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SPORT

Filosofie sportovních areálů v Hluboké nad Vltavou
Začíná jaro a zanedlouho se sportovní areály opět zaplní aktivně
odpočívajícími a sportujícími lidmi, hlavně mládeží a dětmi. Myslím, že se
shodneme na tom, že Hluboká nabízí svým občanům i návštěvníkům velmi
široké spektrum sportovního vyžití. K fungování a rozvoji pestré nabídky
moderních sportovišť bezesporu přispívá dlouhodobá a systémová podpora
města.
Filosofie udržitelného rozvoje sportovních areálů byla založena již
prvním porevolučním zastupitelstvem města a celý rozvoj stojí na pravidlu,
že město pozemky sportovišť dlouhodobě pronajímá a pronajímatelé, ať
již sportovní kluby či soukromé společnosti, na pronajatých pozemcích
budují a provozují sportovní zařízení. Pronajímatelé se také starají o údržbu
a permanentně rozšiřují a zkvalitňují možnosti sportovního i relaxačního
vyžití, aniž by tím organizačně nebo provozně zatěžovali město.
Ano, město vykupuje další a další pozemky nutné pro rozšiřování
sportovního areálu. Ale vlastnictvím pozemků si město udržuje kontrolu
nad tím, co se ve sportovním areálu děje.
Je potřeba poznamenat, že i tato filosofie má několik výjimek: Zimní
stadion a koupaliště jsou zařízení, které by soukromník či
sportovní klub prostě nevybudoval, protože nemají
ekonomickou návratnost – a tak je postavilo město.
Zimní stadion (pořizovací náklady cca 30 mil.)
pronajímáme místnímu hokejovému klubu
HC Knights a koupaliště (pořizovací náklady
cca 25 mil.) provozuje město. Obě tato
zařízení jsou nevýdělečná, resp. vydělají
si pouze na provoz a město dotuje jejich
opravy. Výjimkou jsou také obě golfová
hřiště, 18 a 9 jamek, které mají soukromého
vlastníka pozemků, a samostatný bowling.
Jediný pravidelný příspěvek města do
sportovního areálu je tzv. „příspěvek na
mládež“, kdy město přispívá cca 1000 Kč na
každé sportující dítě a tím podporuje provoz
sportovních klubů a sport mládeže. Příležitostně
a podle finančních možností rozpočtu pak město finančně
podporuje vznik některých sportovních staveb (viz dále).
Jaké byly tedy začátky? V roce 1989, pokud si dobře vzpomínám, byly
ve sportovním areálu tenisové kurty a fotbalový stadion s přírodní
trávou a škvárová tréninková plocha, příležitostné dostihové závodiště na
Podskalské louce a rozpadlý zimní stadion před turistickou ubytovnou.
Jako první si pronajal od radnice pozemky bývalý hokejový internacionál
Miroslav Dvořák, který na nich postavil restauraci s ubytováním. Smlouva
tehdy byla uzavřena na 50 let bezplatně, resp. za podmínky, že Miroslav
Dvořák v rámci svého areálu vybuduje dvě volejbalová hřiště, která bude
bezplatně půjčovat místní Tělovýchovné jednotě. V nájemní smlouvě byl
i závazek města k pozdějšímu prodeji pozemků. Po dvaceti pěti letech od
uzavření smlouvy, po dostavbě cyklostezky a přístavu, došlo letos k dohodě
s rodinou Dvořákových a město pozemky pod restaurací a chatkami
a prostor mezi nimi Dvořákovým prodalo.
Jako druhý si v roce 1994 pronajal pozemky pan Milan Vopička, resp.
jeho společnost Sport-technik Bohemia. Smlouva byla tehdy uzavřena na
99 let a obsahovala závazek pana Milana Vopičky vybudovat a provozovat
tenisový areál s přetlakovou tenisovou halou, s tím, že za bezplatný nájem
bude mít místní Tělovýchovná jednota několik hodin denně použití areálu
zdarma. Pan Milan Vopička si zároveň pronajal od Tělovýchovné jednoty
turistickou ubytovnu, kterou velmi pěkně zrekonstruoval. Již tehdy bývalé
zastupitelstvo pod vedením starosty Jiřího Stráského pozemky neprodalo,
ale výše uvedeným dlouhodobým nájmem garantovalo panu Milanu
Vopičkovi jeho několikamilionovou investici. Kdo si vzpomene na to,
v jakém stavu tehdy Milan Vopička přebíral turistickou ubytovnu a rozpadlý

zimní stadion, uvědomí si, že mu patří velké poděkování. Tehdejší
přetlaková tenisová hala s umělým povrchem byla první na jihu Čech a tenis
k nám jezdili hrát tenisté z Tábora či Strakonic. Milan Vopička, jako bývalý
tenisový a hokejový reprezentant, také zorganizoval na Hluboké několik
významných tenisových soutěží, turnaje tzv. Jágr týmu nebo Parlament Cup,
který tehdy otevíral předseda vlády s velvyslankyní Magdou Vašáryovou,
čímž přispěl k velké propagaci města i sportovního areálu.
V roce 2000 město rozšířilo panu Milanu Vopičkovi nájem pozemků
a on na své náklady postavil první kurt s umělou trávou, kde opět měla
TJ zajištěné bezplatné využívání. Tehdy se ukázalo jako prozíravé, že město
pozemky neprodává, protože v roce 2010 přišla nabídka od Ředitelství
vodních cest na těchto pozemcích vybudovat část přístavu a kapitanát.
Město nechalo soudním znalcem ocenit zmařenou několikamilionovou
investici Milana Vopičky (cca 2,8 mil) a uzavřelo s ním dohodu o ukončení
nájmu a jako vyrovnání mu město prodalo pozemky těsně navazující na
turistickou ubytovnu, tedy k hraně jeho tenisového areálu. Toto vyrovnání
umožnilo uvolnit pronajaté pozemky a postavit přístav za cca 170
milionů, který je dnes další chloubou našeho sportovního
areálu. Tyto dvě počáteční soukromé mnohamilionové
investice (areál KUKI a Tenis-centrum) nastartovaly
následný rozvoj celého areálu.
Město začalo vykupovat pozemky navazující
na fotbalová hřiště a tyto pronajímá sportovním
organizacím. Sokol si dlouhodobě pronajal
pozemky a postavil dvě první baseballová
hřiště v okrese. Následně Tělovýchovná
jednota postavila nové fotbalové hřiště
s umělým povrchem, které zaplatila částečně
z dotace, částečně z prodeje ubytovny
panu Vopičkovi a příspěvku města (celkové
náklady 15 mil.).
Ve Sportovně relaxačním areálu vznikl
lanový park, Adventure minigolf, beachvolejbalové
centrum, dětský park a další atrakce představující více
než třicetimiliónovou investici nesouvisející s městským
rozpočtem. Tělovýchovná Jednota, Sokol i Baseballový klub
si pronajímají pozemky od města dlouhodobě a bezplatně (resp. za
symbolických 1000 Kč a rok), investují do rozvoje ze svých prostředků
a starají se o údržbu. Město těmto organizacím čas od času přispěje na větší
investice (na lanový park jsme poskytli dřevo z městských lesů, na restauraci
Sokola jsme přidali cca 2 miliony). V současné době město pracuje na
odkanalizování sportovních areálů podél Sportovní ulice a jednáme
s Tělovýchovnou jednotou o stavbě nové fotbalové tribuny a fotbalových
šaten, na kterou TJ získala osmimilionovou dotaci od státu.
Občas někdo vznáší kritiku, zda jsou dlouhodobé bezplatné nájmy
správné. Všechny sportovní oddíly poskytují veřejnou službu a výhody
místním občanům a jejich dětem, kteří chodí hrát fotbal, tenis, hokej,
baseball a další sporty. Komerčními aktivitami, pronájmy hřišť, provozem
ubytovny, lanovým centrem nebo minigolfem si vydělávají na ostatní
sportovní činnost a umoření svých investic. Navíc například Sportovněrelaxační areál je v provozu pouze v letní sezóně a zaměstnává kolem pěti
desítek, většinou místních, studentů a členů místních sportovních klubů.
A soukromé prostředky Miroslava Dvořáka a Milana Vopičky stály na
počátku rozvoje celého areálu. Bez dlouhodobých pronájmů, které jim
garantovaly jejich investice na pronajatých pozemcích, by nikdy své peníze
neinvestovali. A hlavně je potřeba vidět výsledek: sportovní areály, které se
každoročně rozšiřují, dělají dobrou reklamu celému městu, které se tím stává
atraktivnějším pro potenciální hosty zdejších ubytovatelů a poskytovatelů
dalších služeb cestovního ruchu. Komplex sportovních areálů, který nemá
v okolí obdoby. Jako konzervativec bych na současném stavu nic neměnil.
Tomáš Jirsa
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ÚVODNÍK

Když budete mít štěstí
Když budete mít štěstí, zůstanete sami. Docela sami,
vedle vás nebude nikdo a opírat se budete muset jen
o zem a sami o sebe.
Když budete mít štěstí a přijde správná chvíle, život
vás udeří, aby vás rozbil jako ořech a dostal ven jádro.
Když budete mít štěstí a bude to ta správná chvíle,
budete mít bolest. Takovou bolest, že z ní málem
zemřete. A pak vám pomůže vnitřně se přerodit.
Když budete mít štěstí, budete plakat. Budou to
slzy, které nebude možné nijak zastavit. A s nimi
přijde vysvobození a pak i skutečný život.
Když budete mít štěstí, budete pro druhé snadno
zranitelní. A nedokážete to skrývat. Tehdy pochopíte,
kdo je s vámi a kdo ne.
Budete-li mít štěstí, nebudete znát odpovědi na
otázky. Tehdy se budete muset domýšlet sami.
Budete-li mít štěstí, zklamete se v lidech a idejích.
A až to všechno přežijete, uvidíte skutečný svět.
Budete-li mít štěstí a bude to ten správný čas,
nebudete se mít koho zeptat na radu. Vůbec nikoho.
Budete muset najít svůj vlastní vnitřní kompas.
Budete-li mít štěstí a bude to ten správný čas,
budete se cítit nesnesitelně. Tak nesnesitelně, že s tím
budete muset něco udělat; nebo se nevzpírat a nechat
svět, aby s vámi něco udělal sám.
Budete-li mít štěstí, utrpíte ztráty, budete
podvedeni, zrazeni a téměř zničeni. A ono „téměř“
zanechá na vaší tváři vrásky moudrosti. Zkušenost
vám zůstane na celý život.
Jestliže budete mít štěstí, nebudete mít žádné
peníze. A budete muset navázat vztahy s lidmi, jimž
dříve stačilo pouze zaplatit.

Jestliže budete mít štěstí, budete mít peněz velice
mnoho a dosáhnete hlubin zoufalství, až se rozptýlí
iluze, že štěstí je právě v nich.
Jestliže budete mít štěstí, zdaleka ne všichni vás
budou milovat. Budete si muset vytvořit svůj vnitřní
hodnotový systém. Pak touha zalíbit se všem vám
přestane svírat hrdlo.
Jestliže budete mít štěstí, někdo blízký se od vás
odvrátí. Tehdy poznáte cenu šťastných chvil.
Když budete mít štěstí, dokážete to všechno
vydržet. A najít způsob, jak sami sebe změnit.
Vyzkoušíte tu vnitřní alchymii, která z bolesti tvoří
krásu. Ze zloby smíření. Ze strachu činy. A z radosti
strhující příklad. Vinu a stud vymetá z duše, jako se
vymetá staré smetí. A jizvy proměňuje v brány.
A. Datešidze
Milí přátelé, nečekaně jsem tato moudrá slova
nenapsala já, zato jsem je pro vás opsala (což je
skoro totéž). A pevně doufám, že jsem je pro Vás už
neopsala a nepublikovala někdy dříve.
Zažívám totiž díky své roztržité přepracovanosti
chvilky, kdy mám na mysli něco, co chci udělat, a pak
jsem druhý den skálopevně přesvědčena, že už jsem
to udělala.
Nefunguje to pouze u mytí oken (tam se to pozná)
a u udílení rad a příkazů mému muži (ten vždy tvrdí,
že něco takového jsem mu nikdy neřekla).
A pak mám naopak taky chvíle, že něco udělám,
a úplně zapomenu, že jsem to udělala.
Neberte si ze mě příklad, a dělejte věci vědomě
a krásně si je užívejte!
Krásný apríl přeju a pak taky SLUNÍČKO,
SLUNÍČKO a ještě jednou SLUNÍČKO!!!
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Městský úřad blahopřeje občanům,
kteří v měsíci dubnu oslaví významná výročí
Josef Šimek		
Jarmila Váňová		
Stanislava Růnová
Libuše Ševčíková
Anna Kissová		
Josef Jirátko		
Eva Voldánová		
Václav Drudík		
Václav Nýdl		
Jaroslav Joza		
Marie Jurásková
Anežka Zumrová

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Munice		
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Purkarec
Hluboká
Hluboká

94 let
92 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

V měsíci dubnu oslaví 50 let společného života
„Zlatou svatbu“ manželé
Vladimír a Václava Papouškovi z Hluboké nad Vltavou
Pavel a Růžena Chvátalovi z Hluboké nad Vltavou
Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Ráchel Davidová		
Michal Kapr		
Adam Tomášek		
Marek Peterka		
Jan Vlasák		

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Jan Vlásek		
Božena Dorovínová		

Hluboká
Líšnice

Vítání občánků
Sobota 21. dubna 2018
Pro děti narozené v období od 1. prosince 2017
do 28. února 2018, jejichž rodiče v době narození
těchto dětí měli a dosud mají trvalé bydliště
v Hluboké/Vlt. a spádových obcích. Rodiče se
v případě zájmu mohou přihlásit v kanceláři
matriky na Městském úřadě nejpozději do
10. dubna 2018.
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ZPRÁVY
Z RADNICE

Z jednání rady
■ Město uzavřelo smlouvu o dílo s dodavatelem akce „Stavební úpravy
a rekonstrukce klubovny, šaten a soc. zařízení ve sportovním areálu
v Bavorovicích“. Práce a jejich úhrady byly rozloženy do let 2017 a 2018.
Rada města souhlasí s navýšením části rozpočtu.

■ V rámci Oranžového roku a rozdělení finančních prostředků pro rok
2018, kterými JE Temelín (společnost ČEZ) podporuje akce konané
v okolních obcích, byl sestaven návrh komisí pro obce na rozdělení
celkové částky 290000 Kč.

■ Rada města souhlasí s dokoupením vánočních LED řetězů na výzdobu
vánočního stromu v barvě teplá bílá.

Místní část Bavorovice – 30 000 Kč – soutěž hasičských družstev, Zpívá
celá rodina, Oslavy MDD
Hroznějovice – 12000 Kč – Stavění máje a pálení čarodějnic, setkání přátel
a posezení s country kapelou, sraz rodáků a přátel obce Hroznějovice
Jeznice – 12 000 Kč – Výlet na Kleť a do Zlaté koruny, otáčivé hlediště Týn
nad Vltavou
Kostelec – 26 000 Kč – dětský karneval, dětský den, pouť, setkání
důchodců, vánoční setkání u stromečku
Munice
– 15000 Kč – MDD s veselicí pro dospělé
Poněšice – nebyla předložena žádná žádost
Purkarec – 30 000 Kč – dětský den, setkání rodáků
Líšnice – 15 000 Kč – dětský den, setkání rodáků
Hluboká – 75 000 Kč – Slavnosti vína
75 000 Kč – Rybářskéslavnosti
0 – Hlubocké sportovní hry
0 – Andělská Hluboká

■ Sdružení Extrémní sporty z. s. žádá město o souhlas s konáním sportovní
akce ARMY RUN, které se bude konat v okolí kempu Křivonoska
v sobotu dne 8. září 2018. Předpokládaná účast 1500 účastníků. Závodníci
proběhnou trasu za účasti pořadatelské služby (60 osob) v různých
časových intervalech. Trasa závodu je plánována i na pozemcích města.
Rada města souhlasí s konáním akce s podmínkou, že po dokončení akce
budou dotčené pozemky města uvedeny do nezávadného stavu a případné
škody uhradí pořadatel akce.
■ Na město se obrátilo několik žadatelů o souhlas města s umístěním
plovoucích mol či vývazišť lodí na řece Vltavě a VD Hněvkovice a byl jim
udělen souhlas.
■ Vzhledem ke stále častějším žádostem o souhlas s umístěním reklamních
převěsů v Masarykově ulici a vzhledem k tomu, že momentální platná
vyhláška města na územním obvodu města nespecifikuje blíže pravidla pro
umisťování tohoto typu reklamních zařízení, rada požádala o projednání
problematiky v komisi pro turistiku, cestovní ruch a kulturu. Komise se
vyjádřila následovně: Komise schvaluje využití reklamních převěsů na
Masarykově ulici pouze pro krátkodobé (max. 1 měsíc) nekomerční akce
pořádané nebo podporované městem Hluboká.

Výzva občanům!
Nedělní klid!!!
Vážení spoluobčané,
Rada města se po opakovaných stížnostech na nadměrný hluk
o víkendech (cirkulárky, motorové pily, sekačky, míchačky atp.)
zabývala vyhláškou o nedělním klidu. Jak jistě víte, některá města
mají vyhlášky o nedělním, případně ještě sobotním odpoledním
klidu, kdy je porušení vyhlášky sankciováno. Není nic jednoduššího,
než pro dosažení nedělního klidu podobnou vyhlášku opsat a vydat.
Nicméně, vedení našeho města není přítelem dalších vyhlášek,
dalších regulací a sankcí. V praxi by vyhláška fungovala tak, že
na nahlášené místo hluku by přijela městská policie a dotyčného
by rovnou musela pokutovat za nedodržení vyhlášky. To snad
nechceme.
Rada města se proto obrací na všechny občany, aby DODRŽOVALI
NEDĚLNÍ KLID NA ZÁKLADĚ NEFORMÁLNÍ SOUSEDSKÉ
DOHODY. Rozhodli jsme se pouze pro NEDĚLNÍ klid a pro
gentlemanskou dohodu s občany. Nebude-li výzva Rady města
fungovat a nedělní klid nebude dodržován, budou se opakovat
stížnosti a městu nezbude jiná možnost, než vyhlášku se sankcemi
vydat. Prosím, pokusme se nedělní klid dodržovat a své sousedy
v neděli hlukem neobtěžovat.
Děkuji.
Tomáš Jirsa, starosta
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■ Rada bere na vědomí informace o obnově povrchu silnice II/146
v Hluboké nad Vltavou a výměně plynovodního potrubí v Pražské ulici
■ Starosta informoval radu o podpisu města na kupní smlouvě Karlova
Hrádku a navrhl vytvoření poradního sboru pro stavební zabezpečení
a využití Karlova Hrádku

Poděkování

Jménem našeho Rotary klubu Hluboká nad Vltavou Golf chci vřele
poděkovat za velkorysé reklamní partnerství ČEVAK na našem plesu,
které s ostatními reklamními partnery a tombolou (přes 36 000 Kč) letos
vyneslo téměř 100 000 Kč.
Tuto částku poskytneme na provoz spolku Kontakt České Budějovice,
pořádajícímu plavecké kurzy pro hendikepované – zejména děti. Tento
spolek, jenž náš klub podporuje řadu let, má jen jednoho placeného
pracovníka a ostatních cca 10 – 12 lidí jsou dobrovolníci.
Řediteli ČEVAKu posíláme samostatný děkovný dopis a jsme potěšeni
podporou dobré věci! Děkujeme!
Petr Strnad, sekretář Rotary klubu Hluboká n/Vlt. - Golf z.s.

Rozšíření sběrných míst
na separovaný odpad
v lokalitě Hůrka
Vážení občané, s postupující výstavbou RD v lokalitě Hůrka a zvyšováním
počtu obyvatel v této lokalitě, bude PMH v průběhu dubna/května 2018
rozšiřovat počet sběrných míst na separovaný odpad tak, aby uspokojil
rostoucí poptávku na ukládání tříděného odpadu (papír, plasty, PET
lahve, sklo). Pro zřízení dalších dvou míst byla vybrána místa tak, aby
popelnice na tříděný odpad byly umístěny u komunikace na pozemcích
města a neomezovaly dopravu a pohyb obyvatel. Věříme, že uvedeným
krokem přispějeme ke zvyšování kultury bydlení a čistotě v lokalitě
Hůrka.
Ing. Jaroslav RADA, ředitel PMH
Hlubocký zpravodaj | duben 2018

ZPRÁVY

Francouzští studenti děkují za výlet!
Celkem třiatřicet francouzských žáků z města Niort, ubytovaných
v českých rodinách v Táboře a okolí, přijelo do Česka v rámci
výměnného pobytu. Během nabitého týdenního programu podnikli
mladí Francouzi návštěvy naší Hluboké, Prahy, Českého Krumlova
a Červené Lhoty. A kochali se nejen českými zámky.
Přestože březnový návštěvní den na Hluboké připomínal spíše zimní
zasněženou procházku, díky sluníčku a díky pohodě na Hluboké se tady
všem velmi líbilo.
Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře provádí „výměnu“ českých
dětí za francouzské už třetím rokem, a jak nám řekl Mgr. Miroslav
Velík, cestování a poznávání světa přímo v rodinách baví studenty
z obou zemí.

Nápis na zdi
Šárka Rubicková, a její obdivuhodná práce ve výškách. Až v hlubockém
pivovárku pozvednete oči od půllitru piva, padne váš zrak na český
i latinský text. Ten latinský znamená:

Není třeba mít strach…
Pijme tedy bez obav.
A opravdu není čeho se bát. Pivo velmi dobře chutná i v protější
restauraci U Hájků, a chutná zde nejen pivo…
Zkrátka na Hluboké hlady a žízní neumřete.

Projekt: Společně do práce

Nezisková organizace Koníček požádala naše město o zprostředkování
informací o jejich dvou projektech týkajících se pomoci při hledání
zaměstnání pro zdravotně postižené.
Účastníkům projektu pomůže Koníček, o. p. s. s nalezením
zaměstnání, mají dále možnost proplatit zaměstnavatelům náklady na
celou superhrubou mzdu zaměstnance po dobu 6 měsíců. Zájemcům
zprostředkují bezplatnou rekvalifikaci nebo proplatí vstupní náklady
související s nástupem do zaměstnání (vstupní prohlídky, výpisy z TR,
cestovné).

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, jejichž
potřebou je nalézt a udržet si zaměstnání.
Doba realizace projektů: Podpora zaměstnávání OZP: 1. 5. 2017 –
30. 4. 2019, Společně do práce: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
KONÍČEK, o. p. s., Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice,
Tel: 774 429 771, www.konicekcb.webnode.cz

Vážení obyvatelé Křesína, kteří chováte domácí mazlíčky!
Ráda bych vás touto cestou upozornila na zvýšený dohled nad nimi.
Minulý týden jsme po návratu z dovolené našli naše dvě (ani ne roční)
kočičky na terase domu otrávené.
Jedna uhynula hned, druhá na veterinární klinice v ČB. Náhoda? Zlý
úmysl?
Případ šetří policie a my (na rozdíl některých spoluobčanů) věříme, že
případný viník bude nakonec nalezen.

Nikdo přece nechceme žít v místě, kde se při každém odjezdu z domu
budeme bát, zda náš dům nebude vykraden či zda naše kočka nebo pes
nebude otráven.
To by asi Hluboká mohla brzy přijít o přívlastek „dobrá adresa“, na který
je již spoustu let náležitě pyšná.
Radmila Trávníčková

Pouťová taneční zábava!
SDH Purkarec pořádá 28. dubna od 20 hodin v Relax Hotelu Pelikán pouťovou taneční zábavu.
Hraje skupina Lazaret
www.hluboka.cz
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Vorařství – historický poklad
Vltavanský spolek v Purkarci je více než aktivní
a letos dokonce chystá, kromě jiného, setkání
rodáků v Purkarci. O tom se jistě dozvíme víc
v nějakém dalším čísle Zpravodaje. V uplynulé
době se ale spolek soustředil také na záležitosti
přesahující hranice republiky…
S panem Michalem Bártou, který je
místopředsedou spolku Vltavan v Purkarci, jsme si
povídali o úspěchu, kterého spolek poslední dobou
dosáhl. Sestry a bratři Vltavané, jak se vzájemně
oslovují, jsou v blízkém kontaktu s Vltavany podél
celé řeky Vltavy a společně podnikli za poslední
dva roky důležité kroky pro budoucnost spolku.
Je radost Vltavany při různých příležitostech
potkávat v jejich slušivých uniformách: červenobíle
pruhovaných košilích, bílých kalhotách či sukních,
s červenou šerpou kolem pasu, modrým sakem
a slušivými čepicemi. Ale není to jen o slavnostech.
Vltavané elegantně nesou tradici plavců dál, umí
vzít za práci a umí bavit i poučit sebe i ostatní.
Ve spolku Vltavan nastává velké oživení. Jak to
všechno začalo?
Koncem roku 2015 jsme se jako výbor spolku
Vltavanu Čechy dohodli, že bychom měli oživit
činnost vltavanských spolků a více se zaměřit na
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udržování tradic vorařského a šífařského řemesla.
A také se pokusit najít formu, jak přivést do
vltavanských spolků mladé lidi.
Vypracovali jsme proto plán činnosti
vltavanských spolků na léta 2016-2020, který se
nám zatím daří plnit…
Co jste udělali jako první krok?
Především se nám postupně podařilo zapsat
všechny čtyři vltavanské spolky – Praha, Davle,
Štěchovice a Purkarec – na krajské seznamy
nemateriálních statků tradiční lidové kultury
ČR. Bylo to velmi náročné, ale pomohlo nám to
ve všech spolcích uspořádat všechny potřebné
historické materiály a dokumenty a zpracovat
podrobně historii jednotlivých spolků. Vltavan
Praha byl na krajský seznam zapsán jako první
v květnu 2015, Vltavan Davle a Štěchovice
v únoru 2016 a Vltavan Purkarec jako poslední
v září 2016.
V únoru 2017 jsme pak podali na Ministerstvo
kultury žádost o zapsání „Historie vorařství na
řece Vltavě“ na národní seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury ČR, absolvovali
jsme obhajobu zapsání tohoto statku a v prosinci
jsme od pana ministra PhDr. Ilji Šmída dostali

dopis, ve kterém oznámil, že námi navrhovaný
statek byl na národní seznam zařazen.
Takže jsme nedávno zažili slavnostní chvíli
s účastí pro nás velmi významných hostů, ať už
z ministerstva kultury a z Jihočeského muzea,
a jsme rádi, že tenhle důležitý úkol jsme splnili.
Chceme dál pracovat na tom, abychom
vorařství a šífařství dostali do podvědomí
veřejnosti a státu, aby to bylo oficiálně bráno
na vědomí. Význam vorařství samozřejmě už
není takový, jaký býval v minulosti, tehdy to
bylo nutné řemeslo využívané po staletí. Dnes
chceme předávat dál historickou zkušenost,
vlastně i národního pokladu znalostí a umu,
který by se neměl ztratit z povědomí národa.
Ve spolku Vltavan je spousta znalostí s prací
na stavbě vorů, historických materiálů, i když
dnes už praktické využití kromě rekreačního
uplatnění neexistuje.
Co dalšího se vám podařilo?
Navázat a uzavřít dohody spolupráce
s
následujícími
školami:
Vyšší
uměleckoprůmyslovou školou Praha Žižkov, dále
Střední odbornou školou Jarov a Vyšší odbornou
a Střední průmyslovou školou ve Volyni.
Hlubocký zpravodaj | duben 2018

ROZHOVOR

Spolupráce je úspěšná. Škola na Žižkově pro nás
podle původních plánů vyrobila zmenšený model
nákladního šífu, který je vystaven ve vorařském
muzeu v Davli.
Škola ve Volyni pro nás zhotovila podle starých,
původních historických plánů nové plány. A to
jak v původním, tak zmenšeném měřítku, podle
kterých budeme letos stavět repliku šífu pro
dopravu osob. Škola se bude velkou měrou podílet
na výrobě dílů pro stavbu repliky. Její studenti nyní
pracují na drobných úpravách plánů a rozpočtu.
Škola ve Volyni pro nás dále zhotovila plány na
stavbu vorových tabulí původní metodou za
použití houžví a dále i plány na zhotovení vorových
tabulí moderním způsobem tak, aby se vorové
tabule daly rychle a jednoduše postavit a opět
rozebrat a znovu použít. Jeden ze studentů, který
dělal plány šífů, se stal členem Vltavanu Praha.
Studenti ze školy na Jarově se v rámci školní
praxe zúčastnili stavby tří vorových tabulí
ve Štěchovicích, které se stavěly u příležitosti
120. výročí založení spolku Vltavan Davle. Po
ukončení praxe tito studenti dál chodili ve svém
volném čase stavět, spolu s purkareckými voraři,
vorové tabule a díky tomu se naučili a zvládli
celou technologii stavby vorů. Stejní studenti se
rovněž podíleli na stavbě vzorové vorové tabule,
která je vystavena v Davli jako součást místního
vorařského muzea. Nakonec se stali i plavci na
voru, který plul ze Štěchovic do Davle. Mistr ze
školy a tři studenti se stali členy Vltavanu Davle.
A chtěli bychom je také poslat na vorařskou školu
ke spřátelenému vorařskému spolku v Německu,
aby se naučili i jinou technologickou stavbu vorů.
Cestu i pobyt budou mít hrazeny.

a představili jim vorařské a šífařské řemeslo.
Úspěšná stavba voru a jeho plavba ze Štěchovic
při oslavách 120. výročí založení Vltavanu Davle
a realizace stavby výstavní vorové tabule v Davli
na náplavce samozřejmě přilákala veřejnost na
neobvyklou podívanou. A o to nám jde, aby se
tohle krásné starobylé řemeslo popularizovalo.
Vždyť ve zmíněných místech kolem Vltavy
dosud žije spousta rodů, jejichž dědové
a pradědové a zřejmě i další předci se věnovali
tomuhle krásnému, ale i velmi náročnému
a nebezpečnému řemeslu.
Aby studenti a další zájemci, kteří se naučí
a zvládnou technologii stavby vorů, mohli získat
certifikát na toto řemeslo, podali jsme na Národní
ústav pro vzdělávání žádost o zařazení řemesla
vorařství do Národní soustavy kvalifikací.
Všechno tohle jste zvládli v uplynulých dvou
letech. A co bude dál?
Zápisem na národní seznam skončit ještě
nechceme. Nyní spolu s rakouskými a německými
voraři, kteří jsou již zapsáni na jejich národních
seznamech, připravujeme společnou žádost
o zapsání vorařství jako nehmotného kulturního
dědictví lidstva na Reprezentativní seznam
UNESCO. Společnou žádost bychom chtěli podat
v březnu příštího roku.
Letos chceme zahájit a dokončit stavbu repliky
šífu pro dopravu osob. Spustit šíf na vodu bychom
chtěli u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
Při stejné příležitosti bychom chtěli v Praze na
nábřeží postavit zmenšený model tří vorových
tabulí.
V rámci oslav 115. výročí spolku Vltavan
Purkarec postavili purkarečtí Vltavané repliku
původní kapličky, která byla zatopena při stavbě
Hněvkovické přehrady, a umístili do ní sochu
sv. Jana Nepomuckého.
Pokračujeme v aktivní činnosti v Mezinárodní
vorařské asociaci, kde se náš prezident Vltavanu

Čechy stal 2. viceprezidentem. V roce 2021
bychom chtěli v Praze uspořádat valnou hromadu
mezinárodní vorařské asociace. Tato asociace,
mimo jiné, uděluje titul „Vorařská vesnice“.
Díky vltavanským spolkům jej už získaly obce
Purkarec a Davle, a letos by titul měl být udělen
Štěchovicím.
A letos v březnu jsme vydali knihu „Historie
voroplavby v Čechách“.
Poslední vor proplul Vltavou roku 1960. Všechny
ostatní už byly stavěny z důvodu filmování nebo
oslav tohoto nezapomenutelného řemesla…
Existují ještě skuteční pamětníci?
Ukázkové akce spojují lidi kolem celé Vltavy, ale
původně byla Mekka vorařství u nás na jihu.
Lidi uměli s vodou žít. Schwarzenberáci poslali
dřevo ze Šumavy po vodě, těžilo se dřevo i v okolí
řeky, v Purkarci ho pochytali, svázali vor a plulo
se do Prahy a dál. V Praze se provozovalo hlavně
šífařství, jízda lodí.
Dnes ukázky vorů stavíme my, potomci
vorařů. Pamětníků je už hodně málo, ubývají, ale
snažíme se, aby to řemeslo nepadlo, ale předali
jsme je i další generaci. Baví to nejen nás, ale
i veřejnost. Stavíme pravidelně ukázkové tabule
voru ve Střelských Hošticích, kde se asi před 13
lety otevíralo muzeum řeky Otavy. Je to pěkná
spolupráce a lidé si můžou vor prohlídnout
zblízka, osahat a zkusit, jak se používal a řídil.

Věřím, že studentům se taková smysluplná
praxe líbila.
Všem těm šikovným klukům ze škol na Žižkově
a Jarově, kteří nám v rámci své výuky pomáhali,
se vorařské řemeslo moc líbilo. Kdybychom
měli „vorařský výuční list,“ mohli jsme jim ho
směle dát. Strávili při té práci veškeré hodiny
školní praxe a do Štěchovic jezdili dobrovolně
i o víkendech. Mile nás překvapilo, jak ti kluci pak
přivedli k hotovému dílu svoje rodiče a prarodiče
a ti nám chodili děkovat za to, jaký zájem a radost
z práce jsme v jejich dětech vzbudili, jak je bavila
a těšila praxe. Zkrátka rodiče byli nadšení, kluci
a my také – taková chvála hřeje.
Takže spolupráce se školami se ukázala jako
velmi úspěšná a budeme v ní pokračovat. Na všech
třech školách jsme uspořádali prezentaci, kde jsme
studenty seznámili s historií vltavanských spolků
www.hluboka.cz
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Pamatuji si, jak moje babička vyprávěla, že plula
do Prahy tady od nás od Budějovic na voru a že
tam za jeden den dopluli. Je to možné?
Proč ne? Bývala to sezónní záležitost, závislá
na vodě v řece, přes zimu si plavci připravovali
vaziště, po jaru bylo vody dost, ale s horkým létem
pak ubývala. Vltava samozřejmě vypadala úplně
jinak, a nic nebránilo proplutí. Plavci byli zkušení
a věděli, kdy vyplout, i když to bývala složitá
matematika, kdy a jak správně plout.
Dnes už si na voru Vltavou nesjedeme, máme
velkou nevýhodu, že je na řece postavena vltavská
kaskáda přehrad. V Rakousku, Itálii, Francii,
Slovinsku mají řeky, které se dají krásně sjíždět,
proto jsou tam v tomhle ohledu aktivní, Poláci
například mají velmi dobrou tradici.
Jenom postavení voru je záležitost kolem sta
tisíc korun, takže jsme vždycky museli hledat
partnery a sponzory. A i když nám město vychází
vstříc, přesto nemůžeme každý rok postavit vor.
Navíc když ho postavíme na Hněvkovicích,
nepopluje – my potřebujeme proudící vodu.
Takže to je nevýhoda Vltavy a vorařského řemesla
v dnešní vodě. Udělat vor je záležitost na krátkou
dobu, plout s ním se dá jen chvíli, časem nasákne
vodou, ztěžkne a klesá pod hladinu, takže se ztíží
jeho řízení.
Nicméně konfrontace s aktivními zahraničními
spolky je pro nás inspirativní a byli jsme
překvapeni, jakou velkou podporu tahle činnost
jinde má. Myslíme si tedy, že může mít i u nás
další velký potenciál rozvoje.
Kroje, které nosíte při slavnostních
příležitostech, jsou líbivé. Nezačnou se
v Purkarci prodávat jako turistický suvenýr?
To rozhodně ne. My to opravdu bereme jako náš
slavnostní kroj, žádný módní výstřelek pro turisty.
Jezdíme v nich na mezinárodní srazy, na slavnosti.
Máme i pracovní kroje. Lidé do spolku přibývají,

máme zrovna valnou hromadu a přivítáme dva
nové členy. Jsou to členové, kteří mají zásluhy –
jeden z nich je například student z dřevařské školy
z Volyně. Toho kluka vorařské téma nadchlo,
zpracoval dokumentaci stavby voru postaru
i novou technologií. Podle plánů šífů z loděnice
rodiny Šílených z Týna nad Vltavou rozkreslil do
aktuálního režimu výseč šífu v měřítku, a škola
nám pak vyrobila malou, ale přesnou maketu ve
3 D celého šífu. Dnes máme na stavbu voru jiné
požadavky, chceme, aby na řece vydržel déle,
řešíme spoje, pravidelnost kulatiny atd. Chlapec
tam vnesl své myšlenky, občas volal, diskutovali
jsme, co a jak lze použít. Takže mladí se zájmem
a znalostmi také přibývají.
Dobré je, že téma vorařství či plavectví je
atraktivní, je o něm spousta filmů, děje se
u vody, voní při něm dřevo, zábavná věc… Díky
splavnění Vltavy pro lodě, maríně na Hluboké
a díky cyklostezce, velmi ožil také Purkarec,
takže můžete předvádět, co bylo pro tuhle
vesnici historicky typické.
Zviditelňování vorařského řemesla a akce s ním
spojené nám samozřejmě zaberou čas a je s tím
dost práce. Snažíme se každý rok udělat alespoň
něco, většina lidí se totiž věnuje propagaci
a práci ve spolku ve svém volném čase, zdarma
a dobrovolně.
Co už se stalo každoroční tradicí je například
purkarecký Dětský den s voraři. Připravíme dřevo
a „stavíme“ části voru – a děti řežou pilkami, vrtají
díry do dřeva, vážou houžev, zatloukají kolíčky…
aby si zkusily, že to řemeslo není jednoduché
a musí ho dělat lidé šikovní a přemýšliví.
Purkarec opravdu hodně ožil, tři hospody, dva
hotely, pohyb veřejnosti je tady veliký. I my to
vnímáme – ve vorařském muzeu vzrůstá zájem
návštěvníků. Dokonce hotel Pelikán a penziony
už nabízejí „balíčky“, na které lákají hosty, takže

návštěva muzea je brána jako atrakce, což je pro
nás také milé.
Samozřejmě jsme rádi, že naše myšlenky
oslovily i město a starostu Tomáše Jirsu, že nám
pomáhá a vychází vstříc. My nechceme být
spolkem jen proto, že si sem tam uděláme nějakou
slavnost. Ale cítíme, že je dobré uchovat myšlenky
a praxi řemesla, které bylo pro naši obec určující
po celá staletí. Samozřejmě účely spolku se mění,
z podpůrného spolku pro plavce, tehdy těžkého
řemesla, se stává turisticky zajímavá atrakce.
Vorařství vnímám jako ochrannou známku.
Aby někdo, kdo stluče dohromady deset klád,
netvrdil, že postavil historický vor. Ale to všechno,
postup, jak seřadit kmeny, jak je spojit, jak udělat
houžev, to má svoje specifika. Neříkám, že
máme státem uznanou normu, ale výroba podle
zkušeností našich dědů má svůj respektovaný
postup. A my bychom chtěli ochránit tu tradiční
výrobu, abychom ji měli nějakým způsobem pod
kontrolou.
Také nás těší, že po letech rozdělení
Hněvkovickou přehradou znovu navazujeme
zpřetrhané kontakty s protějším břehem,
Poněšicemi. Hladina ožila, v létě jezdí přívoz
a pomaličku zase poznáváme své sousedy. Já mám
chalupu na druhé straně, a všímám si, že tamější
„mladí“ – a to myslím třeba už čtyřicátníky,
teprve teď objevují zpřetrhané vazby, někdy
i příbuzenské. Voda přehrady tehdy zrušila
vzájemné návštěvy, tancovačky a přátelství obou
břehů řeky. Velmi hezká akce dnes jsou dračí lodě
v Purkarci, dnes už je jezdí hlavně ti, co mají trvalý
zájem, jeden čas to byla přímo masová záležitost.
Purkarec prostě žije a je krásné, že jeho plavecká
tradice zůstává v povědomí národa, a dostane se
zřejmě do povědomí nejen evropského, ale
i světového. Díky všem nadšeným členům
Vltavanu, kteří nezapomínají.
Kniha Historie voroplavby v Čechách
Svaz vltavanských spolků slavnostně
přivítal 22. března knihu Historie
voroplavby v Čechách, vydanou ve
spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších
studií Českého vysokého učení v Praze
a s podporou Ministerstva kultury. Patronát
nad vydáním knihy přijala Královská
kanonie premonstrátů na Strahově, jejíž
opat Kryšpín Fuk, žijící v 17. století, je
neodmyslitelně spojen s počátky plavby na
Vltavě. Proto se slavnostní uvítání knihy
odehrálo v knihovně Strahovského kláštera.

Historie voroplavby
Výhody plavení vorů na Vltavě

Plavení dříví po řekách a vodních tocích má
v Čechách starou historii a tradici. První nejasné
zprávy jsou z 12. století, ale teprve Privilegium
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Jana Lucemburského z roku 1316 zachycuje
voroplavbu již v plném rozkvětu.
O rozmachu plavení dříví ve formě vorových
pramenů svědčí nařízení Karla IV. o jezech a clech
z roku 1366, kterým byly normalizovány vorové
propusti v jezech mlýnů a stanovena místa, kde se
z plaveného dříví vybíraly poplatky.
Většímu rozvoji lodní plavby ale bránily
nebezpečné Štěchovické proudy, později nazvané
Svatojánské proudy. Náklady na lodní dopravu
také zvyšovaly stálé opravy potahových stezek,
které trpěly povodněmi a dřenicemi (tahem
ledových ker při jarním tání) více, než jiné
vodní stavby. Z těchto důvodů se pozornost
solních úředníků upínala k pramenům
(plavidlům skládajících se z vorů svázaných
z klád a navzájem volně spojených), které mohly
plout i za nepříznivých vodních stavů a byly
poměrně spolehlivým a bezpečným dopravním
prostředkem. Solní obchod tak v Čechách závisel
především na voroplavbě.
Voroplavba byla ve 14. století, kdy již existuje
více historických informací, v plném rozkvětu.
Dřevo bylo pro lidi vždy velmi důležitým
materiálem, bylo základním zdrojem energie.
Člověk se naučil vázat klády dohromady a získal
tak plavidlo s výbornými plavebními vlastnostmi.
Vory sloužily nejen k dopravě dřeva, ale i soli,
medu, kamene, písku, tuhy, smoly, dřevěného
uhlí, šindelů, sýrů z Třeboňska, piva z Budějovic,
skleněných výrobků z Vimperka a dalšího zboží.
Výhody plaveného dřeva oproti dřevu
neplavenému: nepracuje; je pevnější v tahu
i tlaku; je odolnější proti škůdcům.
Vltava se svými pěti velkými přítoky – Malší,
Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou – měla
pro voroplavbu všechny předpoklady: v blízkosti
bylo bohatství lesů s kvalitním dřevem; na dolním
toku leží Praha, sídliště obydlené již od dávných
dob a s živým obchodem, na Velkém Labi pak
další města; všechny tyto řeky protékají mírnými
údolími s vhodnými příjezdy a místy k zakládání
vazišť a s řadou přístavů.
Podrobnější zprávy o voroplavbě jsou z 16.
století v důsledku nové orientace obchodu se solí
dopravovanou na vorech, stavebního ruchu a tím
zvýšené potřeby dřeva. Řeky byly přirozenými
dopravními cestami, které vyžadovaly jen některé
úpravy, aby řeky byly splavné pro vorové prameny
a lodě.
V 17. století se zapsal do dějin vltavské plavby
strahovský opat Kryšpín Fuk usplavněním
Svatojánských proudů. Počátkem 18. století
se v regulaci pokračovalo a uvažovalo se
i o spojení Vltavy s Dunajem. Tento projekt
byl v roce 1725 svěřen Navigačnímu kolegiu,
kde vynikl Ing. David Schor. V roce 1722 byl
vydán Marií Terezií Patent o vodním mýtu
s tarifem a 31. května 1777 Navigační patent.
Těmito patenty byl dán z právního a technického
hlediska základ k systematické regulaci českých
řek. Ke spojení Vltavy s Dunajem došlo v letech
www.hluboka.cz

1789-1791, kdy pod vedením Ing. Rosenauera byl
vybudován Schwazenberský kanál, který spojil
Studenou Vltavu s řekou Mhlou na rakouské
straně. Od roku 1838 většina úprav a staveb na
vodních tocích je spojena se jménem a firmou
Vojtěch Lanna z Českých Budějovic.
S trváním voroplavby vznikaly podél Vltavy
celé plavecké obce – Vyšší Brod, Poněšice,
Purkarec, Jaroslavice, Týn n/Vltavou, Hladná,
Štěchovice a Davle. V Praze to bylo především
Podskalí.
Pohromou pro voroplavbu byla až 1. světová
válka – většina plavců musela narukovat, těžba
dřeva poklesla a nebyl o ně ani dostatečný zájem.
Po válce již nenabyla toho významu, jaký měla
dříve.
Voroplavba však patřila až do 60. let 20. století
k celkovému obrazu Jižních Čech a koloritu
Vltavy, Malše, Otavy a Lužnice. Voroplavba
prakticky skončila v roce 1947, kdy Prahou
propluly poslední vory. Od roku 1948 se plavilo
už jen příležitostně hlavně dříví na stavbu
přehrad.
Vůbec poslední vor plul po Vltavě
12. září 1960. Tímto datem se uzavřela staletá
historie voroplavby v Čechách.
V roce 1971 byla provedena rekonstrukce
voroplavby, totiž přípravných prací, stavby vorů
a pramene (šestivorového) a plavby pramene
z Vyššího Brodu do Českých Budějovic.
Z technických důvodů skončila plavba již
v Březí. Z této rekonstrukce vznikl dokumentární
film, bohatá fotografická dokumentace a byly
zachyceny vzpomínky několika z posledních
plavců.

Historie spolku
„VLTAVAN ČECHY“
Mimořádnou příležitostí pro vltavanské spolky
byl rok 1996.
V tomto roce se spolky dozvěděly, že
obdobná vorařská sdružení existují i v dalších
evropských státech a v Kanadě a že každý rok
organizují společná setkání. Na jedno takové
Mezinárodní setkání byli zástupci spolků Vltavan
v roce 1997 pozváni a 10. května se zúčastnili
setkání v Německu – Sasku v Muldenbergu
u Klingelthalu.
Na tomto mezinárodním setkání byly získány
cenné poznatky a písemné materiály o činnosti
obdobných spolků v Evropě. Na základě takto
získaných informací bylo rozhodnuto, že je
nutné, aby i vltavanské spolky se staly co nejdříve
řádnými členy Mezinárodní asociace vorařských
spolků
(International
Timber-Raftsmen
Association).
Do mezinárodní asociace vorařských spolků
byly Vltavanské spolky přijaty na výborové schůzi
Meznárodní asociace v roce 1999 3.–6. června
ve městě Kronach na řece Rodach v bavorských

Horních Francích.
Pro zjednodušení styků s ostatními spolky
v Evropě a hlavně s vedením asociace se
vltavanské spolky rozhodly vystupovat pod
společným názvem VLTAVAN ČECHY – svaz
vltavanských spolků Praha, Davle, Štěchovice,
Purkarec. První ustavující valná hromada
Vltavanu Čechy se uskutečnila za přítomnosti
zástupců všech vltavanských spolků v roce 2000
15. ledna v Purkarci.
V mezinárodní Asociaci je registrováno 37
sdružení z 11 zemí.

Purkarec

patřil po celou feudální dobu k hlubockému panství
a tvořil významné středisko schwarzenberského
revíru. Hlavní obživou obyvatel Purkarce v celé
jeho historii bylo zemědělství, práce v lesích
a plavení dříví po Vltavě. Těžené dříví z lesů se
již ve 14. a 15. století dopravovalo po významné
dopravní tepně – řece Vltavě do Prahy a dále
do Německa. Purkarec jako samosprávní obec
existovala po celá staletí. Sídlo mělo do výrazného
úpadku během třicetileté války charakter
městečka…
… Průměrný počet obyvatel do roku 1976
byl 500 – 750 osob. Nejvíce obyvatel, 750, žilo
v Purkarci v roce 1880 v 64 domech. Značný úbytek
nastal po II. světové válce, kdy mnozí obyvatelé
odešli v rámci osídlování do pohraničí. Po prvním
poválečném sčítání obyvatel v roce 1950 žilo
v Purkarci 385 osob v 115 domech. Purkarec byl po
celá staletí nejen schwarzenberským střediskem,
ale i významným střediskem voroplavby, kultury
a společenského života plaveckého obvodu
Hluboká, Poněšice a Jaroslavice. V 1. polovině
19. století místní farář František Kalina „vylepšil”
Purkareckou historii o řadu pověstí. Například
o neexistující templářský klášter, ze kterého měla
vést podzemní chodba do kostela. Jeho výmyslem
byla i obec Bílkov. Mezi pověsti patřilo i tvrzení,
že Purkarec je samostatným statkem, který drželi
rytíři Janátové…
…Přelomovým rokem v historii obce byl
rok 1978, kdy usnesením vlády ČSSR bylo
rozhodnuto o vzedmutí hladiny Vltavy vodním
dílem Hněvkovice pro potřeby plánované jaderné
elektrárny Temelín. Realizace záměru měla za
následek zánik sídel Jaroslavice, Buzkov (dříve
Buskov), celého Purkarce na pravém břehu, velké
části Purkarce na levém břehu a jediného mostu
spojujícího oba břehy Purkarce (umožňoval
přepravu pěších a jednosměrný průjezd osobních
automobilů). Celkem byla zlikvidována skoro
polovina obce, která tím hodně ztratila ze své
malebnosti.
Po letech poklidného života obce, se s pohybem
lodí na vodě i přiblížením turistů po cyklostezkách
v teplých měsících roku začíná potenciál
přehradní nádrže Hněvkovice více využívat…
http://www.vltavan-purkarec.cz
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Na dokreslení půvabu dob plaveckých si přečtěte výběr z odborného
článku z roku 1962, který jako příklady hovorové řeči podskalských plavců
přibližuje velice výmluvně jejich profesi a vnímání života kolem řeky a na
řece…

Jak mluvili rodáci v Podskalí

Vyjadřování záporu v řeči starého Podskalí se odlišuje některými rysy od
záporu ve spisovné češtině. Má však mnoho společného s vyjadřováním
záporu v jiných formách mluvené řeči: v českých nářečích a v obecném
jazyce vůbec. Nicméně vedle znaků společných projevují se tu i některé
rysy specifické.
Při zkoumání záporu vycházím ze zapsaných mluvených projevů starých
podskalských rodáků (Chťel sem to už nepřímouť), zjišťující sporý výskyt
jednoho záporu místo dvou (… dobře se mňed a ňiz ďelat…) a užívání
záporky ňi místo spisovného ne (Zrobilas to? Ňi.).
Pro ucelený pohled na vyjadřování záporu v řeči starého Podskalí uvedu
nejprve stručně hlavní případy, v nichž se podskalská mluva od vyjadřování
záporu v češtině spisovné, obecné mluvě a v nářečích celkem neliší:
Záporová částice ne- je výrazným prostředkem záporu slovního, je
tu součástí věcného významu slova a mění se jí slova původně kladná
v záporná:
… žádnej neplavec tam do Vltavana nesmňel…
Někdy však se v záporu objevuje slovo, jehož kladného protějšku bez
částice ne- se v příslušném kladném významu neužívá:
… gdo neumňel jezďit na šífu, ten bil nejezdec…
Pro pojmenování toho, kdo jezdí s lodí, má podskalská mluva slovo šífař.
Ke slovu šífař však opět není záporný protějšek ze záporkou ne-.
I jiných slov užívá podskalská mluva jen v podobě záporné:
Ta loť, to bil holák. Holáci, to bili loďe bes fšeho přístroje, jenom
z veslem, beze fšech potřep, nemňela řeťezi, provazi, bila nehotová
skrátka…
Ačkoli se slova hotová ve spojení s lodí neužívá, známe ze slovní zásoby
řeči podskalské kladné podstatné jméno hotovák. To byl plavec, který
nastupoval na pramen až v Bubnech, kam už předtím nebezpečnými
propustmi pražských jezů dopravili pramen nejzkušenější plavci. Plavci,
kteří je vystřídali, hotováci, přišli již k hotovému.
Zejména často se využívá spojení záporného slova s týmž slovem
kladným, jímž se vyjadřuje nepřihlížení k označované skutečnosti:
Vrátnej nevrátnej, to uš pag bilo stejní… a to se to tam mláťilo losos
nelosos…
Octnou-li se v takovém spojení kladném a záporném vedle sebe slovesné
tvary, vyjadřuje se jimi možnost kladu i záporu:
… za tejden bral muj kolikrát. No, přines nepřines, mi sme to mňeli
uš často vibraní…
Ve větách s citovým zabarvením se někdy kladná skutečnost vyjadřuje
záporně. Děje se tak především ve zvoláních k označení překvapení, údivu
nebo ohromení:
Co von si šecko nevimisil, jen abi tejral; a potom co se nestalo…
Jindy zase naopak má věta kladná význam záporný. Jde tu vlastně
o lidový způsob řečnické otázky:
Třiatřicet let sem choďim do tí hospodi ke Kalendum, copa já choďim
jinam?
Záporných zájmen a zájmenných příslovcí se záporkou ňi- užívá
podskalská mluva – ve shodě se spisovnou češtinou – v záporu obecném.
Ale důraz působí tu pravděpodobně, že častěji než v jazyce spisovném
klade se ňic na konec věty:
Jen dobře bašťit a neďelat ňic… Ja bisem ten vobras bila chťela, von bil
posledňi, a nekoupila sem si ňic… aš já přídu domu, nesmíš ďelat ňic…
tak teť nebilo viďet ňic…
Jako v obecné češtině bývá i v mluvě Podskalí zápor zesilován:
… hnet veďel, jaká je tam riba, každá jináč tloukla, to se ví, jen ribák
to poznal, každej né, né…
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Záporky se často užívá v přímé řeči na začátku i na konci záporné
výpovědi:
né, na uďici sem nechital, né…
Opakovaná záporka se jeví ve formě né a né:
… a ten untrtraufek mlel furt svou a že tam nepude a že né a né…
Často bývá zápor zesilován příslovci:
… schoďilo ho to do vodi a vickrát ho nenašli. Až z Hamburku ti
jeho z roďini poslali pro potápječe, ale nenašli ho, né, víckrát né… —
Jinak f tí vo(h)ráce nebilo ňic, dočista ňic… -- U Kopu bila ta plavecká
hospoda, tam se nezaviralo ňic, vubec ňic… vobráťili kapci a vono lautr
ňic… nemňela uš lautr ňic a mušela bjéžet k židovi…
Jako v obecné češtině má i v podskalské řeči jakpakné význam kladný;
také záporné odpovědi na kladné otázky bývají vyjadřovány slovy depák,
dépak, gdepák. Také záporné ňic bývá nahrazováno jinými slovy expresívní
povahy jak ve větách záporných… neřek mí tví… von nato aňi bú… tak
i tehdy, má-li věta podobu kladnou… von si misel, že tam hodňe viďelá.
Čerta stariho viďelal!
Vedle těchto způsobů vyjadřování záporu mohli jsme však zachytit i jiné,
které se shodují (úplně nebo částečně) s vyjadřováním záporu v některých
nářečích, nebo jsou specifické jen pro mluvu podskalskou.
Tento typ záporu, je v mluvě podskalské dosti častý:
… já tam mňel tenkráde neject… mňel tam neplout… mňel ťe to
neprozraďit… chťel sem holt na tom Haštaláku u tech Goltšmidu
neďelat…
… dibi von holt nebil mňel ten vrátenckej patent, tag ho zabásli…
nebil bisem tam choďil… mi bisme se s tí vodi nebili dostali…
…to bisem bil dočista neuďál… to bisem bil tenkráde rači neploul…
dibi bil nenapás toho předáka, tak to bilo dobrí…
Ve větách, v nichž jde o dvojí zápor, je pro podskalskou mluvu výrazné
užití přídavného jména žádnej. V jednotném čísle se ovšem – ve shodě
s obecnou mluvou – užívá přídavného jména žádnej ve významu ‚nikdo‘:
Vod mláďiho plouli, taki to zaplaťili životem, ale žádnej bi
nehandloval… žádnej bi neřek, co plavec musel vidržet na voďe…
Avšak specifické pro Podskalí je užívání tohoto způsobu záporu v čísle
množném, a to opět ve významu ‚nikdo‘:
Gdépak ti se neptali žádnejch… Tadi moc daleko pro slovo nešli.
To si z žádnejch ňic neďelali… neřek sem žádnejm ňic a šecki sem
předhoňil… Žádnejch se nebál, i toto!Von mňel dost a žádnejm ňic
nedal, šecko to skrkal sám… S žádnejma ňic nemňel, von bil stranej
a von mňel tendleten típek jako bil Kristus…
Zajímavé je i spojení žádnej nebo dva ve významu ‚ani jeden‘:
Diš tam na vorech nebil žádnej mrzout nebo dva, tag bilo veselo…
Specifické pro podskalskou mluvu je také užití záporky ňic v platnosti
zesilovací částice větného záporu. Nepopírá tu tedy jenom větný předmět,
kladné něco, ačkoli i takové případy tu jsou běžné, jak jsem výše ukázala,
nýbrž zastupuje také ve velmi četných případech příslovce vůbec,
docela apod. Zesilovací platnost záporky ňic ukazuje v nich i její postavení
na konci věty:
U skáli u toho višerackiho šťítu šesťimetrovej sochor nestačil ňic…
A mi sme u práce vidrželi. Diš sem ňeco pracoval, nepovolil sem ňic, aš
to bilo hotoví… Nemoh ho dohoňit ňic a furt za ňim… Střilejte do ňich,
voňi se nechťeji bát ňic… Mi sme se na toho bakusa nekoukali ňic, to
sme jen pod voknama venku… Von mu řek, abi si nemisel, že mu tam
budou lítat pečeni holubi do hubi… No, von si to nemisel ňic a nešel
tam…
Nadbytečnost tohoto způsobu záporu ukazuje i to, že se objevuje i ve
větách, v nichž se vyskytují vedle záporného slovesa i jiná slova záporná
(žádnej apod.):
Diš viďeli, že tam žá(d)nej se nechce hnout ňic… Ze začátku to bil
čovek ve strachu, neš se votrkal, ale potom si už ňičeho nefšímal ňic…
Autor: Božena Zimová
Odborný časopis Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 5-6, s. 201-206, kráceno
Hlubocký zpravodaj | duben 2018

Tradice vorařství v Purkarci v dnešních časech

Purkarečtí vltavané na Karlově hrádku v r. 1904

VORAŘSKÁ
TRADICE

www.hluboka.cz
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Městský strážník Bc. Patrik Brožek

Máte svého domácího mazlíčka řádně označeného?

Dobrý den milí čtenáři Hlubockého zpravodaje,
v tomto článku se Vám pokusíme přiblížit jednu z činností městské
policie. Městská policie, jak by se mohlo na první pohled mnohým
zdát, není v Hluboké nad Vltavou pouze na vybírání pokut. Pravdou
je, že činnosti, při kterých jsme nejvíce viděni, jako je například řešení
přestupků v dopravě, přestupků proti veřejnému pořádku a jiných,
obzvláště v turistické sezóně, nejsou příliš populární. Jsou však i jiné
činnosti, při kterých prakticky viděni nejsme, ale patří k naší práci stejně
a někdy možná i více, než činnosti již výše zmíněné. Dalším z úkolů, které
strážníci vykonávají, je odchyt zatoulaných domácích mazlíčků. Ročně se
jedná o desítky psů a koček, které utekly z domova a které MP Hluboká
nad Vltavou odchytí.
Jak takový odchyt probíhá, co se po odchycení zvířete děje a jak
předcházet tomu, abyste o svého chlupáče nepřišli, si nyní popíšeme.
Postup odchytu je celkem jednoduchý, avšak ne vždy se zvíře nechá
odchytit tak, jak by si strážník představoval. Stává se, že je plaché, běhá
po silnici a ohrožuje tak nejen sebe, ale i účastníky silničního provozu.
Někdy se stane, že si chce hrát na schovávanou a prostě tzv. „vezme roha“
a někam zmizí. I když se ve velké míře strážníkům podaří nakonec psa
nebo kočku odchytit, zdaleka není vyhráno. Musí se nějakým způsobem
dohledat majitel a to může být kámen úrazu.
Aby mohlo dojít k nalezení majitele, je nutné mít zvíře označené. Psi
mohou být označeni psí známkou, kterou vydává Městský úřad Hluboká
nad Vltavou při prvním přihlášení psa, jehož nahlášení je každý majitel
povinen učinit dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
č. 4/2012 města Hluboká nad Vltavou, ve které je mimo jiné popsán
způsob placení poplatků a další informace. Městská policie v součinnosti
s městským úřadem vede evidenci těchto poplatků a psích známek a dle
ní je schopna v co nejkratším možném čase psa vrátit zpět domů. V praxi
však dochází k tomu, že i majitel, který psa přihlásil a dostal psí známku,
tuto známku buď nepřipevní k obojku, nebo ji pes, který uteče (často bez
obojku) na sobě nemá.
Dalším způsobem označení je tetování – v dnešní době již ne moc
oblíbený způsob. Je sice levnější, avšak bolestivý a ne vždy je tetování
k přečtení. Tento způsob se provádí pouze u čistokrevných štěňat psů,
jejichž rodiče jsou chovnými jedinci daného plemene. Tetování se nachází
v ušním boltci nebo ve slabinách. Jestli má nebo nemá zvíře známku
či tetování je na pohled viditelné a pokud opravdu chybí, přichází na
řadu čtečka mikročipů. Obzvláště majitelé, kteří nemají psa od štěněte
nebo neznají jeho historii, často neví, jestli jejich pes má nebo nemá
implantovaný mikročip.
Mikročip totiž viditelný ani hmatatelný není. Jedná se převážně o tělísko
velikosti cca 2x11mm tvořené z bioskla, uvnitř kterého se nachází jedinečný
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(většinou 15 ti místný) nezaměnitelný kód. Tento mikročip je zaváděn
veterinářem injekčně do podkoží na levou stranu krku, kde se zapouzdří.
Městská policie Hluboká nad Vltavou tento rok pořídila profesionální
čtečku mikročipů, aby mohla ještě lépe identifikovat zvíře a předcházet
tak nutnosti volat odchytovou službu Animal Rescue pod vedením pana
Vladimíra Kössla. Čipování zvířete je nejlepší možný způsob označení
a jistota, že pokud je zvíře nalezeno, vždy se vrátí ke svému majiteli. Aby
předchozí věta byla pravdivá, je velkou nutností a především klíčem
k úspěchu MIKROČIP ZAREGISTROVAT! Mnozí majitelé si myslí
a žijí v omylu, že čip, který je veterinářem zaveden, je zároveň u veterináře
zaregistrován. V drtivé většině tomu tak není a čip musí zaregistrovat sám
majitel. Pokud tak majitel neučiní a strážníci psa naleznou, odchytí a zjistí
kód mikročipu, který následně zadávají do databází registrů mikročipů,
velmi často se ale po zadání kódu tohoto čipu setkávají sice s označeným,
ale nezaregistrovaným zvířetem a veškerá předešlá snaha najít majitele je
marná – mikročip prostě není v databázi registru zaregistrován. Těchto
registrů mikročipů je v České republice hned několik. Nejznámějšími
registry jsou: backhome.cz – registr s nejsnadnější identifikací majitele
a velký pomocník pro Městskou policii Hluboká nad Vltavou, který
doporučujeme k registraci. Dále pak narodniregistr.cz, identifikace.cz,
cipy-znamky.cz, iftaregistr.cz, czpetnet.cz, registrmikrocipu.cz a dalších
přibývajících. Registrace mikročipů je u většiny registrů zpoplatněná.
Záleží pouze na majiteli, který registr si zvolí.
Jak registrovat mikročip? Registrace mikročipu Vám zabere pár minut
času. Z množství registrů si vyberete ten, který je Vám nejsympatičtější
ať už dle vzhledu, či výše poplatku, vyplníte formulář, kam zadáte číslo
mikročipu, popřípadě přiložíte fotografii Vašeho mazlíčka, zadáte
kontaktní údaje a nakonec zaplatíte poplatek registru. Pokud toto vše
zodpovědně uděláte, máte vyhráno. Jakmile se najde Váš pes, který
bude mít aplikovaný mikročip od veterináře, bude mít tento mikročip
zaregistrovaný a uvedete správné kontaktní údaje, dostane se zpět k Vám
domů.
V opačném případě, kdy je sice známo číslo mikročipu, ale není
dohledatelné v žádné databázi, bohužel nezbývá městské policii nic
jiného, než zvíře umístit do útulku, kde čeká úplně stejně, jako zvíře
zcela neoznačené, zda-li se o něj přihlásí jeho majitel, nebo si ho vezme
do péče někdo jiný. Navíc každý převoz do útulku odchytovou službou
Animal Rescue, se kterou město a Městská policie Hluboká nad Vltavou
spolupracuje, je zpoplatněný, tudíž v lepším případě takový výlet pejska
do Českých Budějovic Vás vždy vyjde dráž, než aplikace + registrace
mikročipu.
A protože se strážníci MP Hluboká nad Vltavou setkávají velmi často
s neoznačenými zvířaty a je jejich prioritou dohledat majitele, rozhodli se,
že vyhlásí tzv. „DNY (NE)OZNAČENÝCH ZVÍŘAT‘‘.
Jak to bude probíhat? Přijdete se svým pejskem na služebnu Městské
policie Hluboká nad Vltavou (máte-li pro pejska náhubek, budeme radši,
když ho vezmete s sebou). Zde strážník zjistí pod jakým číslem známky
je pes evidován a zda je v aktuální databázi MP Hluboká nad Vltavou,
popřípadě ji doplní. Dále díky nové profesionální čtečce zkontroluje, jestli
má zvíře aplikován mikročip. Pokud ano, zjistí, zda je zaregistrován. Pokud
nebude mít mikročip nebo nebude zaregistrován, poradí Vám strážník
jak dále postupovat. Také si pejska vyfotíme pro snadnější identifikaci
a uložíme pod Vaším jménem a telefonním číslem. Nebývá tomu tak, ale
i kočky mohou mít stejně jako kterékoliv zvíře (papoušek, fretka, atd.)
aplikovaný mikročip. Pokud tedy potřebujete více informací, nebo máte
pochybnosti, zda Vaše kočička má či nemá mikročip, jste samozřejmě
také vítáni. Věříme, že tímto způsobem přispějeme k tomu, aby bylo co
nejméně zatoulaných psů, kteří pak končí v útulku a čekají zde, mnohdy
i marně, na svého páníčka.
Hlubocký zpravodaj | duben 2018
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„DNY (NE)OZNAČENÝCH ZVÍŘAT“
Kde: služebna Městské policie Hluboká nad Vltavou, Masarykova 35
(vedle městského úřadu)
Kdy: každé ÚTERÝ, STŘEDU, NEDĚLI od 17:00 – 19:00h. v měsících
DUBEN a KVĚTEN 2018

Pokud se rozhodnete přijít, můžete o sobě dát telefonicky vědět, aby se
nestalo, že budou strážníci mimo služebnu v terénu.
Tato služba je občanům poskytována zcela zdarma.
Kontakt na strážníky ve službě: +420 774 728 009
Za kolektiv Městské policie Hluboká nad Vltavou zpracoval strážník
Bc. Patrik Brožek

Velikonoce na Hluboké znovu se sportem a obřími kraslicemi
Čtvrtý ročník projektu Velikonoce
na Hluboké letos rozšířil svůj
program. Kromě stezky za unikátními
obřími kraslicemi se v průběhu
pátku 30. března a neděle 1. dubna
uskutečnilo několik závodů pro
sportovce specialisty, děti, nebo rodiny
s kočárky.
Vše začalo pátečním otevřením
Velikonoční
stezky
za
obřími
kraslicemi. Na veřejně přístupných
místech pořadatelé vystavili 27 více
než metr vysokých betonových vajec,
které jsou umělecky pomalovány
různými motivy. „Naše kraslice se snažíme umisťovat tam, kde by je nikdo
nečekal. Chceme tím zavést návštěvníky na zajímavá místa Hluboké nad
Vltavou, která nejsou turistům až tak známá.“ Popisuje záměr projektu
Valerie Chromá z pořádajícího spolku Hope 4 You. „Tentokrát navíc
ve spolupráci s horskou chatou na Kleti odstěhujeme jednu kraslici na
vrcholek této známé hory. Kdo bude chtít posbírat všechny vejce, bude
se muset vypravit také tam,“ prozrazuje v předstihu Valerie Chromá.
(Příznačné je, že v tom občas trochu pršlavém a zimomřivém předjaří má
právě vysokohorská kraslice na sobě háčkovaný obleček!)
Šanci na návštěvu všech stanovišť budou lidé mít až do 15. května.
Dalším bodem programu na Velký pátek byla rodinná hra s mapou.
Na vybraných kraslicích je nutné objevit skryté symboly a získat tak tajné
heslo, systém hry už mnozí znají z minulých let. Hra startovala na Velký
pátek ve 13:30 a naštěstí tento den se ukazovalo i sluníčko, takže děti si
veselou a naínavou hru užily bez obav z promoknutí. O hodinu později se
slavnostně otevřela nová křížová cesta okolo hlubockého kostela sv. Jana
Nepomuckého. „Pevně věřím, že projekt bude povzbuzením a příležitostí
k usebrání a ztišení pro místní obyvatele i návštěvníky našeho městečka,“
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vzkazuje hlubocký farář Tomas Van
Zavrel. Páteční program ještě doplnily
hudební vstupy a velikonoční trh.
Příjemný byl i dobročinný bazar
šátků a šál, který nejen potěšil
leckterou parádnici, a zajistil, aby ji na
Velikonoce „beránek nepokakal“, ale
přisypal také penízky na charitativní
akci.
Neděle 1. dubna patřila zejména
sportu. V 11 hodin startoval
z hlubockého náměstí krosový běh na
10 a 5 km. „Trať běhu vede zámeckými
zahradami a parkem. Delší trasa pak
vyvedla běžce i o něco dále než je plot ohraničující malebný zámecký park.“
Popisuje spolupořadatel akce Jan Vlasák z hlubockého informačního
centra. „Od 13:30 byla na řadě další novinka, tou je canicrossový závod
pro běžce se psy. Také tento závod vedl převážně v zámeckém parku a byl
o něj docela velký zájem, míst na startu však bylo dostatek.“ Ti, co se do
závodů přihlásili včas, měli možnost dostat pamětní tričko závodu.
„Město Hluboká nad Vltavou je pyšné na to, že v něm žijí lidé, kteří ve
svém volném čase vymýšlejí nápady, jak zlepšit život našim spoluobčanům,
či jak zpříjemnit pobyt návštěvníkům našeho města. I proto jsme od
počátku hrdým generálním partnerem akce Velikonoce na Hluboké.“
Pochvaluje si starosta města Ing. Tomáš Jirsa.
Celý projekt Velikonoc na Hluboké je realizován jako součást
charitativního Řetězu naděje, ten se už od prosince 2017 snaží získat
prostředky na duševní rehabilitaci rodiny z Hluboké nad Vltavou,
kterou zasáhla těžká rána osudu, při které přišly tři děti o matku a otec
o milovanou ženu. Výtěžek ze všech závodů a doprovodných akcí pomůže
právě této rodině.
Více je možné se dozvědět na webu www.velikonocenahluboke.cz.
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Křížová cesta kolem kostela

foto: Adam Růžička

požehnaná na Velký pátek v březnu 2018

Kolem kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou najdete
novodobou instalaci křížové cesty. Tvoří ji 14. zastavení, které zobrazují
události Velkého pátku. Jednotlivá zastavení symbolizují klíčové
okamžiky na Ježíšově cestě ulicemi Jeruzaléma až na Golgotu, kde na
kříži umírá. Zastavení jsou obrazem životní cesty každého z nás. Poutník
na cestě životem pocítí účast na těchto událostech, neboť jsou obrazem
každodenního života, kdy klíčové, osudové události jsou doprovázené
hlubokým prožitkem osamělosti i sdílení, radosti i bolesti, pokory
i vzdoru, pádu a vzepětí, vítězství i porážky.
Na kříži umírali odsouzenci, na kříži se zároveň zrodila naděje člověka,
nový život. Kříž rozpíná své paže jako strom své větve. Nezdobený, prostý,
opracovaný rukou tesaře, bez přízdoby. Krutost obnažená do drsných
vrypů tesařské sekery a dláta a zároveň hluboká podstata bytí. Takový je
kříž, ústřední symbol, hlubocké křížové cesty.
Kříž prvního zastavení vytesal na Velký pátek roku 2018 místní tesař,
Radek Vácha, přímo na hlubockém náměstí. Ostatní kříže byly vytvořeny
při příležitosti Velkopátečního hrkání na náměstí Přemysla Otakara
v Českých Budějovicích, jehož duchovním otcem je Víťa Marčík a jeho
přátelé.
Hlubocká křížová cesta by nikdy nevznikla bez pomoci Spolku
Hope4you a jeho přátel, kteří darovali svůj čas, aby mohl být projekt
uskutečněn svépomocí. Křížová cesta kolem kostela sv. Jana Nepomuckého
je zamýšlena jako zahrada, arboretum. Kříže, jakožto stromy života, budou
stínem chránit květinové kompozice. Rostliny, v nich zasazené, mají
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dotvořit svou vůní, tvarem a barvou atmosféru jednotlivých zastavení,
pozvat k usednutí, zastavení se, naslouchání, k odvaze ptát se a trpělivosti
čekat na odpověď.
Křížová cesta je prostor k modlitbě, k rozhovoru s Bohem, tváří v tvář,
ve svatyni lidského bytí, v nitru, ve svědomí, v srdci i mysli. Rozhovor
bez patetických slov a okázalých gest, rozhovor rezonující ducha a všechny
smysly. Schopnost niterného rozhovoru s Tím, který nás přesahuje, je
přirozenou mocností každého člověka. Ne každý člověk si najde čas, aby
tuto mocnost objevil. Kříže, obrazy a texty výtvarnice Jindry Hubkové
v grafické úpravě firmy KELT jsou němí pomocníci v uchopení těchto
mocností, nezasloužených, ale tak vzácných darů. Květiny, plody stvoření,
přirozeným prostředím, pro vzácné chvíle zázraku nahlédnutí podstaty.
Poděkování patří všem, kdo se jakkoli, myšlenkou, radou, fyzickou
pomocí i modlitbou podíleli na vzniku a realizaci křížové cesty kolem
kostela sv. Jana Nepomuckého. Patří též ženě, která je autorkou tohoto
rozjímání. Vložila do něj všechnu svou víru, naději a lásku. Ať je životní
moudrost, kterou nastřádala na své křížové cestě po boku Ježíše Krista,
povzbuzením a inspirací pro Vaší křížovou cestu.
Mé přání je, aby tato křížová cesta se stala prostorem pokoje a klidu;
minulostí, přítomností i budoucností; místem odpočinku po každodenním
spěchu, cílem i cestou, posilou v chvílích životních zkoušek i místem
sdílení radosti a štěstí, a to jak obyvatelům Hluboké nad Vltavou a okolí,
tak i poutníkům, kteří přicházejí náhodně nebo cíleně.
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Křest tří dospělých o Velikonocích
Když se do rodiny narodí malé dítě, je to velká radost. Když se ve farnosti
slaví křtiny, je to velká slavnost. Narodil se totiž nový křesťan a rodina
Boží se rozrostla. Bůh každého miluje, ale nechává na každém, aby se
k Němu přihlásil a řekl: Ano, chci Tě mít za tatínka. Jako duchovní otec
farností Hluboká a Hosín mám obrovskou radost ze křtu tří dospělých.
Jejich příprava trvala bezmála rok a bude pokračovat dál. Rád Vám je
v krátkosti představím.
Prvním je Petr Schütz. Je mu 60 let. Nevyrostl v křesťanském
prostředí. Jako malý navštěvoval kostely s rodiči spíš jako kulturní
památky. Pak dospěl a žil ve světě svým životem. Jednoho dne prodělal
vážnou autohavárii, která na delší dobu zastavila jeho život. Čas na
přemýšlení a přehodnocení dosavadní životní dráhy. O křtu začal
poprvé přemýšlet již v nemocnici, ale cesta ke dni, kdy se u mě přihlásil
jako zájemce o křest, trvala 5 let. Mezitím se stal dvorním varhaníkem
v Purkarci, a ve středu hrává při mši na Hluboké. Musí to být pěkná
dřina, ale výsledky jsou zřejmé: pokaždé je lepší a lepší. Ptal jsem se ho,
proč si vybral farnost Hluboká nad Vltavou, pravil, že se mu líbí město,
zvláště kostel a varhany, že tu ve farnosti našel milé přátele, a navíc je to
v krátké vzdálenosti od jeho bydliště. A co od křtu očekává? Potvrzení
svého rozhodnutí, a naději, že postupně pozná Boha více.
Dalším novokřtěncem je Jakub Regeci, kterému je 33 let. I jeho rodiče
k víře nevedli. S křesťanstvím se setkal v dětství skrze hluboce věřící
babičku ze Slovenska; a pak měl to štěstí, že si našel věřící manželku,
s kterou v roce 2009 měli svatbu v kostele. Když se jim v roce 2012
narodila dcera, nechali ji pokřtít. To bylo takovým prvním probuzením:
po jejím křtu cítil potřebu se více spojit s Bohem a začala v něm sílit
touha po křtu. Na Hluboké žije jeho švagrová, která se stala jeho
kmotrou, a ta byla pojítkem s naším městečkem. A co od křtu očekává?
„Očekávám, že můj vztah s Bohem se ještě více prohloubí. Budeme si teď
všichni navzájem i ve víře plnohodnotnou oporou. Navíc jsem si přál
nechat se pokřtít ve věku 33 let, přijde mi to symbolické v souvislosti

s ukřižováním Ježíše. Mám pocit, že může začít „nový život“.“ I u Jakuba
jsem byl přesvědčen jeho upřímnou vírou, že nejde jen o nějaký zvyk
nebo formalitu, ale že víra změnila jeho život a křest toto právě ještě
umocní.
Kateřina Malíková byla třetím novokřtěncem. I tato 36letá žena
nebyla vedena ke křesťanství. Našla si moc milého manžela, který ji
k víře nenutil, a tak s ním ráda chodila do kostela. Své tři děti nechali
pokřtít, a to byla pokaždé taková výzva: nenechám se pokřtít i já?
Kateřina usoudila, že počká, neboť chtěla mít jistotu, aby to bylo ze
srdce. Chtěla najít farnost, kde ona, manžel i děti se budou cítit dobře.
Mezi tím jí milá tchýně dávala číst duchovní literaturu. Byly to zajímavé
knížky, které Kateřině pomohly do křesťanství víc nahlédnout. Po téměř
roční přípravě i ona stála před Bohem a řekla Mu: Ano, chci, abys byl
i mým nebeským Otcem. Co od křtu očekává? „Bůh mě stvořil ke své
podobě a ke svému obrazu. Vím, že jsem nedokonalý člověk a poznala
jsem Ježíše, který slíbil, že mi pomůže na cestě k dokonalosti. Věřím,
že milá farnost, která mě obklopuje, mi bude oporou, tak jako manžel
a celá má rodina. Jsme teď kompletní.“
Tři lidi z nevěřícího prostředí našli cestu k Bohu. Je pro mě velké
tajemství, jak to Bůh dělá. Vede si nás, seznamuje nás s lidmi, kteří nám
ukazují cestu. A vede nás křesťany, abychom ostatním odkrývali odkud
čerpáme víru, naději a lásku. Svět je nedokonalý, my jsme nedokonalí,
církev jakožto instituce je nedokonalá, ale Bůh je dokonalý a drží nás
všechny pohromadě. Mám obrovskou radost v srdci, nejen kvůli tomu,
že jsme mohli oslavit Velikonoce, svátek radosti, svobody a lásky až za
smrt; mám tento rok radost o to větší, že jsem mohl být při zrodu tří
dospělých křesťanů, kteří to s vírou myslí vážně, a že připravuji další
dva, kteří se těší na křest v červnu. A pevně věřím, že jich bude čím dál
více. Jsme totiž živá a otevřená farní rodina, kde mnozí další najdou
svůj domov.

V hlubockém kostele se mění varhaníci
dalších míst, takže nemohl být přítomen každou mši svatou na Hluboké,
a tak se střídal s Rastislavem Jakubíčkem, toho času žijícího v Praze.
Tak jako v březnu 2009 přišel, tak i v březnu 2018 opustil tento majestátní
nástroj: v tichosti a pokoře, nechtěl chvály ani díky, prostě sloužil. Chceme
mu poděkovat za jeho letitou službu ve skrytosti kůru, kterou předával
liturgii nebeský odlesk. Varhanní služba je skučná řehole: v zimě je na kůru
ukrutná zima a varhaník se nemá čím zahřát, jinak by rozladil varhany.
Každou neděli, dříve ještě v 8.30, od minulého roku v 9.00 ráno, nastoupit
do kostela bez ohledu na to, jak se cítím, nebo zda se mi chce. A k tomu
ty vánoční půlnoční a velikonoční vigilie, které pod jeho vedením zahřály
srdce mnoho pravidelných i občasných návštěvníků kostela. Nezbývá než
říci: děkujeme a přejeme Vám, abyste se Vaším umem dotýkal dalších
a dalších srdcí, které potřebují potěšit či rozradostnit.

Zdá se to už dávno, kdy Anna Šauerová a Ladislav Chvátal se střídali za
hlubockými varhanami a za dob hlubo(c)kého komunismu zkrášlovali
bohoslužby v kostele sv. Jana Nepomuckého svým varhanním umem.
Ladislav Chvátal hrál až do své smrti, zemřel 24. února 2009. A jako
z Božího řízení nastoupil nadaný Petr Píša a postupně se z něho stal skvělý
varhaník, který doprovázel nejen mše svaté, ale i mnoho svateb a pohřbů
tóny varhanních píšťal. S velkou obětavostí byl ochoten kdykoliv přispět
k radosti svatebního obřadu a utišit smutek truchlících pozůstalých,
vždy po boku paní Mileny Dušákové. Jeho nadání ho přivedlo na mnoho
www.hluboka.cz

A tak jako po smrti Ladislava Chvátala nastoupil tehdy „varhanní
zelenáč“ Petr Píša, tak jako z Božího řízení se objevil v naší farnosti další
Petr (aby se nám to nepletlo), novokřtěnec Petr Schütz, který se zanedlouho
bude střídat za varhanami s Rastislavem Jakubíčkem. Petr už hraje při mši
v Purkarci a při středečních bohoslužbách na Hluboké. Náš nový Petr
má ještě náročnou cestou před sebou, ale pevně věříme, že pod vedením
varhanního virtuóza Ludmily Mackové Dvořákové se i on dostane na
úroveň Petra Píši. Nezbývá než říci: Petře, přejeme Vám produchovnělou
cestu a těšíme se na společnou chválu Boha zpěvem a hudbou.
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Mezinárodní soutěž historických vozidel
Křivonoska 2018 – 48. ročník (start 5. května v 11

00

)

přestávka, délka jízdy 79 km. Jako v minulosti i letos je vypsána samostatná
kategorie vozidel Walter – známé značky z Prahy.
Sluší se také poděkovat městu Hluboká za finanční příspěvek.
Dovoluji si co nejsrdečněji pozvat diváky podívat se na krásné stroje
potěšit srdíčko a nezapomeňte vzít s sebou také mladou generaci!

Pan Vladislav Prokeš zve osobně na letošní svátek historických aut…
Letošní vzpomínková jízda veteránských autíček na Křivonosce se pořádá
ke 100. výročí vzniku Československa v roce 1918. Vlastně jsou některá
z těchto autíček skutečnými pamětníky těch dob, protože kvalita vozů
první republiky přetrvala až do dnešních dnů…
Tehdy se před sto lety se konečně náš lid vzpamatoval po nesmyslné
světové válce. Začal se velmi slibně rozvíjet průmysl. Automobil – zpočátku
jako „hračka 20. století“ – se stával smyslem života, radosti z pohybu
a velkým pomocníkem při budování válkou zničeného hospodářství. Je
vhodné si připomenout, kolik práce, zručnosti a odříkání tvůrci prvních
automobilů odevzdávali při konstruování těchto nádherných aparátů.
I proto se v dnešní době můžeme jen obdivovat umu našich předků. Je
nutné mít na mysli duševní práci našich pradědečků a nejen ji chránit, ale
také ctít. Národ, který nectí své předky, je odsouzen k zániku.

Kdo byl Josef Walter?
Josef Walter byl jedním z průkopníků českého motorismu. Začal svoji
úspěšnou kariéru v roce 1898 ve svých 24 letech s výučním listem strojního
zámečníka, vyučen v zámečnické dílně svého otce.
V malé dílně na Smíchově začal nejdříve stavět jízdní kola. První
motocykl měl v roce 1902 jednoválcový motor o objemu 200 cm³ a výkonu
1,5 k. Druhý, silnější typ získal stříbrnou medaili na pražské průmyslové
výstavě. Poté, co firma začala vyrábět motocykly sériově, přestěhoval
v roce 1905 výrobu do nové haly. Byla zde kovárna, lakovna, moderní
stroje a také konstrukční kancelář. V roce 1913 vyrobil v nové továrně
v Praze Jinonicích první osobní automobil. Až do první světové války se
jeho motorky i vozy také úspěšně účastnily motoristických závodů.
Krédem firmy vždy bylo vyrábět vše v té nejlepší kvalitě. Walter vyvážel
své vozy do celé Evropy i Ruska.
Během první světové války byly provozy továrny těžce poškozeny,
výroba byla obnovena v roce 1919. Ve 20. letech se Walter zařadil mezi
přední výrobce leteckých motorů skvělé pověsti. Objednávaly si je
evropské i zámořské státy a licenci zakoupil i Rolls Royce. Zdařilý Walter
6 B Super potvrdil svoji spolehlivost v soutěži 10000 km napříč Evropou.
Za 13 dní urazil denně v průměru 700 km se spotřebou 14 litrů. Tým
Walter tak zvítězil v klasifikaci značek.
Zákazníky vozy přesvědčily svou spolehlivostí, rychlostí a jízdní
stabilitou. Automobily Walter byly stavěny ručně v malých sériích
z kvalitních materiálů a jejich cena byla vysoká. A výrobce to propagoval
jako jejich přednost. Levnější byly pouze vozy Walter, vyráběné ve třicátých
letech podle licence Fiat a zahájení výroby malého čtyřsedadlového Fiatu
junior.
Za druhé světové války byl zhotoven závodní motor pro silniční
motocykl, pochopitelně tajně. V letech 1945 až 1947 vyráběl Walter ještě
jeden typ osobního automobilu, byla sem přesunuta výroba Aero Minor
s dvouválcovým dvoutaktním motorem a pohonem předních kol. Tento
typ byl velmi úspěšný a účastnil se závodů 24 hodin Le Mans, Rallye
Monte Carlo a Bold'Or.
Od roku 1948 zde byly vyráběny už jen letecké motory.
V roce 1950 přešel pan Jaroslav Walter do ČZ Strakonice, kde
zkonstruoval celou řadu světově známých motocyklů ČZ.
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Počátky spanilých jízd veteránů
Zájem o stará vozidla započal v Českých Budějovicích v roce 1958
v kroužku přátel kolem Franty Ernesta. V té době se sešla skupinka
zapálených bláznů a začala vyhledávat a renovovat stará vozidla. V tehdejší
době se tato aktivita příliš nehodila vládnoucí garnituře, a proto byl v roce
1962 vydán ortel: Buď se zařadíte do řad Svazarmu anebo váš spolek
rozpustíme. Co se dalo dělat… Od té doby se datuje vznik VCC České
Budějovice.
Vzpomínková jízda se letos pořádá 5. května 2018. Počet „závodních“
strojů se i letos pohybuje kolem300. Trasa povede do Bechyně, kde bude
Hlubocký zpravodaj | duben 2018
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Smůla nechodí po horách,
ale po živnostnících
stát ho nerozmazluje a nikdo jiný mu nepomůže. Jak tě tak sleduji, jsi
živnostník, který se osvědčil, držel se v dobách dobrých i zlých, za krizí
i rozkvětu pracoval a snažil se o rozvoj své malé firmy ze všech sil…
Kdy jsi osídlila opuštěné nebytové prostory v Podzámčí?
Myslím, že je to pět let. Byly tady nebytové prostory, které nikdo trvaleji
neudržel. Bistro na jednom rohu odešlo tuším po roce, pan Jelen s kavárnou
taky rychle skončil, drogerie, potraviny řádově po měsících ukončili provoz.
Bylo tady prázdno, a pak jsem přišla já. O něco později obchod se šperky,
kdy majitelka své prostory nakonec odkoupila. S majitelkou jsme v dobrém
poměru, ona posílala zákazníky ke mně, já zase k ní.
Zkrátka idylka.
Vypadalo to tak. Zajímavé je, že já vždycky musím odejít ve chvíli, kdy se
vyškrábu na vrchol. Nastane okamžik, kdy si řeknete, uff, tak dobrý, nejhorší
máme za sebou… a přijde ťafka. Zase někdo hodí nějaký klacek pod nohy…
Zkrátka vždycky dostanu za uši ve chvíli, kdy bych se mohla začít plácat po
ramenou a říct si, tak jsme to dokázali – teď ponese naše snažení plody. Ne,
neponese. Místo toho tady bouráme svoji minulou existenci, na které jsme
se tolik nadřeli.

Souvenirs central bar v Podzámčí pět let vítal a hýčkal ve své náruči turisty
i domácí. Majitelka Ivana Divišová, Květa, další děvčata a pomocníci tady
v sezoně kmitali až 18 hodin denně. Napojili a nasytili turisty, kteří si ještě
vybrali keramiku a suvenýry na cestu domů, koupili láhev becherovky či
Bohemia bublinky… a běželi dál do nastartovaného autobusu na parkovišti.
Chlebíčky i zákusky v domácí kvalitě kupovali rádi i místní občané. Já sama –
nemaje na Hluboké kancelář – jsem si sem zvala lidi, které jsem zpovídala
pro Hlubocký zpravodaj. Těžko se totiž můžete usadit v restauraci, kde se
předpokládá konzumace většího jídla, tady se vždycky našlo klidné zákoutí.
Iva vycházela vstříc jakýmkoli akcím, v létě se příjemně sedělo venku, občas
i při koncertování pod dubem. Sama má nejen spoustu dobrých nápadů, ale
i tu správnou živnostenskou výdrž. Všichni do jednoho se tady vyznačovali
pilnou pracovitostí.
V březnu se začalo v prostorách kavárny s demolicí všeho, co tu bylo
vybudováno. Odpověď zvědavým kolemjdoucím: Ne, tady neprobíhá
rekonstrukce… končíme…? Nevíme…
Malá rekapitulace: Iva podniká 25 let, začínala jako keramička, nejdřív
u sebe v paneláku v kolárně, pak v obchůdku v Panoramě a postupně se
její činnost rozšiřovala dál… až na zámek.
Keramika zůstává na zámku dosud – tam už provozuji obchod 12 let,
zaplaťpánbu, odtud nás nikdo nevykazuje.
Pak jsem usilovala o městský prostor tady ve Zborovské ulici naproti,
to byl těžký boj, který jsem prohrála, výběrovým řízením se mi podvakrát
nepodařilo projít. Teď je tam povětšinou prázdno a zavřeno.
Když se tak ohlížím do minulosti, šla jsem do spousty bitev, ale nikdy jsem
neměla žádnou protekci. Protože já jsem typ člověka, který pracuje sám za
sebe. Nechci žádného šéfa, chci být samostatná a sama taky zodpovědná za
to, co dělám.
Jsi ten správný živnostník, co živí sám sebe a své lidi, rodinu, teď už
i vnoučka. Nikoho k tomu nepotřebuje, maká od nevidím do nevidím,
www.hluboka.cz

Je to souhrn špatných okolností, které se dějí i jiným. Nicméně vnímala jsi
někdy, nebo vnímáš teď, nějakou podporu?
Podporu nebo ochranu, kterou bych si snad za svou práci zasloužila? Bohužel
ne, něco takového se mě osobně neděje nikdy. Jestli ostatní živnostníci… na
Hluboké, v Čechách? Nevím.
Ale já snad už o to ani nestojím. Chci si všechno vydupat, vydřít a udělat
sama, nebýt závislá. Je to i v mé povaze. Nikdy jsem nikoho neprosila
o pomoc. A nikdy mi nikdo nepomohl. Ani město ani nikdo jiný. Spíš to
bylo naopak.
Překážky, které zažívá každý soukromý podnikatel, jsou různé a musí
se s nimi poprat. Půjčky, daně, odvody, rizika podnikání. Ale ty si právě
užíváš i takové, které svědčí tak trochu o nevděku a šikaně. Jako někdo,
kdo odvedl dost práce, kdo zaplnil a oživil místo, ve kterém se nikomu
nechtělo podnikat, a teď ty, jako místní rodák, abys přenechala zavedenou
živnost někomu, kdo využije „neviditelné ruky trhu“.
Prostě to tak je, všechno si bojujeme sami. Chápu, že majitel domu chce raději
své nebytové prostory prodat než je pronajímat. Ale nechápu, že je klidně
možné, že někoho, kdo tady oživil pusté místo, kdo se dřel na vytvoření určité
dobré adresy, cukrárny na rohu, která bývala plná, kam se lidi vraceli, kde
fungovalo rychlé občerstvení pro spěchající kolemjdoucí, je vystrkán někým,
kdo mu celé jeho know how okopíruje a chce použít na stejném místě.
Představa, že by místní dvě rodačky, které už městu odvedly kus práce
a daní, byly pod nějakou ochrannou, je samozřejmě naivní…
Jednání aktuálního majitele našich bývalých prostor v Podzámčí nebylo
v žádném případě košer. Bylo a je arogantní, vysměvačné. Dívá se, co
vyrábíme za suvenýry, fotí si je, a provokuje, že chce mít to stejné. Chová se
jako parazit. Jenže, kdo by měl odvahu přít se s někým takovým, který má za
sebou zázemí určité komunity.
Majitelé Večerky v domě proti radnici, Podzámčí, k nám přišli hned v létě,
co se sem nastěhovali, tvářili se jako kamarádi. Ale pak začali chodit za
majiteli domu, bylo nám jasné, že se něco chystá. Nakonec nás ubezpečili
v tom, že si naše prostory sice koupí – a majitel domu jim je samozřejmě rád
prodal, my na takovou cenu dosáhnout absolutně nemohli – ale že nás tady
nechají, a budeme platit nájem my jim. Jako důvod uváděli, že si ty prostory
chtějí koupit kvůli obavě z konkurence, aby tady nezačal podnikat někdo se
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sortimentem, jaký mají oni. Cukrárna že je v pohodě, nijak jim nevadí. Pak
začal samozřejmě jejich obchod konkurovat nám. Začali prodávat zákusky,
porušili základní dohody. Nakonec přišli s tím, že buď budeme platit vyšší
nájemné, než jsme platili, i to už bylo velmi vysoké, anebo se vystěhujeme…
Zkrátka klasika, nemáte proti takovému jednání šanci.

r.

Jak situaci řešíte?
SKLAD
BOROVANY
Nějakým způsobem
jsme přežili zimu, ale poslední úder přišel v březnu, kdy
náš podnik nemá na velké nadechnutí. Momentálně se přesunujeme z našich
ještě ve vlastním
pronájmu zbyla. Nicméně dnes a denně se i na tyto prostory chodí dívat
zřejmí zájemci o koupi.
My, kteří jsme vybavili prostory naší původní kavárny rozvody vody
a elektřiny, vystavěli záchodky, vybavili přístroji a celým itinerářem
potřebným k provozu, teď už nehodláme investovat žádné peníze do další
přestavby. Víme, že můžeme o pronájem každým okamžikem přijít. Ve chvíli,
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Železná ruda, Vyšší Brod a jiná města. Z některých se prostě stávají tržiště,
která degradují a diskvalifikují obyčejné živnostníky města. A samozřejmě
odpuzují návštěvníky a turisty, neboli lákají jen určitou sortu těchto
návštěvníků. Je nám z toho hodně smutno. A je to zřejmě problém, který řeší
mnohá města a zatím bezvýsledně. Možná je Hluboká právě na řadě.

JARNÍ
SLEVY
do do31.5.
2014
původních
větších prostor
menší části,
která nám

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
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koks
brikety
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Jak z toho ven?
Co má dělat člověk, když měl cukrárnu a kavárnu, má nakoupené stroje,
kávovary, výčep, a další, a nemá kam se přesunout? Člověk by si mohl třeba
zoufat… V centru města není žádný vhodný prostor pro naše podnikání.
Snažily jsme se. O kvalitu. Zákusky – ano, byly dražší, ale nebyla
to průmyslová výroba, ale malá rodinná firma. Fungovaly jsme jako
jednoduché a rychlé občerstvení.
Vařily polévku, nabízely kávy, nápoje
r.
a něco k tomu, vína, leckterý ruský turista si dal v běhu rychlý stakan vodky.
Turisté si odnesli spoustu věcí prezentujících město: pohlednice Hluboké,
keramické placky s Hlubokou, veškerý turistický sortiment se zámkem,
skleničky. Byly jsme tady v zimě v létě, po celé dny. Ruční výroba keramiky
pro město, různé akce. Ruční keramika stejně zaniká, svět se v tomhle mění
velmi rychle. Těžko už hledám energii a sílu, když není zájem ani o to, čím
město reprezentuju. Kapříci na vánoce, péefky. Tolik energie, tolik snahy
dělat lidem radost, ale doba je taková, že dnes nevíte, oč bude zájem zítra.
Jsem ze všeho znechucená. Byla jsem pořádný tahoun, teď mám pocit, že už
dál táhnout nemůžu.

BORŠOV NAD VLTAVOU
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Ano, je špatné posadit konkurenta vedle druhého. Vím, že je to složité
téma, ale proč se nedívat tam, kde to funguje?
My si třeba se Švehlovo cukrárnou nijak nekonkurovali. Ano, mají
opočenskou zmrzlinu jako my, ale jsou tak akorát vzdáleni, že oni i my
máme svou klientelu. Stejné to je se zmrzlinou nahoře v Zámostí a u mostu.
Uživí se obě. Proto my chceme zůstat tady v těch místech, abychom zase
nekonkurovali jinde.
Je to patová situace. Zatím máme v plánu zůstat v jediné místnosti, která
nám zůstala. Už nebudeme kavárna s posezením. Budeme prodávat pouze
do ruky, do ulice. Zákusky, chlebíčky, občerstvení, káva s sebou, zmrzlina,
suvenýry…
Práce od května do konce září je až nad hlavu. Točíme se kolem
zásobování, obsluhy, prodeje a Iva nadále ještě dělá keramiku, vysvětluje
Květa. U hrnčířského kruhu už ze zdravotních důvodů sedět nemůže, dělá
ale jiné věci z keramiky. Má v sobě uměleckého ducha, má dobré nápady, umí
jít s trhem, je vytrvalá…
Ale nevíme, jak to všechno dopadne. Pokud se neudržíme, na této
frekventované trase od zámku k parkovišti, kde žádné rychlé občerstvení
nepotkáte, budeme chybět.
Sezóna právě začala. A my opět začínáme od nuly.
Ivana ještě jeden krásný nápad má. Přes veškerou únavu ji podnikatelský duch
neopouští.
Každopádně budeme držet palce.
A jestli jste se tedy v březnu divili, proč Ivana a Květa boří v potu tváře
všechno, co za posledních pět let s velkým úsilím vybudovaly, tak tedy, nedivte
se. Těžký je život živnostníka, přesto ještě pořád žijí. Jak dlouho? Kdo ví. Stát,
nekalá konkurence, lhostejnost nás obyčejných občanů jim nepomáhá. Třeba
nebude líp. Třeba bude hůř.

r.

BORŠOV NAD VLTAVOU
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DIVADLO

Divadelní jásání
Místo, aby si divadelníci po odehrané šňůře zimního představení,
odpočinuli, ne ne, začnou vymýšlet další akce. A tak už tradičně zajásali
po derniéře Poprasku na laguně, a samozřejmě ke svému jásání, soukromé
akci divadla, přizvali VIP osobní kamarády a hosty.
S vděčností děkují za možnost uskutečnit akci v Hotelu Záviš a taky za
obsluhu, která se všem věnovala.
A protože divadelnice nenechají zábavu jen tak volně plynout,
inspirovali své hosty námětem kostýmů (Itálie, na břehu moře), takže
se to v sále hemžilo pruhatými tričky, muži byli admirály i námořníky,
ozdobeni námořními čepicemi, a ženy a dívky třeba omotané rybářskou
sítí. Škoda, že nikdo nebyl v plavkách.
Na programu byly různé soutěže, baletní tance dívek pod vedením
Jindřišky Müllerové, náročné hry pro velké kluky i holky, a další očekávaná
i nečekaná překvapení. Hérečky měly na hlavách zajímavé účesy, které
stvořila kadeřnice Terezka Laurová, a tyto umělecké kreace věru lákaly oči
závistivých dam a dívek, které se učesaly zcela fádně.

Divadelní jásání si užili jak divadelníci, tak hosté, a vyznání nejmenované
herečky Magdy S. hovoří z duše i všem ostatním:
Míra energie odpovídá jen tomu, jaký je realizační tým. Je velmi potěšující
v životě potkat partu lidí, kteří jsou si navzájem, jen tak pro radost, inspirací,
a to bez postranních sebestředných úmyslů. Jen z prosté potřeby vytvořit
něco, co posune naši radost dál.
Když se to povede, nějakou dobu vstřebávám zázrak výsledku společného
tvoření.
A když se s námi o tu radost podělí i ostatní, je ta potěcha veliká jak
nafukovací balón…
Připojuji ještě poznámku, že ten, kdo nestihl shlédnout aktuální letošní
představení Křížžáků Poprask na laguně, bude mít možnost to napravit
v pátek 18. května, stejně tak jako představení kulturní společnosti Alta
Sto dukátů aneb šlechtická láska, také v pátek 18. května v podvečer…

Chystá se divadelní festival Křížem krážem za divadlem
Další ročník setkání divadelních ochotníků na zámečku Ohrada má
svůj termín! Rezervujte si květnový víkend 18. a 19. 5. 2018 a vyražte za
nevšedními divadelními zážitky na lovecký zámek. V programu najdete
jak představení pro děti, tak pro dospěláky. Občerstvit se můžete na místě.
Zatím vám nabízíme malou ochutnávku z připravovaného divadelního
festivalu. Zdá se, že bude naladěno do pohádkové tóniny, soudě dle
přihlášených souborů…
Například v pátek v odpoledních hodinách:
KOCOUR MODROOČKO
Josef Kolář / Jiří Untermüller / Marek Eben
Podle půvabné knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka vznikla
inscenace pro děti, kterou opatřil v pravdě nesmrtelnými písničkami
Marek Eben (hudba i texty). V dramatizaci a režii Jiřího Untermüllera se
v hlavní roli představí Jan Franc. Spolu s ním účinkují ostatní účastníci
muzikálového kurzu Ateliéru 3D Jihočeského divadla Markéta Láchová,
Nikola Ciprová, Martina Pavlínová, Jiří Dušák, Lenka Tereza Lukášová,
Alena Maříková a Aneta Müllerová.
Foto Účastníci muzikálového kurzu Ateliéru 3D)
Dopoledne pro školu a odpoledne jako divadlo na ulici (před pivovarem)
se představí Ilegumova divadelní společnost.

Divadelní spolek Křížžáci v rolích hereckcých i organizačních

Na sobotu se chystají dvě lahůdky:
Soubor Akorát přiveze premiéru pohádky Zlatovláska a jak je znám,
nebude to jen klasicky odehraná známá pohádka s písničkami…
A večer odehraje Divadelní spolek DOVEDA Sloupnice autorský kabaret
inspirovaný českou historií: „Český děják“ v režii Geryho Edwardse
(zakladatele zdravotních klaunů, který žije a tvoří ve Sloupnici).
Více zde:
www.krizzaci.cz/news/divadelni-festival-krizem-krazem-za-divadlem/
Divadelní spolek KŘÍŽžáci pořádá již 4. ročník dvoudenního setkání
ochotnických souborů v příjemném prostředí Loveckého zámku Ohrada.
Dopoledne probíhají dětská představení, odpoledne a večer představení
pro dospělé. Bude zajištěna doprava vláčkem z centra města Hluboká nad
Vltavou a občerstvení na místě. Program je doplněn tanečním a hudebním
vystoupením. Vstup zdarma.
Akce je finančně podpořena Městem Hluboká nad Vltavou.

www.hluboka.cz
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KONFERENCE

Od intenzivních kurzů ke konferenci

Mgr. Michaela Krausová zahajuje konferenci

rukou, protože se přesvědčili, že to funguje s dobrými lidmi výborně. Je to
o důvěře, a schopné lidi nacházejí pro pozice, kdy se od vedení samozřejmě
odvíjí schopnost a rychlost firmy fungovat na trhu. Navíc místní jednatel
firmy zná místní podmínky a mentalitu lidí a funguje mnohem líp než
ten, kdo je vzdálený 1000 km a pochází z jiného národa. Pro všechny tyto
situace potřebuje znát jazyky a orientovat se ve vztazích a komunikaci.

V základní škole Hluboká můžete nalézt vzdělávací a jazykové centrum
jazz-com, které vede Mgr. Michaela Krausová. V jejích kurzech lektorky
vzdělávají děti, dospělé a hlavně firemní klientelu.
Jednu sobotu v měsíci se třicet nejen hlubockých dětí učí anglicky.
Pokud se potřebujete rychle naučit cizí jazyk, můžete se přihlásit do
intenzivních kurzů, ve kterých vám připraví program na míru. Pro firmy
je připravena celá řada programů.
Při vysoké firemní zaměstnanosti je dobré investovat do hledání
a výběru talentovaných zaměstnanců, vzdělávat je a posunovat na vyšší
pozice. A v tom může pomáhat i jazz com, například intenzivními kurzy,
na které se specializoval. Sestavil program pro kurzisty, kteří projdou
dvouměsíčním školením zvaném Talent managment tak, aby absolvent
z kurzu vyšel obohacený ve více směrech. Kromě jazykové výuky se dozví,
jakým způsobem se chovat při jednání například s klienty, jak se chovat
v rámci koncernu, jak v interkulturní komunikaci.
Perspektivní člověk, tak projde přípravou, která ho dejme tomu za
rok připraví na vyšší pozici v kariérním žebříčku. Bude vybaven nejen
jazykově, ale celým balíčkem znalostí a dovedností, které bude potřebovat.
Podle toho, kolik času na výuku máme, a jaký objem vědomostí
potřebujeme načerpat, jsme na výuku nabalili i tzv. mikrolearning,
vysvětluje Mgr. Michaela Krausová. K intenzivním jazykovým kurzům
přidáme situační rozhovory, aby se člověk snáze dostal do praxe. Takže
denně dostane dvojjazyčnou frázi v sms. Nebo mu zavolá lektor. Probíhá
kontakt po mailu. Prostě aktivujeme dotyčného ze všech stran. Drobnostmi,
ale soustavně, a výsledky se dostaví. A protože já vystudovala i biologii,
zkouším připravovat výuku tak, aby chodila jaksi lidskému mozku naproti.
Mozek je orgán, který určitým způsobem funguje, a stereotypy fungování
se nemění. Tak proč je nevyužít pro usnadnění učení.
Protože jsem ve své praxi prošla německými firmami a získala tam velmi
pozitivní vztah k těm výrobním, nadchly mě třeba automobilky. Přesto
musím říct, že u nás v Česku jsou velmi talentovaní a schopní firemní lídři.
My Češi jsme přizpůsobiví, šikovní, rychle dovedeme pojmout větší objem
znalostí, rozhodně nepokulháváme za zahraničím. A cítím, že i z té druhé
strany zahraničních firem roste ochota předávání kompetencí do českých

strana 20

Jednodenní konference Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí,
která se koná 18. května v Parkhotelu, je otevřena všem, i místním.
Tradičně se sem sjíždějí diskutující z celé republiky.
Firemní konference, na které zveme špičky managerů z různých
oborů, ať už se jich týká výrobní nebo nevýrobní praxe – i tady program
rozšiřujeme komplexně. Snažíme se, aby firmy vnímaly, že komplex
vzdělávání je kontinuální, že se vyvíjí a že nelze zaměstnance proškolit
napoprvé a dalších dvacet let si ho nevšímat. Komplexní program rozvoje
pro zaměstnance vlastně naši původně pouze jazykovou školu posunul do
sféry jazykového a vzdělávacího centra.
Je to i důvod, proč se tak trochu vymykáme konkurenci. I proto si
nás vybírají pro školení svých zaměstnanců velké firmy jako E.ON,
velké automobilky, středně velké provozy, až po dlouholetou spolupráci
s lázněmi Aurora a Berta v Třeboni. Jsem přesvědčena, že mělo význam
se učit posunovat k jiným trendům. Nevyvíjíme se jen my, ale těší mě,
že v Česku jsou firmy, které jsou výjimečně úspěšné, rozvíjejí se, ať už
otvíráním nových poboček či dceřiných firem.
A tím, jak jsem díky své profesi vzájemně propojovala různé firmy,
objevila jsem i jejich touhu si vzájemně předávat zkušenosti. Napadlo mě,
co je pro ně podstatné. Sejít se a promluvit si o svých zkušenostech. Je
snazší se sejít, než si telefonovat, mailovat nebo se scházet na pracovních
schůzkách. Hluboká je pro setkávání pracovně vytížených lidí skvělá
relaxační adresa.
Jako čestný host opět přijede světová špička – globální profesor, ekonom
a vědec Milan Zelený. Dozvíme se něco nového, přijmeme nové impulsy,
podělíme se o zkušenosti, jak se pracuje v jiných firmách. Získáme
vhled, kterým směrem se dnešní svět ekonomie ubírá. Letos připravíme
i akademii pro české managery, protože chceme, aby český manager byl
na evropské špičce.
Konferenční setkání je vyvrcholením celoročního setkávání a díky
tomu, že s příspěvkem vystoupí dáma, paní Ing. Hanka Kořínková,
která bude mluvit za E.ON o celkové restrukturalizaci firmy, myslím, že
bude symbolickým poukazem toho, že je třeba jakoukoli změnu vnímat
jako součást života. Ať už soukromě nebo firemně – stavět se k dobrým
změnám pozitivně. Ekonom Mgr. Václav Novák, jeden z nejlepších
krizových managerů, člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze,
má vždycky hodně co říct.
Nutnost změny, nutnost neustálého vývoje, a jak na to, jak si nastavit
plánování, souvislost výroby a prodeje, to vše vysvětlí pan Jiří Novotný,
který přichází z praxe. Typ člověka, který prošel všemi pozicemi odzdola
nahoru, inženýr, který zná každý šroubek v provozu. Přísný a přitom velmi
oblíbený, za kterým bez váhání jde 15000 lidí a věří tomu, co dělá.
To jsou příběhy a příklady lidí, kteří jsou pro ostatní motivací a měli by
se stát těmi, které budeme napodobovat.
Je skvělé, pokud máte skvělého šéfa!
Myšlenka konference je podpořit vzdělání a vzdělanost vůbec.
Loni byli na konferenci na Hluboké 4 hlubočtí hosté, profesí od
restauratéra až po šéfy firmy.
Hluboká je dobré místo, kde funguje konferenční turistika, navíc i my
sami v rámci naší školy tady děláme většinu vzdělávacích programů pro
firmy odjinud. Jednodenní konference není nic, co by se nedalo zvládnout
s pohodou ze setkání s kvalitními profesionály.
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TURISMUS

Turistická sezona otevřena!
Hlubocký zámek otevřel hlavní sezonu již týden před Velikonoci
a o velikonočních svátcích vyzdobil své nádvoří a zámecké interiéry jarními
květinami. Samozřejmě i obří velikonoční vajíčko se opět dokutálelo až na
zámecké nádvoří. Na Mezinárodní den památek a historických sídel, tedy
21. dubna, se otevře poprvé zámecká vodárna u Vltavy dole v Podskalí,
takže potěší i technicky zaměřené zvídavé turisty a samozřejmě i hlubocké
patrioty.k
Na zámku chystají výstavu „Schwarzenbergové v diplomatických
službách“ a od května do září prohlídky s názvem Osudové osmičky.
Připomenou významné roky 1918, 1938 a 1948 na Hluboké.

Vstupné na hlavní prohlídkové trase v nové sezoně podraží o 30 Kč na
180 korun.
Jak informoval ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých
Budějovicích, Národní památkový ústav chce vstupné po celém Česku ve
srovnatelné výši, takže na některých místech dojde ke zdražení maximálně
tří desítek korun. Například krumlovský zámek tak cenu vstupného
srovná s hladinou ceny kroměřížského nebo lednického zámku, které také
patří do UNESCO.

Národní zemědělské muzeum Ohrada zahajuje sezónu
výstavou o výlovech rybníků

Více než sto let staré fotografie z výlovů rybníků jsou letošní první
výstavou, kterou Národní zemědělské muzeum zahajuje sezonu na zámku
Ohrada. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství letos otevírá své brány
už na velikonoční Velký pátek, 30. března.
Moderní historie má výhodu, že ji kromě artefaktů či oficiálních listin
máme zdokumentovanou také na fotografiích a filmových záznamech.
Archiv Národního zemědělského muzea obsahuje řadu unikátních záběrů
a muzeum je pravidelně zpřístupňuje ve svých tematických výstavách.
Výstava na zámku Ohrada představí výlovy jihočeských rybníků od konce
19. století po současnost. Návštěvníci budou moci porovnat změny, kterými
prošlo toto atraktivní vyvrcholení práce rybníkářů. Na fotografiích je také
možné sledovat například vývoj rybářských oděvů. „Některé fáze výlovů
se zachovaly v tradiční podobě téměř beze změn, to se týká hlavně strojení
rybníků a vlastního zátahu nevodem, naproti tomu další fáze výlovů jako
třídění, nakládání a doprava ryb prošly velkými změnami,“ říká ředitel
Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.
Fotografie budou vystaveny v takzvané „rybářské chodbě“ v přízemí
loveckého zámku Ohrada, a budou tak přímo navazovat na expozici
Vývoj rybářství. Návštěvníkům z ostatních regionů České republiky
a ze zahraničí výstava nabídne i podívanou na charakteristické scenérie
z jižních Čech. Fotografie budou v průběhu roku obměňovány tak, aby
byla využita bohatá nabídka archivu Národního zemědělského muzea.
V letošní sezoně se návštěvníci mohou dále těšit na výstavu o zubrech,
výstavu maleb s tematikou divoké zvěře malíře Václava Nasvětila a nebude

www.hluboka.cz

chybět květnová Muzejní noc, letos na téma Broučci. Vrcholné akce chystá
letos Ohrada na sezonu hned dvě. Tou první je „návrat“ obrazů, instalace
kopií velkoformátových pláten Johanna Georga Hamiltona, která kdysi
zdobila hlavní sál zámku a která byla za dramatických okolností odvezena
pryč. Nyní se s pomocí Národního památkového ústavu podařilo vyjednat
možnost pořídit jejich kopie, které budou zasazeny do původních rámů
a navráceny do hodovního sálu. Druhým vrcholem jsou tradiční červnové
Národní myslivecké slavnosti, největší republikové setkání myslivců
a milovníků lesa a myslivosti. Letos proběhnou v sobotu 23. června.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace
zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou
zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství,
zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny.
Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice.
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým
muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde
byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set
exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé
interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy
a nábytkem z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav
tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.
Více na www.nzm.cz
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100 LET
REPUBLIKY

100 let republiky
Humánní myšlenky Červeného kříže zapustily své kořeny na našem území
již před více než 150 lety – „Stanovy Vlasteneckého pomocného spolku
pro Království české“ (který byl součástí „Rakouské společnosti Červeného
kříže“), schválilo c. k. místodržitelství dne 5. září 1868. Toto datum vzniku
by řadilo náš Červený kříž v časovém žebříčku podle roku založení na velmi
čestné 13. místo na světě.
Za oficiální datum vzniku Československého červeného kříže však bývá
považován až počátek února 1919, tedy tři měsíce po vzniku samostatné
Československé republiky.
A protože je duben, čili apríl, dovolme si v rubrice vzpomínek na 100 let
republiky i trochu odlehčené téma. Přesto je tato zpráva z roku 1963 pravdivá
Státní zámek Hluboká n. V.,
Hygienická závada

a svého času představovala na Hluboké vážný problém. A upřímně: také
dnes mám trochu choulostivou glosu – tedy občas dosti intenzivní vjem, že
záchodky v prostoru zámecké zimní zahrady zrovna vábně „nevoní“ a kazí
tak trochu kulturní prožitky z návštěvy zámku a AJG.
Svazek kroniky Červeného kříže, vedené na Hluboké od roku 1952,
vydává svědectví o tom, jak se místní skupina členek věnovala organizování
přednášek, zdravotních akcí, kurzů, držela zdravotní hlídky dohlížející při
větších společenských či sportovních akcích. Členky ČSČK se snažily získat
do svých řad nové členky, přesvědčit občany k dárcovství krve, školily žáky
pro zdravotnické skupiny na školách, a podobně. Odvedly při této činnosti
slušný díl dobrovolné práce pro své spoluobčany.
červen 1963

Okresní hygienicko epidemiologické stanici
v Českých Budějovicích
---------------------Státní zámek Hlubokou n. Vlt. navštíví ročně průměrně 300.000 osob. Pro tyto návštěvníky, mezi nimi
i četné cizince, nejsou k disposici žádné záchody. Je tu sice zřízeno několik záchodů, ale ty jsou
zavřeny a návštěvníkům nepřístupny. Ohlásí-li některý návštěvník, že musí na záchod, jest odkázán na
záchody v Jihočeské Alešově galerii. J. A. galerie, kterou navštěvuje asi polovina návštěvníků, co
státní zámek, má přístupné záchody, ty pak slouží též pro návštěvníky zámecké restaurace. Tyto záchody
mají sice zevní označení, které však návštěvníci jen stěží zahlédnou. Pro tři provozy /zámek, galerie,
restaurace/ jsou tedy jedny záchody.
Na státním zámku nejsou pro návštěvníky v provozu žádné záchody, není tu proto žádné zevní označení
o záchodech a ustanovena žádná uklizečka pro ně. To má pro návštěvníky zámku, kteří musí často dlouho
čekat na nádvoří, než na ně dojde řada a kteří chtějí na záchod, nepříjemné tělesné následky. Při
tom jest často poškozován státní zámecký majetek. Návštěvníci, kteří se již nemohou ovládnout, často
močí a někdy i kálí na balkonech, chodbách, ba v nestřežených okamžicích i na předměty v prohlížených
prostorech.
Nemožnost použít záchody na zámku jest nejen závadou provozní, ale vzhledem k vysoké frekvenci
návštěvníků i značnou závadou hygienickou. Místní skupina Čsl. Červeného kříže v Hluboké nad Vlt.
upozorňuje Vás na tuto závadu a žádá, abyste působili k tomu, aby záchody na zámku byly brzo uvedeny do
provozu, zevně řádně označeno, kde jsou záchody a v personálu určena zaměstnankyně pro úklid záchodů.
Též by mělo být povoleno vybírat menší příspěvek za použití záchodu pro uklizečku.
Za místní skupinu Čsl. Červeného kříže v Hluboké nad Vlt. (podpis nečitelný)
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Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018-2019
Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018-2019
Přijímání dětí pro nový školní rok 2018-2019 bude probíhat postupně na 3 pracovištích v době od 8,00 hod. do 11,30 hod.
vždy jeden den v měsíci květnu 2018.
MŠ Masarykova 56 středa 9. 5. 2018
MŠ Masarykova 62 čtvrtek 10. 5. 2018
MŠ Ruská 527 pátek 11. 5. 2018
Bližší informace k Přijímání dětí do MŠ budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou (http://www.ms.hluboka.cz/)
v průběhu měsíce dubna 2018.
Nevíte, do kterého předškolního zařízení v blízkosti vašeho bydliště zapsat svého předškoláka?
Přijďte se v pondělí 23. dubna 2018 podívat a prohlédnout mateřskou školu. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad Vltavou bude
probíhat „Den otevřených dveří“. Zákonní zástupci si v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních
zařízení a získat potřebné informace k chodu jednotlivých odloučených pracovišť.
Informace pro rodiče k přijímání dětí do MŠ Hluboká nad Vltavou
pro školní rok 2018/2019.
Přijímání dětí do MŠ Hluboká nad Vltavou:
(MŠ Ruská 527, MŠ Masarykova 56, MŠ Masarykova 62)
1. Zápis dítěte bude proveden na formuláři, který si rodiče/zákonní
zástupci dítěte mohou vyzvednout na odloučených pracovištích MŠ
Hluboká nad Vltavou v rámci Dne otevřených dveří (23. 4. 2018) nebo si
stáhnout z webových stránek MŠ http://www.ms.hluboka.cz/.

Vyplněné formuláře (Žádost o přijetí, Kritéria pro přijímání dětí,
Prohlášení zákonného zástupce) odevzdají rodiče/zákonní zástupci
dítěte na jednotlivých pracovištích mateřské školy, kde chtějí dítě umístit,
v termínu zápisu.
2. Při zápisu je nutné předložit Rodný list dítěte, Zdravotní kartu
pojišťovny dítěte, platný Občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce
a doklad o trvalém bydlišti dítěte.
3. Zákonní zástupci předloží doklad o absolvování stanovených
očkování. Je-li dítě dlouhodobě nemocné (nemohlo být očkované),
donesou rodiče s sebou vyjádření odborného lékaře o způsobilosti dítěte.

Výhodná jízdenka JIKORD
JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která platí
celoročně ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje včetně MHD.
Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.
jihoceskajizdenka.cz.
Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil na instagramu i facebooku, kam
můžete vkládat své poznatky z výletů, fotografie nebo videa a doporučit
tak skvělý zážitek ostatním spoluobčanům.
Platnost jízdenky JIKORD plus
- platí celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních dopravců, kromě
JHMD, na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky,

Prodej slepiček

regionální i dálkové autobusy, MHD ve všech městech Jihočeského kraje),
- na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji Vysočina
a Dolním Rakousku),
- na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji),
- platnost jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden den s přesahem do
3. hodiny ranní dne následujícího,
- v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let,
- o víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělý a až 3 děti do 15 let.
- na některých železničních tratích i mimo území Jihočeského kraje
www.jihoceskajizdenka.cz

Firma TCM Profunda, s.r.o., chráněná dílna,

přijme od května 2018, pro provozovnu Hluboká nad Vltavou ženu/
muže OZP. Informace na tel.: 603 553 149

Josef Jurka, Velkoobchod průmyslového zboží,

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří 15 - 20 týdnů,
cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej: 20. dubna a 5. června 2018
Hluboká nad Vltavou – u vlak. nádraží /poblíž SOŠ elektrotech/ -15.35 hod.
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod. tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.hluboka.cz

nabízí v dubnu 2018 občanům a
podnikatelům města Hluboká nad Vltavou a
přilehlých obcí slevu 15% na celý sortiment
(sklo, porcelán, kuchyňské potřeby).
Otevírací doba: Po – Pá 7,00 – 15,00
Adresa: VO průmyslového zboží, Vltavská
1011, Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 965 492, 603 550 963
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KULTURA

Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie se stala součástí Pohádkového království
Pohádkové království je pomyslným územím jihočeského regionu
charakterizující zajímavé turistické cíle v kraji. Projekt Jižní Čechy
pohádkové vznikl v roce 1995 z iniciativy pedagoga Mgr. Marcela
Goetze, jehož cílem je oslovení dětí a dospělých s fantazií a tu v nich
nadále rozvíjet. Symbolem se stává animovaná postava kapra Jakuba,
kterou vytvořil českobudějovický malíř Jaroslav Kerles. V roce 2002
bylo na veletrhu cestovního ruchu Holiday World představeno prvních
12 logovtipů jihočeských měst a byla vydaná první vandrovní knížka
s pohádkami o členských městech. Postupně se začaly vyvíjet další
publikace s pohádkami, jejichž autorkou byla spisovatelka Bára Stluková.
Členství uzavírala další města i jednotlivé instituce a v dnešní době jich
do Pohádkového království patří více než 200. Do projektu se zapojují
i známé osobnosti, jako například režisér Zdeněk Troška, který byl od
roku 2002 pohádkovým králem. O dvanáct let později ho vystřídal herec
Václav Vydra, avšak Troška se spolkem nadále spolupracuje.
V rámci projektu byla založena Česká pohádková akademie se
sídlem v Praze podporující rozvoj cestovního ruchu s celorepublikovou
působností. V rámci propagace památek jednotlivých regionů se využívá
různorodých forem s humorným obsahem a pohádkovou tématikou.
V rámci edukačních prvků v jednotlivých programech dochází k vyvolání
kladných vztahů k přírodě i kulturním a společenským hodnotám
u účastníků všech věkových kategorií.
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Na počátku roku 2018
se Alšova jihočeská
galerie stala součástí
Pohádkového království,
a zapojila se do projektu
Turistický deník, na
kterém spolupracuje Česká pohádková akademie. Projekt je prezentován
formou tzv. Turistických vizitek, které se staly sběratelským fenoménem.
Návštěvník je vlepuje do vlastního Turistického deníku a může si tak vytvořit
jedinečný zápisník ze svých cest. Pro AJG byla vytvořena Turistická vizitka
č. CZ-C60 s fotografií Zámecké jízdárny. Turistické vizitky jsou silným
komunikačním nástrojem. Svou podobou nahrazují obrázkové suvenýry,
např. pohlednice a mají také svou mobilní aplikaci, která pomáhá vyhledat
kulturní střediska v blízkém okolí. Celostátní aplikace oslovuje desítky
tisíc potencionálních návštěvníků, kteří mají zájem o tuzemský cestovní
ruch. Spolupráce probíhá společně s Turistickým informačním centrem
v Hluboké nad Vltavou, kam byla přestěhována Pohádková kancelář
z původních prostor českobudějovického náměstí.
Autor textu: Bc. Lenka Hýblová
text byl zpracován na základě osobního rozhovoru s Mgr. Marcelem Goetzem
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ZE SVĚTA
ZVÍŘAT

V Zoo Hluboká se podařilo
rozmnožit jednoho
z nejvzácnějších medvědů

Galerie Knížecí dvůr
Aktuální výstava: do 19. dubna
– Pavel Skalník – OBRAZY
Nejbližší akce:
21. dubna – 17. května Pavel Jirsa – OBRAZY
Vernisáž v sobotu 21. dubna v 16 hodin.
Tak máme naší galerii plnoletou. Zahájili jsme osmnáctou výstavní
sezónu velice příjemnou vernisáží - Pavel Skalník, obrazy.
Příjemná byla nejen díky autorovi a jeho vystaveným dílům, ale také
zásluhou pana Dr. Ivo Šmoldase, který vtipně pohovořil o autorovi,
výstavě i sobě.
Výstavu uvedl Ing.Pavel Frelich a k výstavě promluvila galeristka
Marie Hanušová. Všechno za početné účasti návštěvníků vernisáže,
kterým děkujeme za účast a ostatním přejeme, aby se jim podařilo
alespoň navštívit a zhlédnout výstavu.

V Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou se narodilo medvídě
medvěda plavého, což je velmi vzácný a kriticky ohrožený poddruh medvěda
hnědého. Jednoho samce a dvě samice těchto šelem chová zahrada od roku
2014, resp. 2015, jako jediná ve střední a západní Evropě.
Medvěd plavý je velmi málo početným poddruhem a o jeho výskytu
v přírodě existuje minimum informací. Přirozeně žije v nepřístupných
a málo přehledných vysokohorských oblastech na území Střední Asie,
v západním Himaláji nebo v Indii. Dodnes je ohrožen lovem pro trofeje, ale
i na přípravky tradičního asijského léčitelství, proto je veden jako kriticky
ohrožený druh. Jeho počty v přírodě se odhadují na 3000 – 5000 jedinců,
pro srovnání početnost populace pandy velké se odhaduje na 3000 jedinců.
Je obecně známo, že pandu velkou chová pouze několik vybraných světových
zoologických zahrad, medvědy plavé najdeme však pouze v zoologických
zahradách v Asii, pár jedinců pak na území Evropy v Rusku a na Ukrajině.
Od této hranice na západ je v žádné jiné zoo (ani na americkém kontinentě,
v Austrálii či v Africe), kromě Zoo Hluboká nad Vltavou, nenajdete. Medvědi
plaví dosud také nebyli rozmnoženi v žádné jiné zoologické zahradě, než
v zahradách v místě jejich přirozeného výskytu, tedy ve Střední Asii.
Do Zoo Hluboká byl po dlouhých administrativních procesech v roce 2014
dovezen samec Altaj ze Zoo Jekaterinburg, který se zde narodil v roce 2006
a je zřejmě dosud posledním narozeným samcem v zoologických zahradách.
Rok po něm přicestovaly ze Zoo Dušanbe v dalekém Tádžikistánu dvě samice
Zuchro a Gul, narozeny v letech 2004 a 2010. Pro skupinu medvědů plavých
byla postavena zcela nová expozice v zadní části zahrady s názvem Nová
setkání. Cílem jejich chovu byla samozřejmě snaha o jejich rozmnožení, což
se na začátku roku 2018 povedlo.
Na Nový rok, tedy 1. ledna 2018, bylo na kamerách umístěných v brlohu
pozorováno jedno mládě. Mláďata se rodí málo osrstěná, slepá, hluchá a vážící
zhruba půl kilogramu. Jedná se tedy o velmi křehká stvoření a zároveň nikdy
nemůžeme předvídat chování nezkušené matky, proto byl nastaven velmi
přísný režim, kdy do zázemí vnitřních ubikací medvědů mohl pouze jeden
z ošetřovatelů a to na nezbytně nutnou dobu. Dění uvnitř bylo dlouho dobu
sledováno pouze skrz kamery. Mláděti i matce se podle všeho vede dobře,
mládě je pravidelně pozorováno při kojení a viditelně roste. V přírodě matka
s mláďaty opouští brloh zhruba po půl roce, kdy už jsou mláďata schopna
matku následovat, můžeme tedy očekávat, že bude mládě k vidění v průběhu
léta i v naší venkovní expozici.
www.hluboka.cz
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Cenu vsTupenKY u všeCh fiLMovýCh přeDsTavenÍ si uRčuje DisTRibuToR!!!

3.
útERý

19.00 hodin

4.
StřEda

19.00 hodin

5.
ČtvRtEK
19.00 hodin

6.
pátEK

19. hodin
00

7.
Sobota

19.00 hodin

13.
pátEK

19.00 hodin

14.
Sobota

19.00 hodin

20.
pátEK

19.00 hodin

ČR – 2018
Dolby Stereo

(92 minut)
přístupný

komedie/romantický

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

Bláznivá hra na záchranu manželství je v rukou tety Marty...
Hrají: VILMA CIBULKOVÁ, SAŠA RAŠILOV nejml., LENKA VLASÁKOVÁ ad.
Režie: MILAN CIESLAR
ČR/SR/RAKOUSKO – 2018
Dolby Stereo

komedie/drama

TLUMOČNÍK

(113 minut)
přístupný

Díky poznání toho druhého, začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu.
Hrají: JIŘÍ MENZEL, PETER SIMONISCHEK, ZUZANA MAURÉRY, RÉKA DERZSIOVÁ ad.
Režie: MARTIN ŠULÍK
(ČESKétitulKy!!!)
ČR – 2017
Dolby Stereo

romantický/komedie/rodinný

ŠPINDL

(118 minut)
přístupný

Během týdenního pobytu na horách všechny zavalí lavina milostných příběhů...
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, KATEŘINA KLAUSOVÁ, ANITA KRAUSOVÁ ad.
Režie: MILAN CIESLAR
(ČESKýdabing!!!)
ČR – 2018
Dolby Stereo

komedie/drama

(119 minut)
přístupný

TÁTOVa VOLHa

18. CESTUJEME PO SVĚTĚ
středa

17. hodin
00

komedie

KVaRTETO

(93 minut)
přístupný

8.
nEdělE

17.00 hodin

29.
nEdělE

17.00 hodin

USA – 2016
Dolby Stereo

komedie

(100 minut)
přístupný

FaKJŮ PaNE UČITELI 3.

Příběh hrdosti, lásky, a noblesy manželky amerického prezidenta J.F.Keenedyho.
Hrají: NATALIE PORTMAN, PETER SARSGAARD, GRETA GERWIG ad.
Režie: PABLO LARRAÍN
(ČESKýdabing!!!)
ČR – 2018
Dolby Stereo

komedie/drama

PEPa

(90 minut)
přístupný

erotický/romantický/drama

19.00 hodin

26.
ČtvRtEK
19.00 hodin

27.
pátEK

Celý svůj život patřil mezi outsidera a stále čeká, až začne žít ten správný život...
Hrají: MICHAL SUCHÁNEK, PETRA ŠPALKOVÁ, JAKUB KOHÁK, FILIP BLAŽEK ad.
Režie: JÁN NOVÁK
USA – 2018
Dolby Digital

21.
Sobota

Kapela, ve které hrají je jejich druhou rodinou a neplánovaný večírek přinese pocit štěstí...
Hrají: BARBORA POLÁKOVÁ, JAROSLAV PLESL, LUKÁŠ MELNÍK ad.
Režie: MIROSLAV KROBOT

(105 minut)
přístupný od 18 let

PaDESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Anastasia už není rozklepanou studentkou, ale sebevědomou ženou, která o životě už něco ví.
Hrají: JAMIE DORNAN, DAKOTA JOHNSON, ARIELLE KEBBEL ad.
Režie: JAMES FOLEY

„INDIE“
Vyprávět bude RNDr. Roman Kösll

DĚTSKé PřEDSTaVENÍ

Matka a její dcera se vydávají po stopách otcových milenek s veteránem Volha GAZ 21.
Hrají: ELIŠKA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, VILMA CIBULKOVÁ ad.
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
ČR – 2017
Dolby Stereo

KoMoRnÍ sCéna

Duben 2018

19.00 hodin

28.
Sobota

19.00 hodin

USA – 2018
Dolby Digital

rodinný/animovaný

(95 minut)
přístupný

KRÁLÍČEK PETR

Rebel králíček má bezstarostný život, do chvíle, než farmu koupí
nový majitel – bitva začíná...
Režie: WILL GLUCK
(ČESKýdabing!!!)

USA – 2018
Dolby Digital

rodinný/animovaný

(88 minut)
přístupný

V HUSÍ KŮŽI

Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví do doby,
než se musí postarat o malé.
Režie: CHRISTOPHER JENKINS
(ČESKýdabing!!!)

ČR – 2018
Dolby Stereo

romantický

HaSTRMaN

(100 minut)
přístupný

Baron se varcí zpět, aby obnovil rybníky a jeho zájmem je nespoutaná mladá dívka Katynka...
Hrají: KAREL DOBRÝ, SIMONA ZMRZLÁ, JIŘÍ LÁBUS, JAN KOLAŘÍK ad.
Režie: ONDŘEJ HAVELKA
ČR – 2018
Dolby Stereo

komedie

(101 minut)
přístupný

DVĚ NEVĚSTY a JEDNa SVaTBa
Jejich láska vzplane, ale záhy pozná, že se jedná o nastávajícího manžela její sestry...
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, JAKUB GOTTWALD, ESTER GEISLEROVÁ ad.
Režie: TOMÁŠ SVOBODA
USA – 2018
Dolby Stereo

sci-fi/drama/akční/fantasy

(118 minut)
přístupný

V PaSTI ČaSU

Pomocí skládání času a prostoru jsou přenášeni na světy za hranicemi fantazie, kde čelí zlé síle.
Hrají: CHRIS PINE, REESE WITHERSPOON, ANDRÉ HOLLAND, OPRAH WINFREY ad.
Režie: AVA DUVERNAY
(ČESKétitulKy!!!)
ANGLIE/FRANCIE/BELGIE– 2017
Dolby Stereo

komedie/drama

(106 minut)
přístupný

ZTRaTILI JSME STaLINa

Všichni se ho báli a jejich charaktery byli pokřiveny, teď chystají pohřeb a kují pikle proti sobě.
Hrají: STEVE BUSCEMI, JASON ISAACS, OLGA KURYLENKO, JEFREY TAMBOR ad.
Režie: ARMANDO LANNUCCI
(ČESKétitulKy!!!)

VSTUPENKY MOžNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, JIž OD 20. BřEZNA 2018!!!
RESERVOVANé VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDěJI 30 MINUT PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, POTé BUDOU UVOlNěNY K PRODEJI!

POZVÁNKY

50%

à

Novinky pro hlubocké občany

SLEVA

na atrakce

Vstupné za poloviční cenu stále platí
Jako každý rok garantujeme občanům Hluboké nad Vltavou poloviční cenu vstupného na placené
atrakce (letos na Technický lanový okruh, Velký lanový okruh a 3 krátké sjezdy, dětský lanáček,
velký sjezd, minigolf, Špuntárium, půjčovnu sportovního vybavení, trampolínu a plážový volejbal).
Slevové kartičky jsou k vyzvednutí u Lucie Havlové v pracovní době od 8:00 do 16:00 na adrese:
Good Agency s.r.o., Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou.

Novinky roku 2018

Půjčovna motorových
lodiček
Projeďte si Vltavu
na motorové lodičce.

Technický lanový okruh
Vyzkoušejte 12 náročných
lanových překážek ve výšce
8 metrů, které vás postupně
dovedou k zemi. Zakončíte je
sjezdem po laně.

Hlubocké sportovní hry
Nezapomeňte přijít 8. září 2018
poměřit své síly se sousedy
a kamarády z Hluboké.

Bc. David Šťastný
generální manažer areálu

 info@zuusti.cz

AKCE - Informativní rozbor pitné vody
trvání 19.3. - 30.6.2018
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., přílohy č. 5 Krácený rozbor

Koliformní bakterie

•

Amonné ionty

•

Dusičnany

•

Dusitany

•

TOC

•

pH

•

Železo nebo mangan

•

Tvrdost (Ca, Mg)

nebo

SOKOLOVNA Hluboká nad Vltavou
Podskalí 394 - malý sál (vchod zezadu od RRC)

Hodiny jsou vedené dle principů zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou DNS Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI Strukturální Pohybové Integrace Mgr. Daniela Müllera a podle principů nadstavbového
speciálu SPI - Herniace meziobratlového disku a bolesti zad prim. MUDr. Sylvie Musilové z
Rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor a Mgr. Daniela Müllera z IQ Pohyb Praha.
CENA: Kč 1 500,— (10 lekcí po 55 min.)

Ing. Jitka Moulisová
777 044 137
e-mail zdravypohybcb@centrum.cz

Více informací na www.zdravypohybcb.cz

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Neštípané palivové dřevo v délkách 2m (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo borovice, smrk
650 Kč/prm
listnaté palivové dřevo bříza
750 Kč/prm
listnaté palivové dřevo dub
800 Kč/prm
listnaté palivové dřevo měkké
550 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma.

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

ROZSAH STANOVENÍ:
Escherichia coli

17.4. - 19.6. v 17 h.
18.4. - 20.6. v 9 h.

mobil +420

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

•

od

Přihlášky u:

Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši letošní návštěvu hlubockého
Sportovně relaxačního areálu ve Sportovní ulici 1276.

•

od

aktivování svalové struktury pánve. Posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním
dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem. Důraz je kladen na všechny tři vrstvy svalů
pánevního dna nezbytné pro muže i ženy jako prevence proti prostatě, inkontinenci,
zkvalitnění sexuálního života. To vše nám pomůže k napřímení krční páteře. Zapracujeme na
hrudním koši. Odstraníme chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti.
Zautomatizujeme návyky zdravého pohybu v průběhu dne při běžných denních aktivitách.
Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předejdeme tak zraněním.

www.areal-hluboka.cz

 844 06 06 06 Po – Pá 8 – 15
www.zuusti.cz

ÚTERÝ
STŘEDA

CÍL: Kurz je zaměřen na napřímení pánve a páteře. Rozpohybování kostěné struktury a

Posilovací pomůcky do venkovní posilovny
Zacvičte si s vahou vlastního těla a přidejte
k tomu i cviky s novými pomůckami. K dispozici bude například kettle ball, sada činek,
nebo balanční míče.

Sledujte kalendář akcí a novinky v areálu na

KDY:

KDE:

Pergola ve Špuntáriu včetně
dětských prolézaček
Oslavte narozeniny svých dětí u
nás, pod pergolou a ve stínu. Děti
si užijí pohyb na prolézačkách.

Boulderová stěna
Přijďte během sezóny vyzkoušet i lezení bez
jištění po stěně s úchyty. Vaši bezpečnost
zajistí bezpečný povrch pro měkký dopad.

KURZ pro muže a ženy ZAČÁTEČNÍKY

Ceny viz. webové stránky.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

Cena: 750,- Kč včetně DPH

( 620,- Kč bez DPH )

Obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku ( bez odběru, tisku a expedice protokolu )

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY
252/2004 Sb. přílohy č. 5 je ceníková cena 1 250,- Kč včetně DPH ( 1033,- Kč bez DPH )

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic
na pracovišti Zdravotního ústavu.
………………………………..jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR

Nejbližší pracoviště:
České Budějovice, L. B. Schneidera 32,  387 712 364, 387 712 260,  zucb@zuusti.cz
Po, St: 7:00-17:00

Út, Čt: 7:00-15:00

Pá: 7:00-12:00

další pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz záložka „Pracoviště“

__________________________________________________________________________________________
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provádí ve svých laboratořích akreditované rozbory. Není kontrolním orgánem a neukládá sankce
za nevyhovující výsledky rozborů vod.

Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 71009361; DIČ: CZ71009361, bankovní spojení: 10006-41936411/0710

www.hluboka.cz
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