porotu jsme oslovily natolik, že jsme si odvezly
titul Vítěz kvalifikačního kola. Ze soutěže děvčata odjížděla se zlatou
medailí na krku a s dobrým pocitem, že jejich úsilí nebylo zbytečné.
Do dalších kol je ještě třeba vypilovat spoustu detailů.
Nyní nás čeká semifinálové kolo 9. května ve Stochově. Sem už se
ale sjede mnohem více skupin, které uspěly na kvalifikaci po celé ČR.
Navíc zde přibyde další soutěžní disciplína – pochodové defilé. Což
je choreografie, která se jde z místa. Za 3minuty je třeba ujít 100 m.
Musíme proto připravit další soutěžní vystoupení, které je taktéž velice
přísně předepsáno, opět je třeba splnit spousta kritérií a povinných
prvků. Pokud se nám toto kolo povede opět projít s medailí na krku,
čeká nás Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které
se koná 16. května ve Valticích. Držte nám proto palce, pro nás je to
velká výzva a budeme rádi, když budeme moci naše město úspěšně
reprezentovat.
Tereza Kadlecová, Bc.
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pátek 29. května 2015
8:30 MRAKODRAPY DRÁPOU MRAKY
Dětský dramatický soubor „ malý po Š k O l á K“
10:30 pohádka „I houby mají pod čepicí“
Divadlo AKORÁT Praha o.s.
15:00 „Volnost motýlů“
Divadlo AKORÁT Praha o.s.
17:00 „DOBRÝ? VÝBORNÝ!“
Studenti DDM Č.B.- Jiří Untermüller
Scénická ujetina s muzikálovými prvky ve třech
obrazech
18:30 zahajovací ceremoniál
Baletní vystoupení – dětský balet pod vedením
Jindřišky Müllerové
(úvodní slovo principála, pana starosty a patronky festivalu p. Křížové )
19:00 hra „Maribel a podivná rodina“
Divadelní soubor KŘÍŽžáci

sobota 30. května 2015

neděle 31. května 2015

10:00 dobrodružná pohádka „Edudant
a Francimor“
Suchdolské divadlo SUD

11:00 „Filuta Pepino“
Doveda Sloupnice

11:30 hra „Amant“
Divadelní spolek U Trhlé

12:30 baletní vystoupení – dětský
balet pod vedením Jindřišky
Müllerové

14:00 „O velkém nepřátelství Peregrína Puše a
Mikuláše z potštejna“
SHŠ BIBUS SPIRITUS

14:00 hra „Dámská šatna“
Dámský divadelní spolek
Neodolatelné

16:00 pohádkový příběh „Peklo s.r.o. “
Doveda Sloupnice

17:00 hra „Dámský krejčí“
závěrečné představení celé
přehlídky se bude konat v KC
PANORAMA
Divadelní soubor Křížžáci

18:00 „Vzkříšení“
SHŠ Jindřich
19:00 „Na správné adrese“
Divadlo AKORÁT Praha o.s.
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Dětské divadelní
divadelní dny
Dětské
dny vv zoo
zoo

vstupenku na divadelní představení v hodnotě 70 Kč na pokladně zoo,
vstupenku na divadelní představení v hodnotě 70 Kč na pokladně zoo,
doprovod vstup do divadla již neplatí.
doprovod vstup do divadla již neplatí.
V roce 2015 je pořádán již 38. ročník. Dětské divadelní dny, to jsou dva Nekombinujte prosím divadelní dny s přednáškami vzdělávacího oddělení!
V roce 2015 je pořádán již 38. ročník. Dětské divadelní dny, to jsou dva Nekombinujte prosím divadelní dny s přednáškami vzdělávacího oddělení!
týdny pohádek nejen pro kolektivy mateřských a základních škol, ale také Rezervace: Nutná pouze pro školní kolektivy. Rezervujte na tel. číslech:
týdny pohádek nejen pro kolektivy mateřských a základních škol, ale také Rezervace: Nutná pouze pro školní kolektivy. Rezervujte na tel. číslech:
pro všechny ostatní návštěvníky zoologické zahrady.
387 002 211 nebo 724 846 142
pro všechny ostatní návštěvníky zoologické zahrady.
387 002 211 nebo 724 846 142
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (vhodné pro děti MŠ a 1.,2. ročník ZŠ)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (vhodné pro děti MŠ a 1.,2. ročník ZŠ)
25. – 29. 5. 2015 Studio dell’arte - O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
25. – 29. 5. 2015 Studio dell’arte - O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
Výpravné představení pro děti (a to i pro ty nejmenší – od 3 let) vzniklo
Výpravné představení pro děti (a to i pro ty nejmenší – od 3 let) vzniklo
podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě. Děti se ocitnou v Africe, uslyší
podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě. Děti se ocitnou v Africe, uslyší
spoustu pěkné muziky a stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte,
spoustu pěkné muziky a stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte,
které se touží dozvědět, co »mívá krokodýl k obědu«. Kromě slůněte uvidí
které se touží dozvědět, co »mívá krokodýl k obědu«. Kromě slůněte uvidí
i další členy jeho africké rodinky – velké loutky sloních rodičů, žirafy,
i další členy jeho africké rodinky – velké loutky sloních rodičů, žirafy,
hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných.
hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných.
A protože je to bajka, dočkají se děti i ponaučení.
A protože je to bajka, dočkají se děti i ponaučení.
1. – 5. 6. 2015 Divadlo Matýsek – DATLOVÁNÍ
1. – děti
5. 6.vstupují
2015 Divadlo
Matýsek
– DATLOVÁNÍ
Dvě
do tajemství
lesní
říše a díky nim se před námi otevírá
Dvě
děti
vstupují
do
tajemství
lesní
říše obyvatel.
a díky nim
se před
námi
s nadsázkou vystavěný příběh ptačích
Stejně
jako
myotevírá
lidé
s
nadsázkou
vystavěný
příběh
ptačích
obyvatel.
Stejně
jako
my lidé
se i datel Bonifác učí, jak v životě obstát…jak se naučit létat, sehnat
si
se i datelobstarat
Bonifácsi učí,
jak v životě
obstát…jak
se naučit
létat, asehnat
potravu,
bydlení…
Náš okřídlený
hrdina
vše zvládne
navíc si
obstarat
si bydlení…
Náš svou
okřídlený
hrdinačeká
všei zvládne
a navíc
sepotravu,
ještě stihne
zamilovat.
Jenže…na
příležitost
lstivá kuna…
se
ještě
stihne
zamilovat.
Jenže…na
svou
příležitost
čeká
i
lstivá
kuna…
Podaří
se
jí
narušit
poklidný
lesní
život?
To
se
dozvíte
v
našem
příběhu
Začátky představení: 9:00 a 10:30 hodin
Podařífantazie
se jí narušit
poklidný
lesní život? To se dozvíte v našem příběhu
Začátky
9:00 a 10:30
hodin
a autorských
písniček.
Vstupné: Pro MŠ a ZŠ
70 Kčpředstavení:
včetně prohlídky
zoo, pedagogický
doprovod plném
plném
a autorských
písniček.
Vstupné:
MŠ a ZŠ 70
Kč včetně zahrady
prohlídkymohou
zoo, pedagogický
Hrají:fantazie
Zuzka Nováková
a Michal
Vaněk
zdarma. Pro
Návštěvníci
zoologické
přikoupit doprovod
dětskou
Hrají: Zuzka Nováková a Michal Vaněk
zdarma. Návštěvníci zoologické zahrady mohou přikoupit dětskou
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KULTURNÍ PŘEHLED

Biograf
Sobota 2. květen – Kobry a užovky. ČR 2015.
Drama. Životní příběh dvou bratrů a jejich
smyslu života… 19.00 hod. Hrají: Kryštof Hádek,
Matěj Hádek, Jan Hájek, Lucie Žáčková. Režie:
Jan Prušinovský. Přístupný od 15 let.
Středa 6. květen – Vybíjená. ČR 2015.
Komedie/ drama. Příběh čtyř kamarádů, kteří
se setkávají na srazu gymnázia, a tam začínají
jejich vzpomínky… 19.00 hod. Hrají: Ondřej
Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer. Režie:
Petr Nikolaev. Přístupný.
Filmové představení zdarma u příležitosti
70. výročí od konce 2. světové války.
Pátek 8. květen – Osvobození 1945. ČR 2014.
Historický. Čtyři filmy: Vzpomínky na Osvětim
(1960), Kroniky (1945), Američané v Plzni
(1945), První poválečný týdeník (1945). 19.00
hod. Přístupný.
Sobota 9. květen – Rychle a zběsile 7. USA 2015.
Akční/drama. Dosavadní soupeři připomínali
bandu dětí z mateřské školky… teď je tu někdo
nový… 19.00 hodin. Hrají: Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez.
Režie: James Wan. Přístupný – české titulky!
Týden francouzských filmů
Čtvrtek 14. květen – Láska na první boj.
Francie – 2014. Komedie/ romantický/ drama.
Dva rozdílné lidi spojí dva rozdílné životní
postoje… 19.00 hod. Hrají: Kevin Atzais, Adéle
Haenel, Antonie Laurent. Režie: Thomas Cailley.
Přístupný od 12 let – české titulky!
Pátek 15. květen – Paříž – Manhattan.
Francie – 2012 komedie/ romantický/ drama.
Mladá lékárnice žije filmy W. Allena – v nich
dokáže najít odpovědi na vše… 19.00 hod. Hrají:
Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme.
Režie: Sophie Lellouche. Přístupný od 12 let –
české titulky!
Sobota 16. květen – S Moliérem na kole.
Francie – 2013. Komedie/ drama. Je hlavní
hvězdou v televizním seriálu – má vše… přichází
nabídka hrát Mizantropa v divadle… 19.00 hod.
Hrají: Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya
Sansa, Camille Japy. Režie: Philippe Le Guay.
Přístupný od 12 let – české titulky!
Neděle 17. květen – Renoir. Francie – 2012.
Životopisný/ drama/ historický. Oba se zamilují
do stejné dívky… otec – na prahu svého života.
Syn – navrátilec z války. 19.00 hod. Hrají: Michel
Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers.
Režie: Gilles Bourdos. Přístupný od 12 let –
české titulky.

www.hluboka.cz

Filmové představení pouze pro důchodce –
zdarma!
Středa 20. květen – Marečku, podejte mi pero!
ČSSR 1976. Komedie
Jiří Kroupa může v továrně na stroje povýšit, ale
musí vystudovat večerní průmyslovku…
19.00 hod. Hrají: Jiří Sovák, Míla Myslíková,
Jiří Schmitzer, Zdeněk Svěrák. Režie: Oldřich
Lipský. Přístupný.
Čtvrtek 21. květen – Lovci a oběti. ČR 2015.
Drama/akční. Jak se vypořádat s exekutory…
jak si poradit s partičkou gangsterů… 19.00 hod.
Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír
Nosek, Marek Vašut. Režie: Marcus Benois
Tran. Přístupný od 15 let.
Pátek 22. květen – S láskou, Rosie. Anglie/
USA – 2014. Komedie/ romantický. Příběh
Rosie a Alexe, kteří se znají už od školky… život
je rozdělil a zase sbližuje. 19.00 hod. Hrají: Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime
Winstone. Režie: Christian Ditter. Přístupný od
12 let – české titulky.
Čtvrtek 28. květen – Fotograf. ČR 2015.
Komedie/ drama. Příjemná hořká komedie
s erotickými prvky o úspěšném fotografovi a jeho
obdivovatelkách… 19.00 hod. Hrají: Karel
Roden, Vilma Cibulková, Marian Roden, Marie
Málková. Režie: Irena Pavlásková. Přístupný od
15 let.
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
Neděle 10. květen – Ovečka Shaun ve filmu.
Francie/ Anglie – 2015. Rodinný/ komedie
Ovečka vymyslí, jak mít jeden volna na farmě,
kde se musí jenom poslouchat… 17.00 hod. Režie:
Mark Burton, Richard Starzack. Přístupný.
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ – ZDARMA!
Neděle 24. květen – Signály z nebe. ČR 1976.
8 animovaných pohádek pro nejmenší diváky
17.00 hod. Přístupný.

Komorní scéna

Středa 13. květen – Cestujeme… »Litva«.
Slovem i obrazem nás provede Ing. Klára
Pešková – Šantorová. 17.00 hod.
Středa 27. května – Alois Sassmann. Putování
po starých rodech a kořenech Jihočechů…
19.00 hod. Na besedě autor představí své knihy
z místopisu jižních Čech. Komorní pořad ve
spolupráci s městskou knihovnou Hluboká.
Středa 27. května – Hlubocká superstar.
Vystoupí finalisté soutěže hlubocké ZŠ
17.00 – 18.30 hod.
29. – 31. 5. 2015 – Memoriál Vladimíra Kříže
aneb »Křížem krážem za divadlem«. Přehlídka

ochotnických divadel u příležitosti 25. výročí
znovuobnovení činnosti hlubockého ochotnického
divadelního souboru Křížžáci a 20. výročí od
otevření KC Panorama. Místo konání: Lovecký
zámek Ohrada, KC Panorama.

Navštivte JD
Osamělé večery
Dory N.
Divadelní, ochotnická Křížžácká děvčata
jela na studijní cestu do nově otevřené
studiové scény Na Půdě Jihočeského
divadla. Režisérku hlubockého představení
Maribel – herečku Jaroslavu Červenkovou –
při děkovačce potěšily a dojaly růžemi.
Samy naše herečky schovávaly slzičky
do kapesníků. Hra je to opravdu silná
a dojímavá.
Aktérka
náročného
monodramatu
o životě slavné spisovatelky Boženy
Němcové dostává na jevišti pořádně
zabrat. V hlavní a jediné roli dcery Boženy
Němcové, Theodory, odhalí mnohé o osudu
matky, ale i osudu dcery.
Stárnoucí, opuštěná žena, dcera slavné
spisovatelky – Dora Němcová, byla
odmalička samotářská, plachá, stydlivá
dívka, nadosmrti zohyzděná jizvami po
tuberkulóze mízních uzlin. Byla svědkem
matčiných světlých chvil i jejích selhání.
Zažila s ní její vzdor proti šosácké vlastenecké
společnosti, její milenecké vztahy i její bídu.
Dora byla svědkem domácích hádek svých
rodičů, a pochopila, že táta nakonec nebyl
tak špatný, jak se o něm mluvilo. Přežila
své tři bratry, z nejbližší spisovatelčiny
rodiny zůstala poslední. U ní tak skončila
i korespondence Boženy Němcové, která
čítá přes 600 listů.
O naší nejslavnější spisovatelce Boženě
Němcové a jejích láskách bylo napsáno
mnoho, spekuluje se o jejím tajemném
původu i jejím nešťastném manželství
s o patnáct let starším Josefem Němcem.
A jednoho dne večer, 50 let po matčině
smrti, se slečna učitelka Theodora
Wilhelma Rozálie Němcová těmito listy
probírá… herečka Jaroslava Červenková
cituje z mnoha listů své matky.
Herecký koncert tak odkryje nejen
jednotlivé osobnosti rodiny Boženy
Němcové, a možná zažijete chvíli, kdy byste
stáli na straně Dory a odsoudili Boženu
jako nešťastnou a špatnou matku… kdyby
za ní nezůstalo to velké bohatství pohádek
a literatury, kterou se navždy vepsala do
duše českého národa. A ten stejný pocit
zažívá i Dora.
Jděte se podívat.
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