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NÁM, NÁM NARODIL SE...
ROČNĚ SE V ČESKÉ REPUBLICE NARODÍ ZHRUBA 110 000 DĚTÍ
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Farnosti Hluboká nad Vltavou a Hosín Vás zvou na 

VÁNOČNÍ  
ČAJ O PÁTÉ 

s koncertem 
Five O‘clock Christmas Tea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkhotel Hluboká nad Vltavou 
 25. 12. 2017, 1700 hod. 
 

                              Vstup dobrovolný 

I letos jsme si pro Vás připravili 

vánočně nasvícenou zoo. 
Poprvé rozsvítíme všechna světýlka 

ve čtvrtek 6.12.2018, 
naposledy si je budete moci užít 6.1.2019.

Po celou dobu trvání vánočně nasvícené zoo platí prodloužená 
otevírací doba. Pokladna se uzavře každý den v 18 hodin, v areálu zoo 

můžete zůstat do 18:30 hodin.
Tato otevírací doba neplatí pouze na Štědrý den, kdy pro Vás máme 

nachystanou jinou akci.
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Městský úřad blahopřeje občanům, 
kteří v měsíci prosinci 2018 

oslaví významná výročí

Houšková Anna Kostelec 97 let
Hromková Vlasta Hluboká 94 let
Bartuška Miloslav Poněšice 92 let
Stráská Jiřina  Hluboká 85 let
Kantor František Hluboká 80 let
Oušková Marie  Hluboká 75 let
Ambrož Josef  Purkarec 75 let
Vosejpka Josef  Hluboká 75 let

V měsíci prosinci oslaví 60 let společného života, 
Diamantovou svatbu, Antonín a Anna Vávrovi 

z Hluboké.

A 50 let společného života, Zlatou svatbu, 
oslaví manželé Pavel a Věra Petráčkovi 
a manželé Jiří a Jaroslava Doležalovi.

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

Narodili se
Tutko Sofie  Hluboká
Liška Viktor  Hroznějovice
Havelec Matyáš  Hluboká
Krausová Illa  Hluboká

Opustili nás
Antošová Anna  Hluboká

Společenská kronika

Ten zloděj čas, jak nostalgicky zpívá Hana Hegerová, 
nám ukradl další rok a  posunul nás k  letošním 
Vánocům a Silvestru roku 2018. Roku, ve kterém jsme 
oslavili sto let naší republiky.

Možná nás to stoleté vzpomínání trochu zklidnilo, 
zjistili jsme, že čas nezastavíme, a  že je zbytečné 
spěchat, abychom byli zas o  chvíli  – či o  sto let  – 
starší. Slyšeli jste už výraz „pomalé“ Vánoce? Jakože 
péct cukroví, jen když vás to baví. Jakože koukat na 
pohádky, zachumlat se pod deku s  knížkou v  době 
vánočních úklidů. Jakože se toulat se po lese, když 
nasněží, a  vzdychat nad tou krásou. Jakože neshánět 
dárků moc, ale jen malé a  osobní. A  jako nebalit je 
do vánočních papírů, ale třeba do novin – ale vtipně 
a originálně. Jakože moudrost přichází až ve chvíli, kdy 
pochopíte, že ty největší lidské dary stejně nejde ani 
koupit ani do ničeho zabalit…

Posílám Vám také dárek, pár vybraných myšlenek… 
Jakože se vám třeba budou hodit k Vánocům, nebo do 
nového roku.

1. Naučte se být rádi, že je ošklivé počasí, že čekáte ve 
frontě, v  zácpě na silnici, že máte problémy… Buďte 
rádi čemukoli negativnímu… 

Tento svého druhu masochismus vyčistí nebe nad 
vaším světem. Měli byste se zamýšlet pouze nad tím, 
v jakou výhodu pro vás se změní ta či ona nepříznivá 
okolnost. A tak to také bude – sami se o tom mnohokrát 
přesvědčíte.

2. Až přestanete jenom chtít a budete odhodláni mít, 
pak to dostanete.

3. Nejtěžší je umět čekat a zachovat přitom klid pána 
situace. Je nezbytné vydržet zkoušku pauzou, v jejímž 
průběhu se neděje nic.

4. Když s  něčím projevujete nespokojenost nebo na 
něco nadáváte – na vládu, úředníky, fotbalisty, počasí, 
kolegy, sousedy, členy rodiny, nemluvě už o  dětech, 
vysíláte do zrcadla světa nehezký obraz a  odrazem 
dostanete odpovídající realitu.

5. Dovolit si být sám sebou znamená se přijmout se 
všemi svými nedokonalostmi. Umožnit druhému, aby 
byl sám sebou, znamená sejmout z něho projekci svého 
vlastního očekávání. V důsledku toho se situace, kdy 
jeden chce to, co druhý nepřijímá, nepostihnutelně 
vyřeší sama sebou.

6. Ve své realitě vidíte ten film, který promítá váš 
„projektor“. Co si namalujete, to také vidíte. Problém 
spočívá v tom, že lidé to dělají NAOPAK: to, co vidí, to 
také malují. Chápete rozdíl?

7. Zázrak nastane pouze tehdy, dokážete-li prolomit 
navyklý stereotyp a  budete přemýšlet nikoli 
o prostředcích dosažení, ale o samotném cíli.

8. Jestli se vám občas zdá, že „nejste z tohoto světa,“ či 
že „s tímto světem něco není, jak má být,“ znamená to, 
že už jste se téměř nebo úplně probudili, a to je skvělé.

9. Pokud si budete úporně a  neochvějně promítat 
v myšlenkách SVŮJ film a kráčet k cíli, realita se dříve 
nebo později octne v  souladu s  ním. Realita prostě 
nemá, kam by se poděla – to už je její vlastnost. Nejen 
že vy závisíte na realitě – také ona závisí na vás. Otázka 
je, kdo vládne INICIATIVOU.

10. Co rozhodně nikdy nedělejte  – nebuďte v  životě 
zklamaní. Nesmíte si myslet, že se vám život nevyvedl. 
V  žádném věku tak smýšlet prostě nesmíte. Nic 
v tomto životě není zbytečné. A všechno teprve začne – 
v jakoukoli dobu, za jakýchkoli podmínek a okolností.

Deset vybraných myšlenek Vadima Zelanda
(Nový ruský autor představuje velmi účinnou techniku, 
jež umožňuje tvořit věci, které nám z  běžného úhlu 
pohledu připadají neuskutečnitelné, zejména však dává 
moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení.

Zjistíte, jak je uspořádaná realita světa jako celku 
i každého z nás jako jednotlivce. Pochopíte, že ve vesmíru 
existují paralelně různé možnosti. Je třeba vědět, že svůj 
osud si můžeme sami tvořit a vybírat to, co chceme prožít.)
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ROZHOVOR

Nám, nám narodil se…
Chtěli jsme hezké vánoční téma do prosincového 
Zpravodaje. A  našli jsme ho. Co hezčího si na 
Vánoce představit než novorozené miminko? 
Ježíšek se narodil Marii jen jednou, ale stejně 
tak důležitá jsou všechna ostatní miminka 
a  svá novorozeňátka nadevšechno miluje každá 
maminka. Přinášíme vám tedy alespoň na 
fotografiích malého Radoslávka (na fotografiích 
je dvoutýdenní), jeho maminku Kristýnku 
a  porodní asistentku Hanku Brožovou. Hanka 
má povolání staré jako lidstvo samo. Pomáhá 
dětem na svět a to je poslání, nikoli zaměstnání. 
Samozřejmě, že tatínkové jsou také důležití 
a  miminka je potřebují v  těch prvních chvílích 
proto, aby byli velkou oporou maminkám. Přesto 
jsme fotili „jenom“ to odvěké spojenectví mámy, 
děťátka a  ženy, která pomáhá. Na venkově, za 
lesy poblíž Hluboké, tam, kde se v zahradě pasou 
ovečky a kozy.

Hanko, vedete si statistiku? Víte, kolik 
miminek už přivítal na svět váš široký úsměv?
Nejste první, kdo se mě na to ptá. Lidi hrozně 
zajímají čísla, usmívá se Hanka. Nemám 

to přesně spočítané, k  porodu jsem zatím 
doprovodila přes 300 žen, ale „chytala“ jsem jen 
asi 2/3 z těch dětí, ostatní se narodily do rukou 
porodníků.

Blíží se Vánoce, tradice spojená s narozením 
Ježíška. Narodil se ve chlévě a  Marie byla ve 
své těžké hodince sama. Jak by měl vypadat 
ideální porod?
Ano, traduje se to, jak říkáte, ale pokud vím, 
v  Bibli není jednoznačně uvedeno, že by byla 
Marie při porodu opravdu sama. Samotné 
narození Ježíška je zde zmíněno jen velmi 
obecně a  podle mého tedy nemůžeme zcela 
vyloučit, že Marii pomáhala nějaká porodní 
bába.

Co se týče těch ideálních podmínek pro 
hladký průběh porodu, měla k  nim Marie 
velmi blízko. Předpokládám, že díky zvířatům 
bylo ve chlévě teplo, krom jejich občasného 
přežvykování nebo zabučení kravky či zahýkání 
oslíka i ticho, a jelikož byla noc, tak i tma (šero). 
Nikdo na Marii nechvátal, nenutil ji rodit vleže 
na zádech ani jí Ježíška po porodu neodnesl 

zvážit. O  tohle všechno musí ženy ještě stále 
v  některých porodnicích bojovat. A  pokud by 
se náhodou rozhodly rodit v  klidu vlastního 
domova podobně jako Marie, čeká je mnohdy 
trnitá cesta a  veliké nepřijetí, ale o  tom třeba 
jindy.

Jste mladá porodní babička. Co myslíte, že je 
v této profesi nejdůležitější? Zkušenosti? Nebo 
znalosti, empatie a určité předurčení?
Žádná porodní babička se nenarodila stará 
a zkušená. Každá jsme nějak začínaly. Vzdělání 
je rozhodně důležité, i  praxe pod vedením 
zkušených kolegyň, ale některé věci se ve 
škole ani v nemocnici prostě nenaučíte. Každý 
porod, každá žena vám přinese něco nového. 
Pořád se učíte a  posouváte své hranice oběma 
směry. Člověk musí být stále ve střehu. Je třeba 
hodně trpělivosti (někdy i  se sebou samou), 
respektu, pokory a  důvěry v  porodní proces, 
ženu i děťátko. A ano, máte pravdu, je to svým 
způsobem poslání, někdy nelehké, ale přesto 
krásné poslání… Neměnila bych.

„V září 2018 jsem díky Vašim hlasům získala prestižní ocenění Žena regionu pro Jihočeský kraj. Bylo to pro mne obrovské překvapení 
a radost. Moc si Vaší podpory vážím, je to pro mne úžasná zpětná vazba, že jsou s mou prací ženy i jejich rodiny spokojené. V jedné rodině 

jsem během své praxe pomáhala s příchodem miminka už dokonce třikrát! Tohle je ta nejkrásnější odměna.“
Hana Brožová
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Co vás k této profesi přivedlo?
Tuhle otázku dostávám poměrně často. 
Vyprávím pak docela dlouhý příběh o  tom, jak 
jsem si nejdříve přála být paní učitelkou, ale se 
svou pohybovou „zdatností“ bych nezvládla 
přijímací zkoušky z tělocviku. Pak jsem zatoužila 
stát se psycholožkou, ale gymnázium mi 
znechutilo učení. Lékařkou ani zdravotní sestrou 
jsem nikdy být nechtěla… Až jsem nakonec 
v učitelských novinách s nabídkou vysokých škol 
„náhodou“ objevila obor porodní asistentka. Teď 
už vím, že nic není náhoda, a jsem moc ráda, že 
jsem tenkrát poslechla hlas svého srdce místo 
hlasu mého tatínka, který mě varoval, že „to 
bude řezničina.“ Málokdo v mém okolí pracuje 
v oboru, který vystudoval a který je mu zároveň 
koníčkem. Mým snem je, aby si mne třeba za 20-
30 let k porodu vybraly ženy, s jejichž narozením 
jsem nyní pomáhala jejich mamince.

Co znamená pojem komunitní porodní 
asistentka?
Porodní asistentka je odbornicí na zdravé 
těhotenství, porod a  období šestinedělí. Svou 
profesi smí vykonávat v  jakémkoli prostředí, 
včetně domácího prostředí, ambulancí 
gynekologů, nemocnic, klinik, porodních 
center  apod. Komunitní porodní asistentka 
poskytuje péči ženám a  jejich rodinám jako 
celku, v  prostředí mimo porodnici. Postupuje 
podle konkrétních požadavků ženy, ale zároveň 
dodržuje bezpečnostní a  zdravotnická kritéria. 
Největší předností této péče je individuální 
péče, která je bezpečnější (porodní asistentka se 
v danou chvíli věnuje pouze jedné ženě, a proto 
má lepší podmínky ke sledování a případnému 
rozpoznání vznikajících komplikací). 
V  komunitním prostředí asistentka nepoužívá 
léky. Pokud zjistí u  těhotné nebo rodící ženy 
zdravotní komplikaci vyžadující léčebný zásah, 
odešle ji k odbornému lékaři nebo do porodnice.

Povolání porodní báby je jedním z nejstarších 
povolání žen v  historii. A  stejně jako je tomu 
u  jiných zaměstnání, prochází tato profese 
neustálým vývojem. Ve středověku byla 
návštěvní služba porodní báby v  domácím 
prostředí ženy zcela běžnou praxí. Porodní bába 
měla svůj „rajon,“ v  němž působila a  starala 
se o  ženy před porodem, po porodu a  také 
o  novorozence a  batolata. Až do poloviny 
dvacátého století se porodní asistentky staraly 
o  těhotné a  rodící ženy v  nemocnici i  doma. 
Se změnou politického systému u  nás v  roce 
1948 se ale náhled na práci samostatných 
porodních asistentek změnil. Profese dostala 
nový název  – ženská sestra a  dosavadní úlohu 
porodních asistentek s  odpovědností za 
výkony převzali lékaři. Z  asistentek rodících 
žen se staly asistentky lékařů a  ženám začaly 
chybět důvěrnice, které jejich stesky, starosti 
a  obavy s  očekáváním a  porodem miminka 
dovedly vyslechnout a dovedly odborně poradit 
i pomoci.

K obnovení profese porodní asistentky došlo 
teprve nedávno. V  roce 2004 v  souvislosti se 
vstupem ČR do EU, přijala Česká republika 
doporučená legislativní opatření a  v  souladu 
s  mezinárodní definicí porodní asistentky 
deklarovala porodní asistenci jako autonomní 
profesi, při které je porodní asistentka oprávněna 
poskytovat svou péči bez odborné indikace 
a dohledu lékaře. Tato samostatná kompetence 
porodní asistentky v péči o zdraví je významným 
rysem vyspělého systému zdravotní péče.

Jste členka organizace UNIPA. Co je jejím 
úkolem?
Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou 
profesní organizací porodních asistentek 
a  studentek porodní asistence. Podílí se na 
rozvoji oboru porodní asistence v  souladu 
s  nejnovějšími vědeckými poznatky a  přispívá 
ke zkvalitnění péče o  ženu a  dítě. Poskytuje 
odbornou podporu porodním asistentkám 
a  informační a  poradenský servis těhotným 
ženám a jejich rodinám.

Prezidentkou UNIPY je Ivana Königsmarková, 
troufnu si říci mediálně nejznámější porodní 
bába v  Čechách, která už od dob mého studia 
byla a stále je mým velkým vzorem.

Vaše nejkrásnější profesní zážitky?
Jéé, těch je spousta… Ženy, které se v určité fázi 
porodu úplně rozzáří a  jsou tak NÁDHERNÉ, 
bez ohledu na to, jak jsou zrovna rozcuchané, 
zpocené, unavené a  tak dále, mne stále znovu 
ohromují svou silou a vzbuzují ve mně obrovský 
obdiv a  úctu… Okamžiky, kdy je miminko na 
pomezí dvou světů, hlavičkou už trochu kouká 
ven, ale pořád je ještě v bříšku. Pro rodící ženu je 
to jedna z nejnáročnějších fází a je velmi důležité 
nic neuspěchat. V  tu chvíli nevnímám nic 
jiného, jen tu malou hlavičku, která se milimetr 
po milimetru souká ven, až vám najednou 
do dlaní vklouzne nový človíček… Obrovské 
množství lásky některých párů, která je cítit ze 

všech jejich vzájemných pohledů, doteků i slov, 
tolik mě dojímá… a  štěstí z  příchodu děťátka, 
jež mi bylo dovoleno s  nimi sdílet… Nebo 
když mě do rodiny volají už k  třetímu porodu 
a vidím, jak starší děti rostou a pamatují si mě. 
Některým jsem četla pohádku na dobrou noc, 
s některými jsem se učila nebo si hrála, zatímco 
jejich maminka prodýchávala kontrakce… 
Pokud jste přítomní u porodu, navždycky vás to 
zapíše do života té rodiny. Je to DAR…

Jak správně prožívat těhotenství? A jak porod?
To je otázka… Jak správně žít život? Na tohle 
se nedá jednoznačně odpovědět. Každá žena je 
jiná, žije v jiné rodině, má jiné hodnoty, priority, 
jinou minulost, jiné zkušenosti a  napojení na 
své tělo a  na miminko. Proto je tak důležité, 
aby mohla porodní asistentka ženu poznat už 
v těhotenství a ušít jí tu nejlepší péči přímo na 
míru.

Cokoliv porodní asistentka dělá, dělá ve 
prospěch ženy a jejího dítěte. Nic ženě striktně 
nepřikazuje, pouze doporučuje. Je těhotné, 
rodičce či nedělce oporou, má na ni dostatek 
času, naslouchá jí, vše trpělivě vysvětluje… Péče 
porodní báby dodává ženě sílu, pocit bezpečí 
a sebedůvěry. Ne nadarmo se říká, že hlavními 
pracovními nástroji komunitních porodních 
asistentek jsou hlava, ruce a srdce.

Myslíte ve své profesi i na budoucí tatínky?
Samozřejmě, bez nich by to ani nešlo. Muži 
nesou obrovskou zodpovědnost, často jsou 
to právě oni, kdo rozhoduje, kdy vyrazit do 
porodnice (stopují intervaly mezi kontrakcemi), 
mají za úkol uchránit partnerku před 
případným nevlídným chováním zdravotníků, 
být jí fyzickou i  psychickou oporou a  při 
tom všem se poprat se strachem (o  ni, o  dítě 
a z vlastního selhání) a s pocitem bezmoci, když 
pozorují svou vyčerpanou ženu, prodýchávající 
stahy a žadonící o císařský řez v naději, že by je 
osvobodil od bolesti… Není to lehká pozice.

ROZHOVOR
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Na předporodních kurzech, které pořádám, o tomhle všem mluvíme. 
Snažím se párům ukázat, že porod nemusí být horor, ale naopak může 
být jedním z nejkrásnějších zážitků v jejich životě.

Minulý týden mi jeden z účastníků po skončení kurzu řekl: „Docela 
začínám ženám ten porod závidět.“ Tak se mi to snad daří :-)

V září 2018 jste získala prestižní ocenění Žena regionu pro Jihočeský 
kraj. Proč jste byla oceněna?
Nejspíš proto, že jsem dostala nejvíce hlasů, směje se věčně usměvavá 
Hanka. A  proč mi je lidé poslali, to byste se musela zeptat jich… Já 
jsem si díky tomuto ocenění uvědomila, jakou obrovskou sílu a moc má 
komunita lidí, která se kolem mne během těch pouhých pěti let mé praxe 
vytvořila, když se spojí dohromady. Je to pro mne určité potvrzení toho, 
že práce, kterou dělám, a způsob, jakým ji dělám, má smysl a lidé o ni 
(mě) stojí a jsou s ní (se mnou) spokojení.

Ale je docela dobře možné, že kdyby šlo do soutěže posílat i negativní 
hlasy, zvítězila bych v  kraji také. Přece jen „porodní báby a  jejich 
prapodivné praktiky“ jsou v  médiích stále vděčným kontroverzním 
tématem a  jak s oblibou říkám: „Není na světě člověk ten, který by se 
zavděčil lidem všem.“

Kolik byste si přála vlastních dětí?
Když jsem byla malá, sledovala jsem ráda americký seriál „Sedmé nebe“ 
o velké rodině s pěti dětmi, takže jsem si dlouho přála mít dětí pět. Dnes 
už by mi stačily tři…

Trojka je moje šťastné číslo, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Co byste popřála budoucím maminkám, miminkům i tatínkům?
Veselé Vánoce a  šťastný Nový rok! Nebo jste měla na mysli něco víc 
„porodního“? To by vyšlo na další dvě stránky! Já bych jim přála, aby byli 
šťastní a měli se rádi, bez ohledu na to, kde, s kým a jak porodí. Možná to 
zní jako klišé, ale bez lásky by nebyl život a svět by se netočil…

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací 
porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji 
oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky 
a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu 
porodním asistentkám a  informační a  poradenský servis těhotným 
ženám a jejich rodinám.

Víte, že…
… o vás může v porodnici pečovat vámi vybraná porodní asistentka?
… porodní asistentky úzce spolupracují s  gynekology  – porodníky, 
pediatry, fyzioterapeuty, psychology, dulami a dalšími odborníky?
… spolu s porodní asistentkou můžete vytvořit porodní plán, ve kterém 
uvedete svá přání týkající se porodu a poskytované péče? Tím usnadníte 
komunikaci se zdravotníky na porodním sále.
… porodní asistentka vám vysvětlí, co je to informovaný souhlas a co 
dělat, pokud si přejete jinou než navrhovanou péči?
… tři poporodní konzultace s  porodní asistentkou u  vás doma hradí 
pojišťovna?
… porodní asistentka, stejně tak jako dula, poskytuje psychickou 
podporu a  informace nastávajícím rodičům? Na rozdíl od duly má 
zdravotnické vzdělání, poskytuje zdravotní péči a může dávat zdravotní 
doporučení?

Těhotenství
• povede vaši těhotenskou poradnu a předporodní kurzy
• připraví vás na porod a příchod dítěte
• konzultuje s vámi porodní plán
• podpoří vás v náročných situacích
• nabídne vám možnost těhotenského cvičení a masáží
• podporuje zdravé těhotenství

U porodu
• pečuje o vás a podporuje hladký a bezpečný průběh porodu pro vás 
i miminko
• pomůže vám načasovat odjezd do porodnice
• doprovodí vás do vámi vybrané porodnice
• pomůže vám ulevit od bolesti
• podporuje bonding a kojení

V šestinedělí
• pečuje o vás a vaši rodinu u vás doma
• poskytuje laktační poradenství
• podporuje hojení případného porodního poranění
• nabízí cvičení v šestinedělí
• poskytuje poradenství v péči o dítě
• zajistí zdravotní péči v případě ambulantního porodu
Ptejte se, jaké služby nabízí porodní asistentky ve vašem okolí.

Se svou porodní asistentkou
• máte na koho se obrátit, když potřebujete poradit
• péče je na míru vašim potřebám
• těhotenské péče se mohou účastnit i vaše starší děti
• máte nižší riziko předčasného porodu a  větší pravděpodobnost, že 
porodíte spontánně a bude dodržen váš porodní plán
• máte větší šanci, že porodíte bez poranění a  po porodu nebudete 
s miminkem odděleni
• o vás bude postaráno po dobu celého šestinedělí
• budete pravděpodobněji plně kojit
• budete se cítit v bezpečí
• zvyšujete šanci, že budete vy i  váš partner mít na období příchodu 
miminka hezké vzpomínky

Poděkování klientek – převzato z webových stránek 
www.porodnibabicka.webnode.cz:

• Moc ráda bych poděkovala za doprovod k  našemu srpnovému 
porodu. Byla jsem opravdu moc ráda, že Hanka s námi byla v Písku 
v porodnici, tiše a v klidu hodnotila situaci a kdykoliv jsem potřebovala 
radu či podporu, dostala jsem ji. Ačkoliv jsem měla načteno mraky 
odborných článků, při tak silném zážitku člověk znejistí a  myšlenky 
lítají nekoordinovaně hlavou… je pak skvělé mít o koho se opřít. Jsem 
opravdu vděčná, že díky Hance porod probíhal, za daných okolností, 
co nejpřirozenějším možným způsobem. A právě proto jsem pak byla 
hned druhý den tak fit, že jsme mohli s malým jít z porodnice domů, 
což jsem si moc přála. Děkuji ještě jednou za vše!

Monika, Vašek a Timi

• Haničko díky za tvých 5 porodních „P.  “ Bylas příjemná, 
profesionální, podporující, potichu a poblíž. Ze srdce děkujeme za tvou 
přítomnost u porodu naší holčičky.

Petra, Rado, Berenika

• Chtěla bych tímto moc poděkovat porodní babičce Haničce nejen 
za předporodní kurz, který pomohl otevřít oči mému manželovi, 
ale i  za úžasnou podporu a  vytvoření příjemné a  klidné atmosféry 
u  samotného porodu našeho synka Tobíka. Já i  můj manžel jsme si 
z porodního sálu odnesli nádherné vzpomínky a bezproblémový porod 
do vody v Krumlovské porodnici nás ještě více sblížil. Hlas Haničky, 
který mě provázel při porodu, a  její podpora bylo to, co jsem přesně 
v ten moment potřebovala.

Markéta

ROZHOVOR
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na úvod ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 29.  10.  2018 zazněla 
státní hymna. Ustavující zasedání zastupitelstva zahájil nejstarší člen 
zastupitelstva města p.  Karel Vácha. Uvedl, že se do zahájení zasedání 
dostavilo 18 zvolených zastupitelů a  zastupitelstvo a  je tudíž usnášení 
schopné.

Během programu byla dle schváleného programu určena pravidla pro 
jednání zastupitelstva, proběhla volba volební komise a  volba návrhové 
komise pro přípravu návrhu usnesení.

Stanovení počtu členů rady města bylo po zkušenostech z předchozích 
let navrženo jako sedmičlenné. Volební strany a  hnutí se dohodly na 
spolupráci pří řízení města. Na funkci starosty byl navržen Ing.  Tomáš 
Jirsa. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. Zastupitelstvo města zvolilo 
starostou města Ing.  Tomáše Jirsu. Jeho funkce bude podobně jako 
v minulém období neuvolněná.

Na funkci místostarosty byl navržen Ing.  Pavel Dlouhý. Žádný jiný 
kandidát navržen nebyl.

Dále proběhla volba ostatních členů rady města a Ing. Šťastná požádala 
o  návrhy kandidátů. Starosta a  místostarosta jsou ze zákona členy rady 
města, a proto se volilo dalších 5 členů rady města.

Zastupitelstvo města zvolilo:
Jiří Karvánek – PRO Zdraví a sport
Ing. Aleš Raus, Ph.D. KDU-ČSL
Jindřich Soukal – ANO 2011
Bc. David Šťastný – ČSSD
Karel Vácha – HNHROM
Dále se zastupitelstvo zabývalo volbou předsedů finančního 

a kontrolního výboru.

■ Zastupitelstvo dále projednalo určení oddávajících tak, jak to vyžadují 
příslušné státní předpisy. Starosta a místostarosta jsou pověřeni oddáváním 
ze zákona. Jako další byli navrženi: Valerie Chromá, DiS., Petr Píša dipl. 
um., Ing.  Aleš Raus, PhD., Miroslava Sekyrková, Ing.  Hana Šťastná, 
Bc. David Šťastný, Mgr. Milena Thalerová a Karel Vácha.

■ Osadní výbory ve všech částech města  – obcích, si připravily návrhy 
na členy a  předsedy OV. V  Líšnici, Hroznějovicích a  Poněšicích bylo 
požádáno o snížení členů na 3 osoby. V ostatních obcích, kde bylo více 
kandidátů, proběhly volby do OV. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
bylo nutné stanovit počet členů OV, jmenovitě je určit a zvolit předsedy 
jednotlivých OV.
Předsedy osadních výborů se stali: Bavorovice  – Plchová Emilie, 
Hroznějovice – Hovorková Romana, Jeznice – Kolářová Jitka, Kostelec – 
Čermínová Olga, Líšnice  – Pour Jan, Munice  – Svobodová Dana, 
Poněšice – Vondrová Marie, Purkarec – Jícha Miroslav

■ Zastupitelstvo města souhlasí s výběrem uchazeče a uzavřením smlouvy 
na zpracovatele akce Protipovodňová opatření Munice, náhon rybníka 
„Zanedbaný“

■ Na základě stavu objektu Karlův Hrádek bylo vypsáno výběrové řízení 
na akci „Provizorní zajištění havarijní zdi č. 12 Karlův Hrádek Purkarec, 
projektovou dokumentaci zajistila společnost Atelier Heritas,  s.  r.  o. 
Bylo vypsáno výběrové řízení, zajištění je navrženo dřevěnou tesařskou 
konstrukcí v  délce 10 m a  výšce cca  6,5 m doklínovanou ke zdivu 
zajišťované zdi. Zajištění je dočasné na dobu cca  3  roky a  výběrová 
hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo se spol. Stavitelství 
Karel Vácha a syn.

■ Zastupitelstvo souhlasí s  výběrem uchazeče a  uzavřením smlouvy na 
zpracovatele akce Protipovodňová opatření na Dehtářském potoce v k.ú. 
Bavorovice III. etapa

■ Starosta poreferoval o tvorbě rozpočtu na rok 2019 a vyzval přítomné 
zastupitele, aby včas vznesli případné připomínky k jim již předloženému 
návrhu rozpočtu. Poděkoval zastupitelům a popřál jim mnoho elánu do 
příštího volebního období.

Z jednání městské rady

ZPRÁVY 
Z RADNICE
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ANDĚLSKÁ 
HLUBOKÁ

Letošní Andělská Hluboká je nabitá 
programem pro děti i dospělé

Do druhého ročníku vstupuje Andělská Hluboká. Kouzelnou adventní 
i vánoční atmosféru navodí ve městě i v  jeho okolí desítky akcí. Oproti 
loňsku se objeví i několik novinek.

Vánočně laděný program, který připravují místní spolky i profesionálové 
z kulturních organizací ve městě, zaplní všechny čtyři adventní víkendy. 
Obyvatelé i  návštěvníci pětitisícového města se mohou těšit vedle 
rozsvícení stromu i  na velkou porci živé hudby, různých trhů, dílen, 
venkovních projekcí filmů a také na oblíbený průvod městem. Většině akcí 
dají pořadatelé andělskou poetiku.

Program se odehraje především na dvou scénách  – na pódiu na 
náměstí pod kostelem a  v  Alšově jihočeské galerii. Andělská Hluboká 
začala v neděli 25. 11. tradičním adventním trhem v Knížecím dvoře, kde 
nebudou chybět řemesla, umění i hudba.

„Snažili jsme se program vymyslet jak pro děti, tak pro dospělé,“ popisuje 
koncepci Markéta Vejvodová ze spolku Hluboká v pohybu, který zajišťuje 
veškeré dění na pódiu pod kostelem. „Pozvali jsme kapely nejrůznějších 
žánrů a divadelní soubory. Budeme pokračovat i ve venkovním promítání, 
které se loni návštěvníkům líbilo. Letos promítneme tři filmy, mimo jiné 
film S  tebou mne baví svět. Lidé ho znají, děti ho milují. Diváci stojí 
nebo korzují a pijí při tom punč,“ přibližuje atmosféru projekcí Markéta 
Vejvodová.

Andělské Vánoce v režii spolku Hluboká v pohybu nabídnou i Ježíškovu 
poštu, tvořivé dílny ale i letošní novinku – andělské bruslení s mikulášskou 
nadílkou, kdy si děti mohou zabruslit ve společnosti čertů a  Mikuláše 
v  sobotu 8.  prosince odpoledne na místním zimním stadionu. Vstupné 
je zdarma.

„Program vyvrcholí šestnáctého prosince andělským průvodem. 
Letos rozdáme účastníkům andělská křídla a  bílá trička. Průvod začíná 
od Schwarzenberské školky, projde přes celou Masarykovu třídu až na 
náměstí. Budou ho doprovázet loutky z živého betléma a lidé se mohou 
těšit i  na malé překvapení,“ slibuje za organizátory Markéta Vejvodová. 
Věří, že akcím bude přát počasí, protože všechny se konají venku.

Naopak program ve vnitřních prostorách nabízí Alšova jihočeská 

galerie, která sídlí v  areálu hlubockého zámku. V  zámecké jízdárně se 
každou adventní sobotu uskuteční Alšovka advent. „Každý rok využíváme 
motivu děl nějakého autora, která má naše galerie v depozitáři. Letos jsme 
zvolili Adolfa Borna,“ upřesňuje výběr Renata Křížková z Alšovy jihočeské 
galerie.

„Pořádáme řemeslné trhy, na kterých jsou čeští výrobci, kteří ručně 
leccos vyrábějí. Naše edukační oddělení připravilo doprovodný program 
pro děti, zapojit se mohou i  dospělí. Vstupné je zdarma a  do jízdárny 
jsme výjimečně otevřeli vstup ze zahrady. Návštěvníci se mohou těšit i na 
herce Pavla Trávníčka nebo na pohádku Ježíškovy první Vánoce v podání 
ochotnického divadelního spolku z Úsilného,“ dodává Renata Křížková.

Advent a Vánoce ožijí i v místním kostele. „První adventní sobotu se 
uskuteční Svatohubertská mše, kterou budeme z  kostela živě přenášet 
i  na náměstí,“ říká Tomas van Zavrel z  Farnosti Hluboká. Mši budou 
předcházet lovecké signály s  výkladem v  podání Jihočeských trubačů 
a během mše Tomas van Zavrel posvětí myslivecké adventní věnce určené 
k benefičnímu prodeji. Nejen věřící mohou po dvě středy přijít do kostela 
ráno v šest hodin na staročeskou adventní mši při svíčkách na tak zvané 
ranní roráty. V neděli 16. prosince přivezou skauti do kostela Betlémské 
světlo.

„Věřím, že Andělské Vánoce na Hluboké potěší místní a  přilákají 
k nám i spoustu návštěvníků,“ říká starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš 
Jirsa. Finančně akci podpořila Skupina ČEZ a  to jak v  rámci programu 
Oranžový rok 2018, tak v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu. Město 
Hluboká nad Vltavou děkuje za finanční podporu společnosti ČEZ, a. s. 
a za organizaci programu na náměstí kulturnímu a sportovnímu spolku 
Hluboká v  pohybu. Dále děkuje za spolupráci i  dalším významným 
subjektům turistického ruchu na Hluboké jako jsou AJG, ZOO, Zámek 
Hluboká, NZM Ohrada, hlubocká farnost a dalším partnerům.

Podrobný program přináší web www.andelska-hluboka.cz a  aktuálně 
i facebookový profil města Hluboká nad Vltavou. Informace k jednotlivým 
akcím naleznete také v kalendáři akcí na www.hluboka.cz.

www.andelska-hluboka.cz; www.hluboka.cz
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13. 11. – 21. 12. 2018, 2. 1. – 31. 3. 2019  
Zámek Hluboká – zimní prohlídková trasa (od 28. 11. vánoční  
výzdoba zámku, nádvoří a zimní prohlídkové trasy)

6. 12. 2018 – 6. 1. 2019  
Vánočně nasvícená ZOO Hluboká

1. 12. – 23. 12. 2018  
Adventní a vánoční inspirace – výstava v Galerii Knížecí Dvůr  
– otevřeno během adventních víkendů 11.00 – 16.00  
(v sobotu 22. 12. 11.00 – 14.00, neděle 23. 12.  12.00 – 16.00)

Neděle 25. 11. 2018
10.00 – 16.00  Adventní trh v Knížecím Dvoře  

– řemeslný trh, občerstvení, hudba

PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND 1. – 2. 12. 2018

Sobota 1. 12. 2018
Alšova jihočeská galerie - Alšovka advent
10:00 – 11:00 Zahájení adventních trhů 
11:00 – 11:30 Hudební vystoupení Folklórního souboru Bystřina 
11:45 – 12:00  Slavnostní zahájení Mgr. Danielem Hermanem  

– bývalý ministr kultury ČR
13:00 – 13:30 Hudební vystoupení Folklórního souboru Bystřina 
14:00 – 14:40  Hudební vystoupení Matyáše Caháka
15:00 – 16:00  Mikulášská taškařice  

(program pro děti – Čert, Mikuláš, Anděl)

Doprovodný program nejen pro děti:
10.00 – 16.00  Řemeslné trhy
13.00 – 16.00  Výtvarné vánoční tvoření s edukátory AJG

Náměstí - pódium
15.45 Bárováček – dětské folklorní vystoupení
16.30 Jihočeští trubači – lovecké signály s výkladem
17.00 Svatohubertská mše – přímý přenos z kostela
18.00 Jihočeští trubači – lovecké fanfáry  
19.00 Promítání pohádky „Čertoviny“

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 20.00  Trhy - vánoční vitráže, sklo, andělé,  

vánoční doplňky, občerstvení

Neděle 2. 12. 2018
Náměstí - pódium
14.45 Kapela Never Been 2 Jamaica
16.00 KS Alta – Mikulášská pohádka pro děti
16.40 MŠ Hluboká nad Vltavou – Vánoční koledy
17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
17.30 Rozsvícení první svíce na věnci

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy - uzeniny MAUZ, trdelník,  

vánoční doplňky, občerstvení
15.00 – 17.00 Andělská dílna, Ježíškova pošta

DRUHÝ ADVENTNÍ VÍKEND 8. – 9. 12. 2018

Sobota 8. 12. 2018
Alšova jihočeská galerie - Alšovka advent
10:00 – 11:00 Zahájení adventních trhů
11:00 – 12:00 Hudební vystoupení Tria Budweis
13:00 – 13:30 Divadelní představení společnosti Alta – Živý betlém
14:00 – 14:40 Hudební vystoupení Matyáše Caháka
15:00 – 15:40 Vánoční kouzlení

Doprovodný program nejen pro děti:
10.00 – 16.00 Řemeslné trhy
10.00 – 15.30 Pečení perníčků
13.00 – 16.00 Výtvarné vánoční tvoření s edukátory AJG

Náměstí - pódium
14.30 Dell Art – pohádka „Vánoce za časů našich prababiček“
16.00 Folklorní soubor Bystřina Zliv
17.00 Kapela Deep Purple South Bohemia Revival
19.00 Promítání filmu „S tebou mě baví svět“

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 20.00  Trhy - uzeniny MAUZ, vánoční doplňky, občerstvení

Zimní stadion
15.30 – 17.00  ANDĚLSKÉ BRUSLENÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Neděle 9. 12. 2018
Náměstí - pódium
15.00 Kapela Globus
17.00 Adventní koncert – přímý přenos z kostela
18.00 Rozsvícení druhé adventní svíce na věnci

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy – vánoční vitráže, sklo, andělé, uzeniny MAUZ, 

trdelník, vánoční doplňky, občerstvení
15.00 – 17.00 Pečené prase, dětský vánoční kolotoč

Středa 12. 12. 2018
18.00 Česko zpívá koledy – Zámostí

TŘETÍ ADVENTNÍ VÍKEND 15. – 16. 12. 2018

Sobota 15. 12. 2018
Alšova jihočeská galerie - Alšovka advent
10:00 – 11:00 Zahájení adventních trhů
11:00 – 12:00 Hudební vystoupení Marek Buble
13:00 – 13:40 Hudební vystoupení Matyáše Caháka
14:00 – 15:00 Odhalení tajů Vánoc 
15:00 – 15:30  A bude Popelka? Vystoupení herce Pavla Trávníčka

Doprovodný program nejen pro děti:
10.00 – 16.00 Řemeslné trhy
10.00 – 15.30 Pečení perníčků
13.00 – 16.00 Výtvarné vánoční tvoření s edukátory AJG

Náměstí - pódium
14.45 Malý Furiant – dětské folklorní vystoupení
15.45 Kapela Never Been 2 Jamaica
17.00 Adéla Jonášová – hudební vystoupení
18.30 Promítání pohádky „Tři bratři“

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 20.00  Trhy – vánoční vitráže, sklo, andělé,  

vánoční doplňky, občerstvení
15.00 – 17.00 Andělská dílna

Neděle 16. 12. 2018
Náměstí - pódium
15.00 Kateřina Malíková - klavírní vystoupení
15.45 Slavíčci z Hluboké – pěvecký sbor základní školy
17.00 ANDĚLSKÝ PRŮVOD – po Masarykově ulici
 ŽIVÝ BETLÉM – KS Alta
 Betlémské světlo – v kostele
18.15 Rozsvícení třetí svíce na věnci

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 20.00  Trhy – uzeniny MAUZ, vánoční doplňky, občerstvení
15.00 – 17.00 Andělský fotokoutek

Alšova jihočeská galerie
14.00 a 16.00 Vánoční koncert – Ženský pěvecký sbor Záviš

Lovecký zámek - NZM Ohrada
14.00 – 18.00  Advent na Loveckém zámku Ohrada – tvořivé dílny, 

zdobení vánočního stromku, předvánoční atmosféra

ČTVRTÝ ADVENTNÍ VÍKEND 22. – 23. 12. 2018

Sobota 22. 12. 2018
Alšova jihočeská galerie - Alšovka advent
10:00 – 11:00 Zahájení adventních trhů
11:00 – 12:00 Hudební vystoupení Marek Buble
12:30 – 13:30 Hudební vystoupení Marek Buble
14:00 – 14:30 Divadelní představení společnosti Alta – Živý betlém

Doprovodný program: 
10.00 – 16.00 Řemeslné trhy

Alšova jihočeská galerie
19.30 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba – Vánoční koncert

Náměstí - pódium
15.00 Kateřina Malíková – klavírní vystoupení
16.00 Společné zpívání koled
16.30 Rozsvícení čtvrté svíce na věnci

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00   Trhy – vánoční vitráže, sklo, andělé,  

vánoční doplňky, občerstvení, ochutnávka cukroví
15.00 – 17.00 Andělský fotokoutek 

Hotel Záviš z Falkenštejna
13.00, 17.00, 19.00 Pečení vánoček – nutno rezervovat

Pondělí 24. 12. 2018
10.00 – 15.00 Štědrý den v ZOO Hluboká
od 13.00 Zpívání koled na zámku – hlavní sál AJG
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ROZHOVOR

Chytím, či nechytím? To je, oč tu běží…
Hlubocká městská policie se rozhodně nenudí, 
přesto ještě rozšiřuje svou odbornost. Strážník 
Patrik Brožek se na vlastní žádost účastnil 
kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých 
a  opuštěných zvířat a  zacházení s  nimi. 
Kurz, který jako jediná pořádá Veterinární 
a  farmaceutická univerzita v  Brně, absolvoval 
nedávno.

Všichni víme, že odchyt ztracených či toulavých 
psů a  koček bývá ve městech častým úkolem 
právě městské policie. Město také má uzavřenu 
smlouvu s  firmou Animal Rescue z  Českých 
Budějovic, která zajišťuje odchyty toulavých 
a zdivočelých zvířat, převáží je do útulku, který 
provozuje a provádí i sběr a neškodnou likvidaci 
kadáverů, dále asistenční služby, zajistí i zvířecí 
taxi pro přepravu zvířat. Pravda ovšem je, že 
včas zasáhnout a řešit případy související s volně 
se pohybujícími zvířaty bez pána, řeší naše 
městská policie v katastru města a obcí v první 
linii. Městskou policii byste měli volat vždy, kdy 
se stanete svědky volného pobíhání psa bez pána, 
či jiných situací, které by mohly být nebezpečné 
zvířeti či lidem.

Čeho se kurz týkal a kdo ho může absolvovat?
Je to kurz v podstatě pro kohokoli, kdo přichází 
do styku s  bezprizornými zvířaty. Účastnili se 
lidé zaměstnaní v  útulcích, strážníci městské 
policie z  různých měst, prostě všichni ti, kteří 
přicházejí do styku s  nutností odchytit nějaké 
zvíře, někam ho přepravit, nebo se o  ně po 
určitý čas postarat.

K čemu je kurz dobrý?
Do téhle chvíle ho na naší služebně 
neabsolvoval nikdo, a  přece jen je dobré mít 
zaškolení v  oblasti, která je častou náplní naší 
činnosti. Každou chvíli nás někdo volá k volně 
pobíhajícímu zaběhlému psovi, chytáme labutě 
na silnici a  podobně. Každý případ musíme 
zdokumentovat, pořídit fotografie a postupovat 
podle práva. Ideální by bylo, kdyby měl kurz 
každý z nás. Protože dnes je všechno zákonně 
nataveno tak, že je třeba dodržet určité postupy, 
aby se při odchytu nestalo něco nejen nám, 
ale ani tomu zvířeti. Proto by správně mělo 
být vše ošetřeno tak, aby tyto výkony prováděl 
proškolený člověk s určitou kvalifikaci.

Odborně tedy mohu teď odchytávat pro 
město já, protože jsem se z  vlastní iniciativy 
přihlásil na proškolení a úspěšně ho absolvoval, 
a  pak pan Vladimír Kössel, majitel odchytové 
firmy a  útulku Animal Rescue, se kterým 
má město smlouvu. Nejde jen o  živá zvířata, 
můžeme zasahovat i  při nálezu například 
mrtvého zvířete, kočky přejeté automobilem 
a podobně, kdy probíhá tzv. asanace.

V  praxi je to tak, že pana Kössla voláme 
většinou až tehdy, kdy sami odchytneme psa 
a nepodaří se nám najít jeho majitele. Pan Kössel 
přijede, psa převeze do svého útulku nebo do 
karantény. Stejně tak ho voláme k  případům, 
na které bychom sami nestačili. On má letitou 
praxi, v tomhle ohledu se nic nemění.

Pokud se podíváme například na facebook 
Animal Rescue – Odchytová služba a útulek, 
zjistíme, že z  lokality Hluboká nad Vltavou 
se rekrutuje docela vysoké procento 
odchycených pejsků.
Je to evidentně díky tomu, že sem hodně lidí 
jezdí na výlety, vyvenčit psa a ten se jim ztratí, 
a samozřejmě pod Hlubokou spadají také obce, 
kde se někdy psi pohybují jaksi volně a nikdo 
z místních to neřeší.

Odchyt zvířete bez pána nemusí automaticky 
znamenat, že pes je opuštěný bezdomovec. 
Mohl se dostat do situace, že právě v tuto chvíli 
se pohybuje bez dohledu svého majitele, protože 
utekl ze zahrady, vylekal se ohňostroje nebo 
silvestrovských rachejtlí, vydal se za háravou 
fenkou a podobně.

Chováte se k  zaběhlému psovi jako 
k potenciálně nebezpečnému?
Ano i  ne. Pokud je na první pohled zřejmé, 
že se jedná o  agresivního psa, který cení 
své tesáky a  je nevrlý, pak by byla na místě 
například teleskopická tyč se smyčkou na 
konci. Nebo pokud je pes zalezlý v  nějakém 
prostoru, kam za ním strážník těžko může vlézt 
a  podobně. Prostě aby se navodila situace bez 
potencionálního nebezpečí. Pokud je agresivní 
pes v  kotci a  podobně, není dobré vstupovat 
do prostoru, kde si může chránit své soukromí 
a  bude si ho bránit, bez odchytové pomůcky. 
Nástroje k odchytu samozřejmě mohou pomoci 
vyřešit různé situace, ale záleží na strážníkovi 
a jeho uvážení, kdy a jak je použije. Samozřejmě 
naše služebna není vybavena veškerými 
pomůckami, které bychom si třeba přáli, jsou 
to jednak vyšší investice, jednak četnost využití, 
které nás omezují, avšak do budoucna bychom 
se chtěli i v tomto směru zdokonalit.

Někdy stačí použít smyčku vodítka a  je 
vyřešeno. Samozřejmě záleží na zkušenosti a je 
vždycky dobře, pokud tyhle akce koná strážník, 
který má ke zvířatům kladný vztah nebo sám 
některá chová.

Jak často „zvířecí“ události řešíte?
Minimálně jednou týdně nějakou situaci se 
zvířetem řešíme. Hlavní zákazníci jsou psi, 
pokud to není nějaký útěkář nebo plašan, tak 
je to většinou pohodová záležitost. Na služebně 

už máme pro utečence nebo zatoulance misku, 
nějaké krmení, přivezeme je k nám a čekáme, 
jestli se ozve páníček s  dotazem, jestli jsme 
nenašli jeho psa. S  kočkami je problém 
větší. Kočky jsou plachá zvířata, samozřejmě 
neposlouchají jako psi a  už vůbec nejsou 
důvěřivé k  cizím lidem, jsou menší, prolezou 
všude možně a odchyt je samozřejmě mnohem 
složitější. Tam se zas používají odchytové sítě, 
něco jako rybářský podběrák, ale doplněný 
o zatažitelnou smyčku, která síť uzavře, častěji 
jsou však účinnější odchytové klece, kam se 
narafičí dobrota, kočka tam vleze a dvířka za ní 
zaklapnou.

Probírali jste odchyt i nějakých dalších zvířat?
Další zajímavou skupinou byli hadi, to je také 
skupina zvířat, která teď získala na popularitě 
díky mambě zelené v Praze, nicméně chovatelů 
hadů a jiných zvířat je v republice víc a ne každý 
chová nebezpečná zvířata zodpovědně. Tam 
se zas používají pomůcky jiného typu, různé 
háky, na které se had jakoby namotá, kleště na 
hady, dají se chytat i  do rukou v  rukavicích, 
které neprokousne. Bezpečnost především, 
protože takový had kousne jen jednou, ten jed 
je opravdu smrtelně jedovatý.

Diskutovala se otázka ptáků, přemnožení 
holubi, používají se různé klícky, odchyty, atd. 
Ano, i  tohle by mohla řešit městská policie, 
pokud by město vzneslo požadavek, a  obrátili 
by se na nás, věděli bychom jak na to.

Jedna část výkladu se týkala odchytu živých 
zvířat, ale na pořadu školení bylo i  odklízení 
mrtvých zvířat, tzv. kadáverů. Tam se řeší spíš 
asanační technika, čím a  jak kadáver sebrat, 
ochranné oblečení, kombinézy, rukavice, 
na ochranu před znečištěním, desinfekční 
přípravky jelikož může jít o infekční záležitost, 
která by mohla způsobit nepříjemné 
onemocnění.

Pokud pes volně pobíhá nebo uteče, vyžaduje 
městská policie nějakou pokutu?
Pokud mají města nebo obce vyhlášku, že pes se 
nesmí volně pohybovat ve veřejných prostorách, 
nebo musí být striktně na vodítku, teoreticky by 
pokuta možná byla. Ale u nás se snažíme v první 
řadě řešit tyto situace lidsky, jsme tolerantní, 
upozorňujeme nebo domluvíme v místech, kde 
není dobré mít psa na volno. Pokud by si však 
někdo nedal říci, slova nestačí a tyto situace jsou 
opakované, musíme se k  tomu postavit také 
jinak. Můžete mít poslušného psa, ale něčeho 
se lekne a  způsobí třeba dopravní nehodu. 
Mít psy na volno jen tam, kde je to bezpečné, 
pokud je velký, aby neohrožoval nebo třeba 
jen neděsil děti a  chodce. Budit hrůzu může 
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Holandské Vánoce

Hlubocký pan farář Tomas van Zavrel už chystá 
třetí farní bál, svěřenou farnost už po tři roky 
rozsvěcuje svými nápady a  aktivitami, zgruntu 
opravil faru (takže už nedělá městu ostudu svou 
omšelostí) a kromě jiného… přivedl na Hlubokou 
své rodiče a  oslaví zde s  nimi první společné 
Vánoce.

Manželé van Zavrel, tehdy ještě Zavřelovi, 
s  ročním synkem Tomášem emigrovali 
z  Československa před padesáti lety, hned na 
podzim roku 1968, kdy ještě chaos v  republice 
bylo možné využít k odjezdu ze země okupované 
sovětskými vojsky. Odletěli do Holandska, s  tím, 
že pan van Zavrel ztratí svou zajímavou práci 
na pražském Barrandově, protože v  Nizozemí 
téměř neexistoval filmový průmysl, kde by mohl 
pokračovat. Jeho žena, strojní inženýrka, si se svou 
technickou profesí naopak našla práci okamžitě. 
V  Holandsku se zabydleli ve vší spokojenosti 
a  život v  zemi tulipánů, černobílých kraviček 
a mlýnů se jim líbil.

Po 25 letech se ale syn  – tehdy už Tomas van 
Zavrel a  jako nizozemský občan  – poprvé vydal 
znovu do Čech. A samozřejmě se po revoluci přijeli 
podívat i rodiče.

Děti někdy své rodiče překvapují. Tomas, který si 
přál být knězem už po maturitě, nejdříve poslechl 
rodiče, vystudoval práva a  věnoval se kariéře. 
Pak ale úplně změnil svůj život a  směřování. 

Teologickou fakultu absolvoval klasickým 
pětiletým studiem v České republice, ke znalosti 6 
jazyků se tam musel přiučit ještě řečtině a latině; 
a  to vše ve věku, kdy už každodenní studium 
není úplně lehká záležitost. Stát se knězem po 
čtyřicítce není jednoduché, člověk musí opouštět 
a pálit mosty tam, kde už byly postaveny, přetvářet 
zažité návyky a životní styl. Je to náročný proces. 
Syn Tomas ale nezalitoval a  své charisma, svou 
pracovitost, vynalézavost a  horlivost dokáže 
uplatnit v široké míře jako služebník Boží.

V roce 2011 byl vysvěcen na kněze. Začínal na 
Šumavě v Sušici a okolí a byl to začátek bouřlivý. 
Po výbuchu plynového ohřívače ve farské koupelně 
vyskočil před ohněm z  2. patra. S  Boží pomocí 
přežil „jen“ s rozdrcenou patou a popáleninami.

Přejme otci Tomasovi i jeho rodičům, aby život 
na Hluboké byl přívětivý a  v  přátelském okruhu 
široké farní rodiny. A  protože je před Vánoci, 
povídali jsme si s farskými rodiči právě na vánoční 
téma. Van Zavrelovi totiž říkají, že se Vánoce 
v Holandsku tak, jak je známe my, neslaví.

Vy jste odvezli svého ročního syna Tomáše 
před víc jak 50 lety z  republiky a  emigrovali 
v  roce 1968 do Holandska. Stali jste se 
holandskými občany. Ale jak tak osud sám 
podle svých scénářů spřádá osudy, váš Tomas 
vás zase naopak přivedl zpátky domů do 

Čech. Vzpomenete, jak jste slavívali Vánoce 
v Holandsku?
Udržovali jsme rodinnou tradici. Vánoce 
s  Ježíškem, tak jako jsme byli zvyklí z  dětství 
a ze svých rodin, těch se nevzdáváte ani v cizině. 
Stejně jako jsme doma samozřejmě mluvili česky 
a učili jsme naši řeč i syna.

Slavili jsme Vánoce po svém, se stromečkem 
a  kaprem. Kapra jsme si objednali, to nebyl 
problém. Pamatuji, jak jednou prodavači 
v obchodě s rybami vyklouzl z ruky a upadl na 
zem, a on ho chvíli honil na dlažbě a jak se paní, 
co právě také nakupovala, divila, že i tak si toho 
kapra chceme koupit. Chtěli jsme, protože bez 
kapra by nebyly Vánoce.

A jak jinak to bylo s kuchyní, také jste se drželi 
českých receptů s  knedlíky? O  holandské 
kuchyni se říká, že moc gurmánská není… 
prý je to následek kalvinistické střídmosti 
a místních plodin.
My knedlíky moc nevaříme, ale jinak jsme se 
drželi pravidel české domácnosti. Chyběl nám 
český chleba a  tak se ho Marcelka naučila péct, 
jen jsme museli sehnat tu speciální mouku. 
Ale pak časem se i  v Holandsku začal prodávat 
německý chléb a ten už je jako náš.

Staroholandská jídla, to jsou jídla velmi prostá, 
selská a  vydatná, jako například rozmačkané 
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brambory se zelím a  buřtem. Třeba letíte 
letadlem do Holandska a  tohle vám naservírují. 
Všichni Holanďané na palubě zajásají… a ostatní 
zesmutní. Holanďané vaří jinak, po svém. Mají 
odlišnou etiketu. Snídaně jedí příborem a nožem 
krájí při jídle i  chléb na talíři. Zažili jsme, že 
v Haagu vystupoval český hudební soubor, byla 
to velká společenská událost. Překvapilo nás 
potom, že na slavnostní večeři Čechy umístili 
odděleně do jiného sálu. Bylo nám to divné, tak 
jsme se ptali proč? A odpověď zněla, prý proto, že 
je nepříjemné se na Čechy dívat, když i při takhle 
slavnostní příležitosti oblečení ve smokingu jedí 
rukama. To se prostě v  Holandsku nedělá, prý 
vrchol neslušnosti. Mají jiná pravidla stolování.

Nás zase na začátku pobytu v  Holandsku 
překvapovalo, jak jsou šetrní. Na návštěvě vám 
holandská rodina nabídne kávu, přinese krabici 
se sušenkami a  každému dá jednu sušenku. 
A pak pikslu zase zavřou a uklidí do kredence. Na 
druhé straně dokážou být nadmíru štědří, když se 
má pomáhat lidem v nouzi. Holanďané jsou lidé 
příjemní, otevření, veselí, v  hospůdce si s  vámi 
rádi popovídají, když hledáte cestu, nepošlou vás 
na špatnou stranu, chovají se vstřícně. Jejich řeč 
jsme se naučili, i když není jednoduchá. Ale za ta 
léta jsme ji dostatečně naposlouchali.

Emigrovali jste přímo do Holandska. Měli jste 
to rozmyšleno?
My jsme hledali monarchii, nechtěli jsme jinam. 
Máme pocit, že tam, kde je královna či král, je 
to lepší. Oni mají svého krále Viléma Alexandra, 
země je pod dědičnou monarchií. Až umře král, 
budou v Holandsku královny, protože syna tenhle 
král nemá, jen dcery.

Líbilo se vám tam?
Byli jsme tam spokojení a  šťastní, a  dodnes se 
do Holandska moc rádi vracíme. Holandsko je 

zajímavá země. A krásná. Nejen tím množstvím 
tulipánů a narcisů… Holanďané se cítí a chovají 
velmi svobodně a  jednají s  člověkem přímo. 
Člověk ví na čem je. Také drží slovo, když něco 
slíbí.

Je to také země kol. V Česku máte cyklostezky, 
ale vedou i  po silnicích, a  tak cyklista riskuje 
život. V  Holandsku existují všude exkluzivní 
cyklostezky, jenom pro „kolaře“. Jezdí všechny 
generace, do práce, na nákupy, ve volném čase, 
na kole odvozí děti, i nábytek, když se stěhují.

V  Holandsku se na rozdíl od nás nikdy 
nic nikomu nebralo, nic neznárodňovalo. Je 
to neutrální země, jen Němci za války jejich 
neutralitu porušili a  při útoku na Francii je 
přepadli, a jejich improvizovanou obranu rychle 
překonali. Ale Holandsko se aspoň bránilo…! 
A  Němcům dodnes zazlívají tehdy zpustošený 
rozbombardovaný Rotterdam.

Nizozemí je zem multikulturní, už tím, že měla 
kolonie, má velmi různorodé obyvatelstvo, dnes 
znásobeno migračními vlnami. Takže jsou velmi 
tolerantní. Je to zem složená z mnoha vlivů, ale 
dnes stejně jako celá dnešní Evropa řeší otázku, 
jak přijmout lidi, kteří mají jiné hodnoty, jiný 
pohled na život, a  žijí jinou realitu než místní 
usedlíci. Už dnes mají v  zemi více jak milion 
muslimů, a to byl další důvod, proč jsme se vrátili 
do Čech.

Holanďané jsou cestovatelé, a do Čech jezdili 
rádi, bylo tady pro ně levně, to oceňují a mají na 
to nos. Teď už se orientují zase na Chorvatsko, 
Černou horu. Je to šetřivý národ, historie jejich 
země je k tomu vychovala.

Vztahy v rodině jsou také jiné než v Čechách. 
Tam se nepředává majetek dětem, to nejde. 
Nemůžete bezplatně převést byt na dítě, vy mu 
ho musíte prodat, i  vlastnímu potomkovi, to je 
uzákoněno. Žádné rozmazlování. Ani hotové 
peníze ze své kasy mu nemůžete převést, v  tom 

je tamější berňák ostražitý. Můžete dětem peníze 
půjčit, ale budou z půjčky platit úroky jako každý 
jiný. Je to jiné než tady v  Česku, kdy můžete 
převést dítěti cokoli bez daně. Každý musí 
odpovídat a platit sám za sebe. Což nám připadá 
docela výchovné.

Důkladné cestování nebo život v  jiné zemi 
vám teprve otevře výhled do světa. Lidé, kteří 
necestují, nebo jezdí na dovolenou jen do 
hotelu na pláži, nezažijí, čím a  jak žije země, 
kterou navštívili. Češi, kteří emigrovali ze 
socialistického Československa, byli souzeni 
socialistickými soudy a pokud by se vrátili, byli 
by trestáni. Proto se do vlasti mohla většina 
emigrantů podívat až po revoluci. Překvapilo 
vás nějak Česko, když jste se vrátili?
Vrátit se proti proudu času je těžké. Je to jiné, pokud 
si nějaké místo pamatujete z dětství, připadá vám 
menší, ne takové jako ve vzpomínkách a  může 
vás klamat. My se ženou jsme oba rodilí Pražáci. 
Já byl ze Smíchova, Marcelka z  Bubenče. Praha 
pár let po revoluci byla plná změn… Jezdili jsme 
raději na venkov, na Šumavu. I Holandsko už je 
také jiné než v dobách, kdy jsme do něj přišli žít. 
Stejně tak je jiná Praha, i  celá Česká republika, 
i Evropa.

A jak se vám líbí na Hluboké?
Líbí se nám tady moc. Hluboká je velmi příjemné 
městečko. Cítíme tu pospolitost mezi lidmi. Mají 
tu skvělého starostu. Místní farnost je velmi 
zbožná a zdá se, že se stala ještě více aktivní po 
příchodu našeho syna. To nás těší. Jsme moc 
rádi, že otec biskup našeho syna přemístil právě 
sem. Je tu klid, krásná příroda, blízkost Českých 
Budějovic… a byla tu fara, která se po důkladné 
rekonstrukci mohla přizpůsobit pro mou ženu, 
která prodělala dvě mrtvice. Jsme šťastní, že jsme 
pohromadě.

Mikuláš, který přijede lodí…
Tulipánové Holandsko, země s  dávnou 
kolonizací, námořníky a  koráby, kakaem, 
větrnými mlýny a výtečnými sýry. Země, která je 
pěkně placatá, ale také neuvěřitelně rozmanitá. 
Například právě v  tradicích. Posbírala je totiž 
hned z  několika zemí a  utvořila z  nich vlastní 
mix, který jen podtrhuje zvláštnost tohoto 
přímořského státu.

Nizozemí patří do Evropy jako jakýkoli jiný 
stát tohoto kontinentu. Člověk si často myslí, 
že nejrozšířenější svátky, jako jsou Vánoce, mají 
v jiných evropských zemí tradici podobnou jako 
v  Čechách  – ryba se salátem, vánoční stromek 
a  na něm vánoční ozdoby a  kupa dárků pod 
ním. Ale Vánoce se v  Holandsku neslaví jako 
v  Čechách. Protože v  Nizozemí děti dostávají 
dárky hlavně od svatého Mikuláše a  Vánoce 
už moc o dárcích nejsou. Proto je 24. prosinec 
i pracovní den.

ROZHOVOR
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V  Nizozemsku má Mikuláš podobu 
ctihodného Sinterklaase, který podniká dlouhou 
plavbu ze Španělska, kde bydlí, aby mohl 
obdarovat nedočkavé děti po celé zemi. Mikuláš 
(Sinterklaas) dává dárky a  černý Petr (Zwarte 
Piet) zase tzv. „pepernoten“ (malé kulaté sušenky 
perníkové chuti).

Proč podle tradice Sinterklaas, sám patron 
námořníků a  také Amsterodamu, připlouvá 
s Černým Petrem po boku ze Španělska? Důvod 
najdeme v  historii Nizozemska, které bylo od 
15. do 17. století součástí španělské říše. Kult 
sv.  Mikuláše, jehož ostatky spočívaly od 11. 
století v  italském městě Bari, toho času rovněž 
državě Španělska, se šířil daleko, až na sever 
Evropy.

Dnes sv.  Mikuláš připlouvá na parníku ze 
Španělska už třetí týden v  listopadu. Hlavní 
oslavy propukají samozřejmě až 4. a 5. prosince, 
kdy chodí Mikuláš i  po zemích českých. 
Sinterklaas, holandský Mikuláš, podobně jako 
u nás nepřichází sám. 

Po zemi se pohybuje na bílém koni 
v  doprovodu černých Petrů. Toho dne večer, 
kdy připlouvá Sinterklaas se svými pomocníky 
s  tvářemi černými od sazí z  komína, kterým 
prolézají, aby svému pánovi podali zprávy 
o  hodných i  zlobivých dětech, dávají děti 
do dřeváku nebo punčochy před krbem pro 
Sinterklaase dopis. Přikládají i  misku vody 
a mrkev nebo slámu pro Sinterklaasova bělouše. 

Ráno pak nacházejí v dřeváku nebo punčoše 
sladkosti a  dárky a  perníkového mužíčka 
s vtipnou básničkou v ruce. Dopis si samozřejmě 
Sinterklaas ponechal. Je to trochu odlišné od naší 
starosvětské české trojky, známé z  malebných 
Ladových ilustrací, zároveň to však vzbuzuje 
povědomé sympatie. Vždyť i  Černý Petr, ve 
středověku symbolizující zlou postavu, je 
obdobou českého čerta.

Mikuláš není pohádková postava
Mikuláš nebyl pouze náboženským symbolem, 
ale skutečnou postavou, světcem. Narodil se roku 
271 n. l. v Turecku a zemřel ve věku 71 let v Itálii 
jako biskup. Holanďané jej zpodobňují stejně 
jako my Češi. Potkáte vysokého pána oděného 
v bíločerveném rouše a vysoké čepici, se zlatou 
berlou v ruce. Vypráví se o něm, že je laskavý, při 
jeho příchodu se rozdávají dárky a on odlehčuje 
tradiční atmosféru lehkými vtípky pro dospělé 
okolo sebe. Zvláštní jsou i místa, kde Holanďané 
slaví tento svátek – a  to v docích, holandských 
přístavech, kde se každoročně scházejí spousty 
dětí i  dospělých lidí, aby viděly slavný průvod 
Mikuláše na koni a  černých Petrů. Protože, se 
jedná o jeden z nejznámějších svátků v Nizozemí, 
vstup Sinterklaase na zemskou pevninu vysílají 
holandské televize v  přímém přenosu po celé 
zemi. Celou slavnost tak sledují milióny lidí.

Mluvíme-li o Vánocích, je třeba připomenout, 
že i  Štědrý den Nizozemci oslaví například 
návštěvou kostela a  mše. A  například ve 
známém městě Gouda, odtud pochází výtečný 
sýr se stejným názvem, mají „večer svíček“. 
V  první polovině devatenáctého století zde 
Holanďané založili dílnu na výrobu svící. V celé 
zemi se staly svíce nepostradatelnými bytovými 
doplňky. Oslav se účastní všichni občané města, 
včetně starosty, který předčítá vánoční příběh za 
doprovodu zvonkohry. Potom se rozdají texty 
s koledou Tichá noc, svatá noc a celé město zpívá. 
Tento svátek patří mezi jedny z  nejkrásnějších. 
Ulice, domy i můstky přes kanály ozařuje světlo 
svíček. Městu Gouda se krom toho říká také 
srdce nebo střed Holandska.

Proč však Nizozemci věnují tolik prostoru 
někomu, kdo je jen předzvěstí Vánoc?
Protože o  Vánocích nenosí dárky Ježíšek 
jako v  Čechách. Je to slavnost pro děti, které 
Sinterklaas 5.  prosince navštěvuje se svými 

černými pomocníky. Měsíc předtím dorazí a od 
té doby obdarovává děti. Velké dárky dostávají až 
5. prosince. Sinterklaas čte z velké knihy, tak jako 
v Čechách, a kdo zlobil, toho dají „černí Petrové“ 
do pytle a dostane metlou (alespoň se tím hrozí) 
a hodní dostávají sladkosti a velké dárky. Dospělí 
se také scházejí. Losují, komu připraví dárek. 
Takhle to nestojí hodně peněz. Dárek se zajímavě 
zabalí. Všichni sedí v kruhu. Čtou se básně, ve 
kterých se vypráví o  nepěkných vlastnostech 
obdarovaného a dárek s tím často i souvisí. Je to 
spíše společenská událost. K tradici patří rovněž 
čokoládová písmena, která Sinterklaas nosí jako 
ozvěnu pohanského mýtu o  bohu Odinovi, 
a velmi oblíbené jsou malé půlkulaté zázvorové 
sušenky, které svou chutí nejvíce připomínají 
perník. Největším symbolem nizozemských 
Vánoc však byl, je a  bude Sinterklaas a  jeho 
pomocník – Černý Petr.

I  Nizozemci znají samozřejmě vánoční 
stromeček, ale štědrovečerní večeře není v jejich 
tradicích nijak pevně zakotvena ani nemají 
typické štědrovečerní jídlo. Na půlnoční se 
chodilo, ale už také podstatně méně než před 50 
lety. To je asi i tímh, že se už několik týdnů před 
vánocemi neslaví advent, ale všude je vánoční 
atmosféra, asi jak v Čechách. Velkou tradici má 
bohatá snídaně 25.  prosince. Následující den, 
26. prosince, je pak určen především k setkáním 
s příbuznými a přáteli. Nezbytností jsou vánoční 
dekorace, v  nichž je zastoupena především 
červená, zelená, zlatá a stříbrná barva. Oblíbené 
jsou zelené adventní věnce, cesmína i jmelí, naše 
společné dědictví z keltských časů, a nebylo by to 
Nizozemsko, kdyby se mezi vánoční výzdobou 
neobjevily také květiny. Ostatně nepochybujte 
o  tom, že vás bude každý správný Nizozemec 
zarytě přesvědčovat, že dnes již celosvětová 
tradice Santa Clause má své kořeny právě 
v Nizozemsku, v osobě důstojného bělovousého 
Sinterklaase. A bude mít pravdu.

soprán Kateřina chromčáková | alt Dagmar Volfová | tenor Pavel chrášťanský | bas Svatopluk Sem
pěvecký sbor Perchta z Českého Krumlova | orchestr musica da camera | dirigent Petr Píša

JUDr. Zdeněk
Melichar
– Notář –www.sinfonie.cz

česká mše Vánoční
jakub jan rYba

Vánoční koncert
sobota 22. prosince 2018 | 19.30 hodin
alšoVa jihočeská galerie hluboká nad VltaVou

předprodej: Kulturní centrum Panorama Hluboká n./Vlt. (& 774 457 269) | aJG Hluboká n./Vlt. (& 387 967 120)
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VÁNOČNÍ 
POZVÁNKY

Steakové hody
13. - 15. prosince
Hotel Záviš z Falkenštejna

Vánoční nabídka
Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám mimořádné předvánoční 
snížení cen vybraného dekorovaného 
a nedekorovaného porcelánu české výroby.

Najdete u nás výhodné a praktické dárky 
pro vaše nejbližší i  známé. Věříme, že 
tuto nabídku využijete a těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Kde nás najdete: VO průmyslového zboží, 
Vltavská 1011, Hluboká nad Vltavou 
(hned vedle areálu Podniku místního 
hospodářství Hluboká nad Vltavou)
Otevírací doba: Po – Pá 7,00 – 15,30
Tel.: 387 965 492, 603 550 963

Příjemné odpoledne 
s Betlémem
Církev československá husitská Vás zve na 
adventní setkání s  koledami, povídáním 
a  betlémem Ludmily Dominové. Letos 
přibyla nová postavička – bača s ovečkami. 
Betlém si můžete přijít prohlédnout od 
14 hodin, zpívání bude od 15 hodin.
Těšíme se na vás v  kapli Husova sboru 
v Hluboké nad Vltavou 15. prosince2018 
od 14 hodin.
Za náboženskou obec

bratr farář Karel Filip 
a Ludmila Dominová

Styloví velocipédisti z Podšumavanu
českobudějovického cyklistického spolku, přijedou opět okružní jízdou hned prvního ledna 
nového roku z Budějovic na Hlubokou. Ozdobí tak Nový rok na Hluboké, občerství se česnečkou 
v hotelu Záviš a pokračovat ve společenském veselém duchu budou v restauraci Lok – Ham 
(kolem 13hodiny odpolední).

Možná dobrý nápad, jak hned první novoroční den rozhýbat tělo, unavené a povětšině přejedené 
i přejásané po nejnáročnějších svátcích roku. Co my na to? Nevyvedeme také svého železného 
oře ven na vzduch?

Sladká pozvánka
Znovuotevřená cukrárna v multifunkčním objektu vedle 
kostela pod novým názvem BISTRO CAFÉ (bývalý 
Central Souvenirs Bar) je tu opět pro Vás s  nabídkou 
zákusků, chlebíčků, bramboráků, hamburgerů, baget, 
vánočních punčů  – jak pro dospělé, tak pro děti. 
Přijímáme objednávky na chlebíčky, zákusky, dorty, 
vánoční cukroví. V naší nabídce pokračujeme s nabídkou 
svatomartinských vín, stáčených a lahvových vín.
Týdenní akční nabídka na kávu se zákuskem. Otevřeno 
úterý až neděle. Těšíme se na Vás.

Ivana Divišová a Květoslava Navarová

5. prosince 2018 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
v Bistro Café od 16 hodin. Rezervace na čertovském 

telefonním čísle 776 286 221

Pozvánka na vánoční 
koncert
Vážení přátelé, zveme Vás srdečně na vánoční koncert, 
který se bude konat ve středu 12. 12. 2018 od 17:00 hodin 
v aule naší základní školy.

Vaši Slavíčci z Hluboké
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Hlubocká školní jídelna: Změny jsou dobré, 
ale řízek by měl zůstat řízkem

Jedno ze známých úsloví říká, že „změna je 
život“. Jestliže to platí, pak v  hlubocké základní 
škole to opravdu žije naplno, protože změny, 
inovace a zlepšení tam probíhají téměř neustále. 
Postupnou velkou modernizací prochází 
v  posledních letech také školní jídelna. Jaké 
změny to jsou, jsem se ptala vedoucí školní jídelny 
Štěpánky Grögerové a  ředitele základní školy 
Jaroslava Schmieda.

Štěpánka Grögerová: „Pro děti a  rodiče je 
tou asi nejviditelnější novinkou a  změnou 
nová chladicí vitrína na moučníky, chlebíčky, 
dezerty. Je nainstalovaná v jednom z původních 
výdejních pultů a  funguje tak, že malí i  velcí 
strávníci si z  jejích jednotlivých miniboxíků 
sami berou talířky nebo misky s  jídlem. Díky 
vnitřnímu klima vitríny jsou splněny náročné 
hygienické normy, zákusky nebo chlebíčky jsou 
konstantně chlazené, neosychají. Navíc je tím 
usnadněn výdej jídel. Musím říci, že na začátku 
jsem měla trochu obavy, jak hlavně menší děti 
tento způsob odebírání zvládnou, ale byla jsem 
mile překvapena, nebyl vůbec žádný problém. 
Zřejmě je to i  tím, že děti jsou z  dovolených 
s rodiči v hotelích zvyklé si brát jídlo z vitríny.“

To ale není jediná změna, že?
ŠG: „Rozhodně ne. Další, pro naši práci v kuchyni 
hodně podstatnou změnou, byla rekonstrukce 
nového odvětrávání, klimatizace. Místo staré a už 
hodně nevyhovující byl instalován systém, který 
v podstatě rovnoměrně odvětrává celou pracovní 
část kuchyně, takže se už neděje to, že by někde 
byl proud vzduchu. Což je výborné nejen pro 
pracovní klima v  kuchyni, ale také z  hlediska 

úklidu a hygieny. Výhodou také je, že konstrukce 
systému je, laicky řečeno, plochá, nejsou to ty 
klasické velké „trychtýře,“ na kterých se usazoval 
třeba poprašek z mouky a také údržba jejich filtrů 
byla pracná. A  další změnou, i  když zdánlivě 
„malou“, byla výměna stávajících a  instalace 
nových elektrických přípojek, zásuvek. Díky nim 
teď můžeme zapojovat přívodní kabely k různým 
přístrojům tak, že nemusíme natahovat kabely 
přes půl kuchyně, což nám nejen usnadní práci, 
ale je to velice důležité pro bezpečnost v kuchyni. 
A  pro nás každé takové zkvalitnění podmínek 
pro práci v kuchyni znamená i úsporu času, který 
pak můžeme věnovat různým, dovolím si říci 
i nadstandardním kulinářským výtvorům, třeba 
moučníkům které jsou přelité horkým ovocem. 
Myslím, že každý, kdo vaří, třeba jen doma pro 
rodinu, dobře ví, jak jsou právě tyhle praktické 
maličkosti důležité…“

Slova Štěpánky Grögerové doplňuje ředitel 
Jaroslav Schmied:
„Tak já tedy doma nevařím, ale z mnoha debat se 
Štěpánkou vím, že to, co nás „nekuchaře“ vůbec 
nenapadne, že by bylo potřeba, může posunout 
kvalitu výkonu kuchyně k  dalším zlepšením. 
Když se ohlížím zpět, tak v několika uplynulých 
letech proběhlo v jídelně inovací opravdu hodně 
a  určitě je na místě ocenit velkou vstřícnost 
zřizovatele školy, tedy Města Hluboká nad 
Vltavou, které do modernizace nejen jídelny, ale 
základní školy jako takové investuje významné 
finanční prostředky. Konkrétně tato akce, o níž 
mluvíme, byla spolufinancována z  dotačního 
programu, celkově jde o  investici 2,5 milionu 
korun.“

Investice, kterou strávníci jídelny jistě ocení. 
Pro kolik lidí vlastně denně připravujete 
obědy?
ŠG: „Denně připravíme více než 500 
kompletních obědů, to znamená polévku, hlavní 
jídlo včetně salátu nebo kompotu, zákusek nebo 
chlebíček a  také nápoj. Vaříme nejen pro žáky, 
ale i pro dospělé pracovníky školy a také pro lidi 
takzvaně „z  venku,“ především pro hlubocké 
seniory, kterým jsou obědy rozváženy  – jejich 
rozvoz zajišťuje a financuje město, chodí k nám 
také maminky, které jsou na mateřské dovolené.“

Pět set strávníků… to už je značný počet 
mlsných jazýčků. Rozdílné chutě bývá těžké 
uspokojit i  v  tom „malém“ domácím vaření, 
natož v  takovém počtu. Navíc i  odborníci 
na výživu říkají, že děti v  současnosti jsou 
vybíravější, náročnější. Jak je tedy sestavován 
jídelníček, aby malí i  velcí jedlíci byli 
spokojeni?
ŠG: „Jak? Někdy trochu nelehce. A  to nejen 
k  rozličným chutím a  nárokům strávníků, ale 
také proto, že skladba jídelníčku je poměrně 
striktně dána takzvaným „spotřebním košem,“ 
tedy vyhláškou, která jasně určuje podíly 
výživových hodnot, které mají obědy ve školních 
jídelnách dětem splnit. Zjednodušeně řečeno, 
je stanoveno, kolik například masa, zeleniny, 
luštěnin a  dalších základních skupin potravin 
musí jídelníček obsahovat tak, aby byla pokryta 
potřeba živin, minerálů, vitamínů, nezbytných 
pro zdravý vývoj dítěte. To je základní limit pro 
sestavování jídelníčku. Tím dalším samozřejmě 
je taková volba jídel, o  kterých vím, že dětem 
chutnají… I  když opravdu nelze zavděčit se 
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všem. Je skutečně hodně znát, že děti jsou ve 
výběru toho, co mají rády, velmi ovlivněny 
tím, jestli se u nich doma vaří a také tím, co se 
vaří. Poměrně hodně dětí nechce jíst luštěniny, 
protože z  domova třeba hrachovou kaši nebo 
čočkovou polévku neznají, jiné děti zase 
odmítají ryby nebo některé druhy zeleniny. 
Snažíme se i tyhle potraviny upravovat tak, aby 
dětem chutnaly, i když jsme předpisy a normami 
pro dětskou stravu limitovány i  v  tomto  – 
děti jsou dnes zvyklé na výrazné chutě jídel 
z  fast foodů nebo z  kupovaných polotovarů, 
různé pizzy, hamburgery a  podobně. V  naší 
kuchyni umělá dochucovadla nepoužíváme 
a  z  polotovarů nevaříme, všechno má poctivý 
základ, tedy masový vývar je opravdu z  masa 
a  ne z  instantního přípravku, například. Takže 
některým dětem, zvyklým na hodně kořeněná, 
uměle ochucená jídla, může chvíli trvat, než 
si na jiný styl kuchyně zvyknou. Opačným 
trendem je preference superzdravých potravin, 
které je ale podle mne hlavně dáno vlivem 
marketingu – mám na mysli různá doporučení 
takzvaných odborníků na to, co je nebo není 
zdravé, všechny ty varovné články, jak jsou 
některé potraviny škodlivé… Před několika 
lety se například objevovaly informace, jak 
nezdravé jsou živočišné tuky, vepřové sádlo, 
máslo a  že by měly být nahraženy rostlinnými 
přípravky a  oleji, nebo informace, že děti by 
kvůli cholesterolu neměly jíst vajíčka. Dnes 
nutriční specialisté naopak zjišťují, že živočišné 
tuky jsou pro lidský organismus nejzdravější, 
nejpřirozenější a  vajíčka pro vývoj dětí 
nezbytná… Zkrátka, vždycky se objeví nějaké 
„zasvěcené“ informace, že to či ono jídlo škodí 
a někdy tomu rodiny podlehnou a svůj způsob 
eliminace některých potravin požadují i  na 
školní jídelně. My se v naší kuchyni neodříkáme 
nových trendů, pokud jsou rozumné a  mají 
opodstatnění, ale já říkám a  40  let mojí praxe 
tady v kuchyni i v kuchyni doma mi potvrzuje, 
že i  při volbě jídel bychom měli používat ten 
starý dobrý zdravý selský rozum a  strava by 
měla být pestrá, vyvážená… a řízek by měl být 
řízek, tedy dobré maso v  trojobalu mouka  – 
vajíčko  – strouhanka, ne rostlinná hmota 
v  prefabrikované krustě. Z  mého pohledu je 
velká škoda, že někdy v  odmítání jídel děti 
podporují i  rodiče, třeba když jim v  den, kdy 
je na jídelníčku ryba, odhlásí oběd s  tím, že 
jejich dítě ryby nejí. Tím dítěti vezmou možnost 
neznámé jídlo ochutnat… Třeba i  díky tomu, 
že vidí, že ostatním dětem naopak jídlo chutná, 
jdou si i  přidat… a  co si budeme povídat, 
v dětském věku je příklad, vzor kamarádů velmi 
ovlivňující…“

JS: „Je pravda, že když jsem v  jídelně, tak se 
často dívám, jak děti jí a  je radost pozorovat 
holčičku, která se nadšeně hrne k pultu a raduje 
se – Jéé, dneska máme to dobré rizoto, mňam, 
jééé, dneska jsou knedlíky s  masíkem…a  ještě 

ovocný koláč, super! A  je radost vidět kluka 
deváťáka, jak se s chutí pouští do polévky a také 
mne těší, když potkávám rodiče a oni mi říkají 
Tedy, pane řediteli, co jste to včera měli v jídelně 
za omáčku, naše holka si ji moc pochvalovala, že 
byla skvělá…“

Ano, je fakt, že na některá jídla hlubocké 
školní jídelny s  nostalgií a  uznáním 
vzpomínají i  mnozí absolventi školy… 
například na kuře a  la bažant, na tradiční, 
obvykle předprázdninové, řízky, na nadýchané 
vdolky nebo na chlebíčky s rybí pomazánkou. 
A když se podíváme na jídelní lístek, který je 
zveřejněn na webových stránkách školy (www.
zs-hluboka.cz, záložka Školní jídelna), tak 
tam určitě najdeme jídla, která bychom si dali.
ŠG: „Každé takové ocenění nás pochopitelně 
moc těší, díky za ně. Ale neodříkáme se ani 
připomínek, když je nějaký problém, tak 
kdokoliv za mnou může přijít, věci si vysvětlíme, 
pokusíme se najít řešení… je ale třeba věci řešit 
tam, kde se staly, ne třeba někde na ulici…“

JS: „Přesně tak, vždycky říkám, dětem 
i  rodičům, když máte nějaké výhrady, přijďte, 
všechno je řešitelné. Cokoliv lze napravit, jen 
chtít. Co je ovšem horší jsou starosti, které na 
školu a  školní jídelnu dopadají shora a  ty ani 
ovlivnit, ani vyřešit bohužel nemůžeme. Mám 
na mysli nejrůznější legislativní novinky, které 
tak trochu negují a komplikují naše snahy o co 
nejlepší fungování školy, jídelny, naše úsilí 
o  dobré, rozumné hospodaření. Jeden příklad 
za všechny. V  jídelně samozřejmě vzniká jak 
při vaření, tak při výdeji obědů odpad – zbytky 
obědů, odřezky masa, slupky ze zeleniny 
a  podobně. V  minulých letech si tyto zbytky 
odebíraly soukromé osoby a  ještě jsme za to 
dostali zaplaceno 1 000 korun ročně. Podle 
nového nařízení nyní musí zbytky odvážet 
specializovaná firma, které ovšem za odvoz 

a  likvidaci musíme platit my a  to 4 500 korun 
měsíčně. A  ještě za zpřísněných podmínek 
zpracování odpadu, například odřezky z  masa 
musí být tepelně opracovány, což znamená 
práci i spotřebu energií navíc. Takže rázem jsme 
za rok téměř 50 000 v  mínusu… A  takových, 
z mého pohledu nesmyslných norem a nařízení 
je mnohem víc, třeba zavedení GDPR také 
vyžaduje nemalé finanční náklady… Zřejmě 
nemá smysl o  tom debatovat, zákon je zákon, 
s tím nehneme, ale limituje nás to a zlobí.“

Štěpánka Grögerová: „Naprosto souhlasím, 
nařízení a  předpisy, které vymyslel někdo 
někde u stolu, nám v praxi život a práci hodně 
komplikují. Ale s tím opravdu nic nenaděláme, 
takže se o to víc soustředíme na to, co ovlivnit 
můžeme  – dobře, kvalitně a  chutně uvařit. 
A  také všechny předpisy a  nařízení, jakkoliv 
nesmyslné či omezující, dodržet.“

Daří se vám to?
Štěpánka Grögerová: „Troufám si říci, že 
ano. Před několika týdny jsme měly v  jídelně 
kontrolu z  krajské hygienické stanice, musím 
podotknout, že je to kontrola nečekaná, 
neohlášená a  pracovníci KHS kontrolují vše 
skutečně důkladně  – k  naší práci a  dodržení 
předpisů neměli jedinou připomínku. Pro nás 
ale stejně je největším oceněním a  motivací, 
když si děti při obědě chodí přidat a  na pult 
nám odkládají vyjedené talíře. A když mi třeba 
holčička řekne  – Dala byste mi recept na ten 
dobrej koláč? Dám ho mamince, aby mi ho 
doma taky upekla.  – Tak to jsou chvíle, kdy 
bezpečně vím, že se tady nesnažíme zbytečně!“

Tak ať je takových chvil co nejvíc a  díky za 
rozhovor.

LB

Posezení nad knihami 
o Hluboké a jejích obyvatelích
Zveme Vás na předvánoční besedu nad knihami o  Hluboké 
a jejích obyvatelích. Povídání o knize Vzpomínky na Hlubokou 
s autorkou, Alenou Mitter, a některými spoluautory této knižní 
novinky se uskuteční ve středu 12. 12. 2018 od 17 hodin v zasedací 
síni městského úřadu. Vstup je volný.

Impulz k uspořádání této besedy vyšel od hlubockých čtenářů 
a pamětníků, kteří se těší z nové knihy o životě hlubockých občanů 
a  nad jejími stránkami se jim vybavují další a  další události. 
Budeme rádi, pokud přinesete další inspiraci pro vzpomínání na 
Hlubokou – fota, vzpomínky i vyprávění… 

Přijde také další hlubocká autorka, paní architektka Olga 
Ryšavá, autorka knihy Všude dobře, a  kde nejlíp? Autoři 
a spoluautoři knih srdečně zvou na tento předvánoční "čaj o páté" 
- a není to jen řečnický obrat - čaj se bude skutečně podávat. 
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velký pes, ale agresivní může být i  pes malý, 
a  vždy je třeba předpokládat následky. Majitel 
za psa nese odpovědnost, a  pokud by zaběhlý 
pes způsobil nějakou škodu, či úraz, už by měl 
majitel problém.

Finanční stránky se dotkne situace ve chvíli, 
kdy si odchyceného psa odveze útulek Animal 
Rescue, pak za jeho umístění vznikne majiteli 
finanční povinnost. Podle smlouvy jsou 
domluveny režijní náklady, pan Kössel nám 
zpětně posílá i určitou statistiku, takže přehled 
máme. Už jenom to, že pro psa musí někdo 
přijet autem, plus výdaje na krmení, umístění 
v karanténě a podobně, podle toho jak dlouho 
v útulku zůstal… den, měsíc. Do dne, do dvou, 
je poplatek v  řádech stokorun. Samozřejmě 
majitel, který se o svého psa stará a má ho rád, 
je ochoten zaplatit a  je šťastný, že se pes našel 
a nic se mu nestalo.

Podělíš se o nějaký zážitek?
V  Zámostí jsem chytal buldočka. Malej, 
krátký nožičky, bývají dýchaviční, říkal jsem 
si, to nebude problém. Ale psi, když jde do 
tuhého, předvedou někdy velký výkon. Zavolali 
mě tam, přijel jsem autem, a  sotva jsem 
vystoupil, pes si mě všiml a vzal čáru směrem 
na Pražskou silnici. Běžel jsem za ním, na 
vodítku připravenou smyčku, protože bez profi 
vybavení moc jiných možností nemáš, než ho 
doběhnout a zastavit vodítkem. I když existuje 
profi vybavení, vystřelovací sítě a podobně, ale 
to jsou nákladné věci a pro ojedinělé věci zatím 
u  nás velké vybavení nekupujeme. Věřím, že 
ve velkých městech takové vybavení potřebují 
denně. Ale já za tím buldočkem zkrátka klusal, 
vlastně jsme klusali vedle sebe, a  já vždycky 
hodil smyčku a on mi jí proběhl. Naštěstí pak 
do kopečka zvolnil a odchyt se povedl.

Dobrá je taky metoda nalákání na buřta, 
řekla bych…
Úsměvný zážitek jsem připravil hostům 
v  restauraci Hubert. Volali nám odtud, že je 
tam u předzahrádky veliký pes a lidi se ho bojí. 
Takže jedu, tam u stolů plno lidí, vidličku u pusy 
a  všichni zvědaví, jak si s  tím poradím, jak 
s  takovým hafanem zvládnu odchyt. A vyběhl 
na mně obrovský vlčák, od prvního pohledu 
budí respekt. Znám ho, je to takový potula, 
už jsme ho párkrát řešili. A  tak jsem ho jen 
zavolal jménem, on naskočil do auta a hotovo. 
Lidi koukali, a ptali se, jestli je to náš služební. 
Vysvětlil jsem, že není náš, ale známe se osobně. 
Samozřejmě, když jsem ho chytal poprvé, měl 
jsem velký respekt. Vlčák veliký, starší, nevíte, 
co vás může čekat. Ani s  majitelem nejsou 
problémy, ale tehdy opravovali oplocení na 
pozemku, pes chytrý, našel si cestičku kudy ven 
a byl pryč. Ale nechal se v klidu odchytit, a od té 
doby jsme kamarádi.

Nicméně, klame to, jdeš k  velkému psovi, 
máš respekt, bojíš se. A  pak malý jezevčík, 

podcenil jsem to, vyjel mi po ruce, ani neštěkal, 
nevrčel, ale málem… byl problém. Někteří psi 
reagují špatně i na uniformu a srovnají se třeba 
až na služebně, když zjistí, že dostali vodu, 
granulky a věnujeme jim pozornost, jsou z nich 
kamarádi. Takže necháváme psa hodinu, dvě na 
služebně, lidi už ví, kam zavolat a  všechno se 
vyřeší nejjednodušší cestou přímo na Hluboké.

Jak zjišťujete majitele?
U  psa řádně označeného psí známkou nebo 
registrovaným mikročipem je otázka pár 
minut, než dohledáme majitele. Pokud pes 
není čipovaný, může se čekací doba pořádně 
protáhnout, než se zjistí majitel, ale také se to 
nemusí vůbec podařit, jelikož nemáme žádné 
„vodítko“ podle čeho hledat. Pro lidi pak může 
být největší stres, než psa dohledají. Někdy pro 
něj musí až do Budějovic, protože na služebně si 
ho nemůžeme nechat neomezenou dobu.

Máme seznam hlášených hlubockých psů 
na služebně, abychom se orientovali, jestli 
jsou místní nebo ne. Naštěstí na Hluboké 
není vysloveně problematický pes, pár těch 
vyhlášených útěkářů je celkem v pohodě, dá se 
to zvládnout.

Horší by bylo, kdyby ze zoo utekli… třeba 
čtyři puberťáčtí tygři…
Zoo je určitě připravená své případy řešit 
sama, převozy zvířat a  podobně řeší interní 
tým, navíc jsou nebezpečné šelmy určitě dobře 
zabezpečené. Nicméně na školení jsme probírali 
i narkotizační střelu, která se používá ale velmi 
zřídka. Mohli bychom ji použít pouze za 
asistence veterináře, který by stanovil správnou 
dávku narkotizační střely.

Školení jste zakončili zkouškou?
Ano, poslední den se psal test, ze zákonů 
a  norem s  odchytem vázaných, dále z  asanace 
týkající se například s nakládáním s uhynulými 
zvířaty, otázky se týkaly i  záležitostí, které 
možná v  praxi nepotkáme, ale zkoušky jsou 
všeobecné. Praktické zkoušky byly také, 
například jak zvládnout agresivního psa, 
jak mu „zabezpečit“ čumák tak, aby nemohl 
kousnout. V  ideálu by u agresivního psa měly 
být minimálně dvě zasahující osoby, jedna drží 
psa na smyčce, popřípadě ho ještě přidržuje 
za kožní řasu za krkem a  druhá se mu snaží 
zajistit čumák smyčkou, která se dá vytvořit 
třeba obvazem z  lékárničky, aby bylo možné 
se psem manipulovat dál. Je to bezpečné, je to 
rychlé, psa to nebolí, ale zajistí to bezpečnost 
pro další manipulaci. Pokud jsou po nějakém 
zranění, nebo v šoku, jede se k veterináři, mohli 
by kousnout.

Kurz probíhal na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě v  Brně, je to jediné akreditované 
pracoviště, které tyto kurzy pro frekventanty 
z  celé republiky organizuje, odhadem se ho 
účastnilo asi šedesát lidí.

Patriku, ty sám jsi tuto specializaci aktivně 
vyhledal a absolvoval. Jaké další specializace 
pro městské strážníky ještě existují?
Městský policista projde už v  době přípravy 
na svoji profesi školeními, která zahrnují jak 
znalost různých zákonů a  postupů, tak třeba 
psychologický přístup – učíme se jednání s lidmi 
a řešení různých situací. Zkoušky jak písemné, 
tak ústní, se pak skládají na ministerstvu vnitra 
v  Praze. Další součástí přípravy je například 
zbrojní průkaz. Dnes už může k městské policii 
nastoupit i člověk ve věku osmnácti let, dostane 
se do praxe dřív, nicméně zbraň může získat až 
se zbrojním průkazem ve věku 21 let. A stejně 
tak nesmí řídit služební vozidlo s výstražnými 
světly do doby, kdy dosáhne určitého věku.

A  samozřejmě všichni podstupujeme různá 
přezkoušení po určitém časovém odstupu. Což 
mi připomíná, že už na Hluboké sloužím pět let.

A ty sám máš nějaké zvíře?
Mám psa, a  dvě kočky a  jednu z  nich jsem si 
našel na Hluboké. Bylo to malé koťátko, objevil 
jsem ji během služby u  Munického rybníka. 
Bylo to v  únoru, a  vzhledem k  tomu, jak to 
bylo opuštěné místo, daleko od domů, daleko 
od lidí, probudily se ve mně záchranářské 
pudy. Řešil jsem tam nějaký přestupek s autem, 
a  kotě přišlo samo. Chytit se nedalo, nicméně 
se mi zdálo opravdu hodně malinké, hladové 
a zmrzlé. Vrátil jsem se tam po službě s kočičí 
masovou kapsičkou, snažil se ho nalákat, k jídlu 
přiběhlo, ale když jsem nakročil, utíkalo do 
keřů. A protože bylo šedě mourovaté, vždycky 
zmizelo jako stín. Takže pět dní jsem kotě 
takhle stopoval i  s  kolegou, pak jsem vzal 
z  domova přepravku, dali jsme dovnitř misku 
se smetánkou, a  když tam vběhlo, povedlo se. 
Divočilo pěkně, ale doma se z  ní stala kočka 
domácí, dnes je to pořádně velká, spokojená 
kočička.

To je jak příběh z reklamy na správné chlapy 
hasiče. Ten taky dokáže všechno, vynést oběť 
z hořícího domu… a zachránit koťátko…
Patrik se usmívá: Naše práce je různorodá 
a opravdu mě baví, ale my všichni jsme svázaní 
předpisy a  také katastrem obce, který máme 
na starost. Pokud jsem ve službě, nemůžu 
zasáhnout tam, kde nám to „nepatří.“ Takže 
když k  nám zavolají třeba z  Čejkovic, že tam 
pobíhá pes po silnici, musíme je odkázat na 
správný městský/obecní úřad, aby se obrátili 
tam. Stejně tak funguje i  pan Kössel a  může 
zasahovat jen tam, kde má smlouvu s obcí. Jinak 
je nutné se obracet na starosty města či vesnice, 
aby zasáhli a  pomohli zvířatům v  nesnázích, 
popřípadě tuto možnost zajistili.
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V  sobotu 10.  listopadu byla u  Bavorovic vysvěcena nová kaplička. 
Svěcení a  mši svatou odsloužili otec František Halaš a  otec Mgr.  Irenej 
Ciutti. Lovecké fanfáry odtroubili Jihočeští trubači. Kapličku sv. Huberta 
pomohlo bavorovickým financovat město Hluboká a  jejím autorem je 
akademický sochař Matouš Holý.

Slavnostní chvíle svěcení kapličky se mrazivého, ale slunečného dne, 
zúčastnilo hodně lidí a nová kaplička se všem moc líbí. Přejme jí, aby se 
u ní zastavovalo hodně poutníků a strávili u ní příjemnou chvíli zastavení, 
zamyšlení, modlitby či výhledu do kraje…

Vždy jsme rádi, když nás navštívíte, a  chceme, abyste se u  nás cítili 
dobře. Naši pobočku v  Hluboké nad Vltavou (Masarykova 42) proto 
v  prosinci na týden uzavřeme, abychom pro Vás připravili diskrétnější 
a komfortnější prostředí. Po dobu úprav bude od 7. do 14. prosince 2018 
pobočka uzavřena.

Bankomat pro výběr i  vklad hotovosti zůstane v  provozu bez 
omezení. Pro správu svých účtů můžete využít internetové nebo 

telefonní bankovnictví  – službu George nebo SERVIS 24. Osobně Vás 
rádi obsloužíme např.  v  pobočce s  celotýdenním provozem v  Českých 
Budějovicích v OC Globus (České Vrbné 2327, tel. 956 744 930).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu v pobočce Hluboká 
nad Vltavou opět od 17. prosince 2018.

Česká spořitelna

Hlubocká oslava státního svátku Dne vzniku samostatného 
československého státu byla v  mnoha směrech výjimečná. Členové 

Tělocvičné jednoty Sokol Hluboká nad Vltavou se na tento den pečlivě 
připravovali. S  patřičnou důstojností se zúčastnili ranní děkovné mše 
svaté za stát a město v kostele sv. Jana Nepomuckého. Společně s dalšími 
místními spolky (hasiči, baráčníci, spolek Vltavan) drželi čestnou stráž 
u pamětní desky legionářů na Masarykově třídě a uctili památku padlých.

Při zahájení oslav na náměstí Čsl.  armády hrdě třímal starosta TJ 
a praporečník v jedné osobě br. David Šťastný sokolský prapor, stejně jako 
náčelnice ses. Jitka Hubingerová městskou vlajku. Starosta města Hluboká 
nad Vltavou Tomáš Jirsa vyjádřil přesvědčení, že by byl Tomáš Garrigue 
Masaryk na svou republiku i po sto letech pyšný. Mnohým účastníkům 
stékaly po tvářích slzy při tónech a  zpěvu české národní hymny „Kde 
domov můj“ pěveckým sborem Záviš. Sokol byl za doby první republiky 
státotvorným činitelem. Samotný prezident T. G. Masaryk byl aktivním 
členem Sokola a do své smrti vyzdvihoval jeho myšlenky.

V  průběhu svátečního dne se naše jednota ještě jednou zviditelnila 
vystoupením cvičenek oddílu Filii pod vedením ses. Hubingerové. Ostatní 
bratři a  sestry prezentovali činnost jednotlivých oddílů i  celé ČOS ve 
stánku na hlavní třídě. Sokolské historické kroje tak po mnoha letech 
navštívily Hlubokou. A kdo v kroji nepřišel, byl také spokojený.

Nová kaplička sv. Huberta

Modernizace pobočky České spořitelny v Hluboké nad Vltavou

Jak slavili Sokolové
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Do nového školního roku vstoupila Základní škola v Hluboké nad Vltavou 
s několika novinkami – investičního i výukového charakteru

Základní škola se sídlem v ulici Karla Čapka je jedinou základní školou 
v městě s více než 5 300 obyvateli. V  letošním roce školu podle ředitele 
školy Jaroslava Schmieda navštěvuje 480 žáků. Škola je plně naplněna, 
navštěvují ji kromě místních i žáci například ze Zlivi, Českých Budějovic, 
anebo také z  nedalekého Zahájí. V  příštím roce se počítá se zvýšeným 
počtem žáků.

Kapacita školy je už nyní naplněna, a tak provozovatel se zřizovatelem 
školy – městem Hluboká nad Vltavou – řeší, jak ji na další roky rozšířit. 
„Škola je v dobré kondici, ale má jeden velký problém – očekává se nárůst 
dětí na prvním stupni. Plánujeme proto přístavbu školy a vybavení pro pět 
tříd prvního stupně,“ přibližuje plány města místostarosta Pavel Dlouhý.

„I  tělocvična bude na hraně své kapacity, proto přibude i  nová část 
tělocvičny. Na projektu se začne v  dohledné době pracovat a  realizace 
tohoto záměru potrvá asi do tří let. Financování přístavby přijde na dvacet 
až třicet milionů korun, částka se samozřejmě může změnit dle stavebních 
prvků. Financování proběhne z dotačního programu ministerstva školství, 
zbytek případně ze samotného rozpočtu města,“ popsal financování 
místostarosta Pavel Dlouhý.

Naplněnou kapacitu školy připouští i  zástupkyně ředitele Milena 
Thalerová. „Ve spolupráci se zřizovatelem  – městem Hluboká  – se nám 
nejlepším řešením zdá být právě přístavba. Podle předběžného plánu 
vedle pěti nových tříd bychom chtěli vybudovat také velkou aulu, kde 
bychom mohli pořádat koncerty a různé kulturní činnosti. Máme školní 

pěvecký sbor, který vystupuje v kulturním centru Panorama nebo i tady 
u nás ve škole v hale. Ale v nějakém novém pěkném prostoru by byla tato 
pěvecká vystoupení mnohem důstojnější. Plán na rozšíření kapacity máme 
schválený Radou města i jednáním zastupitelů,“ podotýká Thalerová.

Demografický nárůst školáků na prvním stupni přisuzuje místostarosta 
Pavel Dlouhý zájmu lidí stěhovat se za kvalitou života do Hluboké 
nad Vltavou. „Za posledních deset let přibyla výstavba rodinných 
domů především mladých rodin, proto můžeme očekávat nárůst žáků 
nastupujících do zdejší základní školy.“

Kromě kapacity se škola potýká i s dalším problémem – parkováním. 
„Situace je zoufalá nejen pro kantory, ale i  pro rodiče, kteří ráno děti 
přiváží a odpoledne je odváží. V určitou chvíli tu nejde ani zastavit. Je tím 
ohrožena hlavně bezpečnost dětí. Delší dobu bojujeme o parkoviště. Auta 
parkují v parku, ale někdy stojí až na školní zahradě. O velké přestávce 
jsme děti pouštěli ven, ale mezi zaparkovanými auty je to nebezpečné,“ 
podotýká Milena Thalerová.

Provozovatel školy investuje do provozu i  do výuky. Kompletně 
zrekonstruoval a vybavil dvě jazykové třídy. „Školní jídelnu vybavujeme 
postupně. Proběhla rekonstrukce výměny vzduchotechniky a výměnného 
pultu na občerstvení,“ popsal novinky ředitel školy Jaroslav Schmied. 
Školní jídelna vaří i  pro seniory, kteří si pro obědy chodí. Město jim 
na obědy přispívá a  zájem o  tento způsob stravování má zhruba 200 
hlubockých seniorů.

Základní škola Hluboká nad Vltavou, Tel.: 387 966 167

Dne 22. 11. 2018 se žáci třetího a čtvrtého ročníku SOŠE, COP Hluboká 
nad Vltavou vydali na odbornou exkurzi do Horního Rakouska, kterou 
pro ně organizovalo Energy Centre České Budějovice.

Zde navštívili Voestalpine Linec, kde žáci viděli postup zpracování 
železné rudy a  výrobu oceli. Nejprve si v  muzeu Voestalpine Linec 
připomněli činnost vysoké pece, zpracování oceli a  pak si celý proces 
prohlédli na vlastní oči při prohlídce areálu železáren, který se rozkládá 
v Linci na ploše 700 fotbalových hřišť.

Odpoledne žáci navštívili střední technickou školu HTL Steyr, ve které 
viděli několik výborně vybavených laboratoří a dílen se špičkovou technikou. 
Seznámili se s ředitelem školy, který je celou školou provedl a se žáky, kteří si 
přišli poslechnout prezentaci o SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou.

Akce byla velmi zdařilá, organizace pracovnic z Energy Centre České 
Budějovice byla profesionální. Žáci se při exkurzi dozvěděli mnoho 
nového. Uvědomili si, jak blízko k sobě technicky vzdělaní lidé mají a jaké 
pevné místo v EU zaujímají.

Jak je patrno z  televizních reklam, bulvárů a  letáků prodejních center, 
vánoční čas se mílovými kroky blíží a než se nadějeme, padneme rovnýma 
nohama do adventu. Zaměstnanci PMH jako již tradičně zajišťují vánoční 
výzdobu města Hluboká. „Nejen na Hluboké, pomáháme s rozmístěním 
vánočních motivů také některým okolním městům a obcím, např. Zlivi, 
Čakovu, Lipí a podobně“ doplňuje ředitel PMH Ing. Jaroslav Rada

Jak mnozí z vás již víte, město Hluboká chystá druhý ročník „Andělské 
Hluboké.“ Nedílnou součástí je i  vánoční výzdoba, která letos dozná 
některých podstatnějších změn. Asi nejvýznamnější změny se odehrály 
u tradičních převěsů nad Masarykovu ulicí – změna technologie nasvícení 
vánočních motivů. Došlo i k doplnění motivů vánoční výzdoby v Tyršově 
ulici od fary k  náměstí a  k  rozšíření vánoční výzdoby od zdravotního 
střediska Masarykovou ulici až k prodejně Trefa. Změnu určitě přivítají 
děti z mateřských školek. Aby našim školákům nebylo líto a poslední dny 
před Štědrým dnem uběhly rychleji, posvítí jim na cestu do školy také 
nové vánoční osvětlení.

Abychom to všechno stihli včas, museli jsme letos s  přípravou 
vánočního osvětlení začít již od srpna upevněním závěsů na stožáry 

veřejného osvětlení a přípravou elektroinstalace pro nové motivy. Již delší 
dobu nás trápila nespolehlivost stařičké montážní plošiny z  roku 1986 
a uvažovali jsme, zda ji nepřihlásit do klubu veteránů, což by si opravdu 
zasloužila. Nakonec jsme se v  rámci plánované modernizace vozového 
parku rozhodli objednat novu plošinu, které by variabilitou a výkonností 
odpovídala současným a budoucím potřebám města. Naštěstí se podařilo 
vše zorganizovat tak, abychom montážní plošinu obdrželi ještě před 
adventem. Premiéra nové montážní plošiny bude při zdobení vánočního 
stromu na náměstí poslední týden v listopadu.

Bohužel v  souvislosti s  rekonstrukcí Pražské ulice v  Zámostí asi 
zklameme obyvatele Zámostí, protože do adventu rozhodně nebudeme 
moci ozdobit tradiční vánoční smrk a pravděpodobně se nám nepodaří 
ani rozmístit vánoční motivy. Doufám, že nám stavba a situace na ní dovolí 
výzdobu Zámostí realizovat alespoň před Štědrým dnem. Každopádně 
jakmile to podmínky na stavbě komunikace dovolí, pokusíme se vše 
dohnat.

Přejme všem klidné a spokojené vánoce.
Jaroslav Rada a zaměstnanci PMH

ZPRÁVY

Hlubocká škola se dočká rozšíření, zdejší jídelna 
pomáhá se stravováním seniorů

Exkurze žáků SOŠE, Hluboká nad Vltavou do Horního Rakouska

Příprava Vánoc vrcholí
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Krátká zpráva ze zámeckého parku!
Vážení přátelé,

letošní rok, co se počasí týče, nebyl pro přírodu, tedy ani pro náš park, 
příliš dobrý! Vedra začínají už od dubna a  déšť? Nikde! Zahrady jsou 
založeny na skalách, takže vláhu lze udržet opravdu minimálně.

Už několik let od jarních měsíců neustále zaléváme. Nejen květinové 
výsadby a  keře, ale i  stromy v  zahradách a  okolí a  také novou výsadbu 
mladých stromů. Mnozí z  vás jistě v  parku potkali traktor s  cisternou. 
Přesto mnoho stromů v  parku zvolna usychá. Ani prudký vítr parku 
neprospívá. Poškodil spousty stromů a  nadělal polomy, které budeme 
zpracovávat v zimních měsících.

Na druhou stranu – zaznamenávám spousty pozitivních věcí. Například 
potkávám spoustu milých lidí, kteří mi vyprávějí o tom, jak v parku čerpají 
pozitivní energii, a jak tady rádi „dobíjejí baterky!“

Tak až půjdete v  adventním čase na procházku, projděte přes horní 
zámeckou zahradu, která bude pro vás vánočně nazdobena, a  utrhněte 
si třeba bonbón ze stromku. A nezapomeňte se prosím zastavit v parku 
u  rybníčku u  ptačího krmítka a  něco jim tam nasypte! Na jaře se vám 
odmění a doprovodí vaše procházky parkem líbezným koncertem!

Krásné zimní měsíce vám všem přeje
Jitka Bohmová a zámečtí zahradníci

Správa zámku upozorňuje, že dolní zámecká zahrada se ještě před 
koncem roku začne na noc zamykat. Zatím plánujeme, že v zimním 

období to bude v 17:30 hod. a během hlavní turistické sezony v 19:30. 
Ráno se zahrada bude odemykat v 8:00 hodin.

Království vzduchu letiště Hosín
Přišel úplněk! a pak přijde ještě jeden a… no, a pak už bude leden. A pak březen… Je doba večírků a setkávání a plánování. Tak jsme se setkali i my 
a pohádkáři a vytvořili s diáři a snáři, co by tak šlo spolu-tvořit se zážitkáři… Že je to všechno ještě daleko? A jak dlouho se vaří dračí vejce, aby bylo 
na měkko?
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SPORT

Jako každoročně vás čekají novinky. Za podpory 
města byla opravena střecha, proveden nátěr 
budovy, nová časomíra, lepší komfort pro 
hokejisty, bruslaře i  diváky a… přijďte si zahrát 
hokej, zabruslit nebo se jen podívat a občerstvit.

Těšíme se i na fanoušky našich „Rytířů,“ kterým 
se na kolbištích soupeřů v  letošní sezoně zatím 

daří, a věříme, že s vaší podporou úspěšně zvládnou základní část a budou 
bojovat o co nejlepší umístění v playoff.

Malé i  dospěláky zveme v  rámci Andělské Hluboké na Mikulášké 
bruslení v  sobotu 8.  12. od 15.30 do 17.15 hod. Děti neplatí vstupné 
a  zabruslí si s  Mikulášem a  čerty, kteří těm hodným ještě něco malého 
nadělí.

HC KNIGHTS také naděluje a  zve vás na ojedinělou a  v  Kuki aréně 
premiérovou akci vánoční DISCO NA BRUSLÍCH v  neděli 23.  12. 
od 16.00 do 19.00 hod. Jednotné vstupné pro děti i  dospělé je 50 Kč. 
Diskotékou vás bude provázet známá moderátorka Adéla Jirkalová 
a k tanci na bruslích bude hrát DJ Jirka Ježek.

Zimní stadion se probudil do další sezóny. Přijďte na „zimák“!

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Vstupné je 30 Kč / osoba – bez rozdílu věku.

K dispozici je také broušení bruslí vždy 30 minut před začátkem veřejného 
bruslení.

Pátek: 17:00 – 18:45
Sobota: 15:30 – 17:15
Neděle: 14:00 – 15:45

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek

So 22. 9. 17:00 HC Milevsko 2010 TJ Hluboká n.V. 6 : 5 (P)

Ne 7. 10. 17:15 HC Vajgar J.Hradec TJ Hluboká n. V. 8 : 04

So 13. 10. 17:00 Jiskra Humpolec TJ Hluboká n.V. 5 : 4 (P)

So 20. 10. 16:30 SK Telč TJ Hluboká n.V 4 : 06

So 27. 10. 14:00 TJ Sokol Radomyšl TJ Hluboká n. V. 4 : 05

Ne 28. 10. 17:00 HC Slavoj Č. Krumlov TJ Hluboká n. V. 4 : 5 (P)

So 3. 11. 17:00 HC Strakonice TJ Hluboká n. V. 8 : 05

Ne 11. 11. 17:00 HC Pelhřimov „B“ TJ Hluboká n. V. 2 : 05

Ne 18. 11. 17:00 HC Tábor „B“ TJ Hluboká n. V. 0 : 05

Ne 25. 11. 17:00 Spartak Soběslav TJ Hluboká n. V. 1 : 02

So 1. 12. 17:00 TJ Veselí n. Luž. TJ Hluboká n. V.

Ne 9. 12. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Vimperk

Ne 16. 12. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Milevsko 2010

So 29. 12. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Vajgar J. Hradec

Ne 30. 12. 17:00 TJ Hluboká n. V. Jiskra Humpolec

Ne 6. 1. 17:00 TJ Hluboká n. V. SK Telč

Ne 13. 1. 17:00 TJ Hluboká n. V. TJ Sokol Radomyšl

Ne 20. 1. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Slavoj Č. Krumlov

So 26. 1. 9:00-19:00 TJ Hluboká n. V. HC Strakonice

Ne 27. 1. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Pelhřimov „B“

Ne 3. 2. 17:00 TJ Hluboká n. V. HC Tábor „B“

Ne 10. 2. 17:00 TJ Hluboká n. v. Spartak Soběslav

Ne 17. 2. 17:00 TJ Hluboká n. v. TJ Veselí n. Luž.

Ne 24. 2. 17:00 HC Vimperk TJ Hluboká n. V.

Ne 24. 2. 17:00 HC Vimperk TJ Hluboká n. V.

Rozpis zápasů KLM

branky: Hošek 2, Vácha Vl., Dvořák, Piskač J. – Klíma, Španinger

Již tradičně se schází k  přátelskému fotbalovému utkání a  následnému 
posezení část „staré gardy“  – bývalých hráčů hlubockého fotbalového 
oddílu. V  pátek 26.  10.  2018 to bylo v  letošním roce již podruhé. Jako 
vždy se účastníci rozdělí na „Hlubocké“ a „Zbytek světa“ a sehrají prestižní 
utkání. Po jeho skončení následovalo posezení v  restauraci KUKI, kde 
přítomní probrali nejen odpolední utkání, ale zavzpomínali i na společně 

prožité časy. Zpěvem a  hrou na harmoniku provázel celý večer Václav 
Piskač.

Foto:
Horní řada zleva: Vácha K., Bezpalec, Španinger, Vácha Vl., Bíca, Valenta, 
Šolc, Žák, Rendl a Hájek,
dolní řada zleva: Dvořák, Hošek, Ridvan, Piskač  V., Mašek, Hnilička, 
Lutter, Klíma a Piskač J.

„Hlubočtí“ – „Zbytek světa“ 5:2, poločas 1:1,
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Pořadí Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body

1 HC Slavoj Český Krumlov 11 6 2 1 2 51 : 30 -21 23

2 TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 11 7 1 0 3 59 : 41 -18 23

3 HC Vimperk 10 6 2 0 2 45 : 26 -19 22

4 HC Strakonice 10 6 1 0 3 59 : 43 -16 20

5 TJ Hluboká nad Vltavou 10 5 1 2 2 46 : 42 -4 19

6 TJ Sokol Radomyšl 11 5 1 1 4 47 : 43 -4 18

Výsledková tabulka KLM ke dni 26. 11. 2018

SPORT / 
KULTURA

Divadlo Praha
sobota 26. 1. 2019 od 15 hodin

DIVADLO Radka Brzobohatého

CYRANO

Historický příběh plný hrdosti a  lásky umocněný 
romantickými písněmi a hudbou Ondřeje Brzobohatého

Cena vstupenky včetně cesty do Prahy a zpět 780 Kč
Kulturní a cestovní agentura, Ing. Jitka Bezděková, 
IČ 47216077

bezdekova.jitka@seznam.cz
tel.: 728 194 574, 387 965 153

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

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 
 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 

7 HC Vajgar Jindřichův Hradec 10 4 2 0 4 46 : 37 -9 16

8 HC Milevsko 2010 11 4 1 2 4 55 : 49 -6 16

9 Spartak Soběslav 10 4 0 1 5 36 : 47 (-11) 13

10 HC Tábor 10 3 0 2 5 23 : 34 (-11) 11

11 Jiskra Humpolec 10 2 1 2 5 36 : 46 (-10) 10

12 SK Telč 10 2 0 0 8 33 : 52 (-19) 6

13 HC Lední medvědi Pelhřimov B 10 1 0 1 8 24 : 70 (-46) 4

AJG
V sobotu 17. 11. 2018 v 14:00 hodin byla 
vernisáží slavnostně zahájena výstava Jana 
Farmanová / Co zůstane? Na výstavě jsou 
představeny malby slovenské umělkyně 
Jany Farmanové, která ve svých obrazech 
pokládá základní lidské otázky existence 
a humanity. Instalace je pojata jako první 
komplexnější přehled její tvorby v českém 
prostředí.

Bude nám velkou ctí přivítat Vás na nové výstavě.
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie
konání výstavy: 18. 11. 2018 – 27. 1. 2019 / denně 9:00 – 16:00 hodin
facebook: https://www.facebook.com/alsova.galerie

INFORMACE O VÝSTAVĚ

Jana Farmanová / Co zůstane?
Jana Farmanová ve svých malbách spojuje spontánnost s  důrazem 

na čistotu barevného projevu, který je hlavním výrazem umělčiných 
osobitých kompozic. V námětech kombinuje civilní nestylizované výjevy 
s metaforickým významem. Autorčina díla jsou esencí snové melancholie 
pokládající základní lidské otázky existence a  humanity. Výstava je 
pojata jako první komplexnější přehled její tvorby v  českém prostředí. 
Jana Farmanová (1970) se narodila v Nitře a absolvovala Vysokou školu 
výtvarných umění v  Bratislavě. Na výtvarnou scénu vystoupila v  druhé 
polovině 90. let 20. století. Patří k  předním představitelům klasické 
slovenské malby střední generace a  je zastoupena v  renomovaných 
státních i soukromých sbírkách.

Adam Hnojil, kurátor výstavy

Knížecí dvůr

Nejbližší akce
2. 12. 2018–23. 12. 2018 Adventní a vánoční inspirace

Zahájení v sobotu 3. listopadu 2018
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Farnost Hluboká nad Vltavou 
 

přeje Vám 
i Vašim blízkým 

požehnané a  
pokojné Vánoce 

  

a samozřejmě i 
láskyplný rok 2018 

 

Potěší nás, strávíte-li 
svátky také s námi! 

 

*** Pondělí 24. 12. Štědrý den *** 
Purkarec: 16.00 mše sv. 

Hluboká: 20.30 společné zpívání koled | 21.00 půlnoční mše sv. 

*** Úterý 25. 12. Boží hod vánoční *** 
Hluboká: 8.30 vánoční pobožnost | 9.00 slavnostní mše sv.  

Dasný: 14.00 mše sv.  
Hluboká Parkhotel: 17.00 Čaj o páté s koncertem 

 *** Středa 26. 12.  Sv. Štěpán *** 
Hluboká: 17.00 pobožnost | 17.30 mše sv. 

*** Sobota 29. 12. Sv. Rodina *** 
Hluboká: 17.00 Rybova mše vánoční (s nedělní platností) 

s žehnáním manželům a obnovou manželských slibů  
za doprovodu Chrámového sboru a orchestra z Velešína 

*** Pondělí 31. 12. Sv. Silvester *** 
Hluboká: 17.00 hod. mše sv. na poděkování za uplynulý rok 

 

24/12 - 30/12 BUDE KOSTEL DENNĚ OTEVŘEN 14.00 – 16.00 

KDY: 11.12.2018 a 17.12.2018 od 16:00-17:30h 

KDE:   herna MC Hluboká nad Vltavou, budova sokolovny, 
zadní vchod 

PROGRAM:  

 Vánoční svícen pomocí ubrouskové techniky 
 Vánoční ozdoby z šišek, kartonu, … 
 Vánoční záložka do knížky 
 Vánoční magnetka 

CENA:   20,- za výrobek 

S SEBOU:   přezůvky pro děti i dospělé 

 

 

Český rybářský svaz, z.s, MO Hluboká nad Vltavou 

Místní revír Pískovna 

Mimořádná vánoční nabídka 

 
Dárkový poukaz na třídenní povolenku k rybolovu 

s volným výběrem dnů lovu v roce 2019 

 za příjemných  

 500,- Kč.   

Udělejte radost svým blízkým netradičním vánočním 
dárkem, obdarujte je povolenkou k lovu ryb! 

Prodej povolenek od 1. 11. 2018 (omezený počet kusů) 

Informace o prodeji: 
E-mail: piskovna.hluboka@email.cz 
Telefon: 603 329 881, 779 990 153 

http://mo-hluboka.wz.cz/ 
 
 

ADVENT  
V HLUBOCKÉM KOSTELE 

 

* neděle 25. 11 * 13.00 – 17.00 * vinutí věnců * 

pomozte s tvorbou adventních věnců na benefiční prodej  
 farní sál, Tyršova 5, vstup do dvora   

 

* sobota 1. 12 * 17.00 * svatohubertská mše * 

za doprovodu Jihočeských trubačů a Chrámového sboru z Lišova 
po bohoslužbě zvěřinový guláš v hlubockém pivovaru 

Nově: prodej mysliveckých adventních věnců a hlubockých vánočních oplatek 
 

* neděle 2. 12. * 9.00 * 1. adventní neděle * 
mše sv. s žehnáním přinesených adventních věnců 

 

* středa 5. 12. * 6.00 * ranní roráty * 
staročeská adventní mše sv. při svíčkách 

 

* neděle 9. 12. * 17.00 * adventní koncert * 
Marie Hitnaussová (soprán) & Ludmila Dvořáková (varhany) 

Skladby od J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Michny z Otradovic 

 

* středa 12. 12. * 6.00 * ranní roráty * 
staročeská adventní mše sv. při svíčkách 

 

* neděle 16. 12. * 16.00 * betlémské světlo * 
zapálení 3. adventní svíce a rozdání betlémského světla 

 

 

OD 2. 12 DO 23. 12. 2018  
BUDE KOSTEL  

V SOBOTU A V NEDĚLI 
OTEVŘEN 

OD 14.00 DO 16.00 HODIN 



www.hluboka.cz strana 25

 

Den Od  -  do
Středa               16 - 18
Středa               16 - 18
Čtvrtek               16 - 18
Středa               15 - 18
Sobota                 8 - 11
Středa               15 - 18 
Sobota                 8 - 11 
Úterý               15 - 18     
Středa               16 - 18
Středa               16 - 18

Středa               16 - 18

Středa               15 - 18
Středa
Úterý               15 - 18
Pondělí
Středa               15 - 17

Středa               15 - 17

Ceny základních
povolenek JČÚs Cena územní pov.
Roční územní 1500
Roční územní 750
Roční územní  400 
Roční územní 1600
Celosvazová  roční 2200  1400 - Mládež 16-18 let + ZTP
Superpovolenka ČRS+MRS 3250

"Hlubocká"  Pískovna Děti do 15 let Nečlenové a cizí stát. obč.
Sezónní 300 2400 3000
Měsíční 200 1600 2000
7 denní 100   800 1000

Výbor MO Hluboká nad Vltavou

2019

Členové MO Hluboká

Povolenka

 - Poplatky za  brigády: 16-18 let 300 Kč,  18 - 63 let  600 Kč,    64 - 65 let 300 Kč,   66 let a více 0 Kč
   Částečný invalidní důchod  1. a 2. stupně  300 Kč,  plný inval. důchod (ZTP-P) 3.st. - 0 Kč.  Nutný doklad !!

Dospělí

Kdykoliv,  po telefonické  domluvě na mob. telefon:  606 410 299

6, 13, 20, 272019

platný Rybářský lístek!!

            800

     Září, Říjen

2019

2019

 Výdej povolenek   ČRS  MO Hluboká nad Vltavou   v roce  2019
 Mánesova  829  Hluboká n. Vlt - kancelář MO

Měsíc
Prosinec

Datum

MP - dospělí

MP - dospělí

P    - dospělí

2018

 - Chybně vyplněné úlovkové listy doručené poštou, nebo osobně přes pošt. schránkou MO, budou považovány 

2

12

27

5

19

30

2019

Březen

Leden 
12
15
23

6, 13, 20, 27

9

Únor

Duben

2019
Květen

3, 10, 17, 24,

 6
30

 **   Platí při prodeji první povolenky.  Druhá a další povolenka 2400 Kč. 

            400

MP- děti do15-let

včetně  "Hlubocké Pískovny"  - Místního revíru MO Hluboká nad Vltavou!
e-mail: peprny.v@seznam.cz 

     Srpen

   1200  **/ II.- 2400

    za neodevzdané!! - pokuta 100 Kč, v případě nevrácení ÚL, nebude vydána povolenka na rok 2019 !    

ZTP

Všichni  účastníci rybolovu na revíru   "Pískovna"  Místní organizace ČRS Hluboká nad Vltavou, musí mít  

   Výše uvedené poplatky platí i pro ženy!

ROK  2019

 - Nezapomeňte proškrtat  volné stránky úlovkových listů !!!

N E Z A P O M E Ň T E  !

Ostatní členové ČRS + MRS

15, 29

 - Odevzdat  správně vyplněné  úlovkové listy do    15.1.2019   -  kancelář MO  Mánesova 829, nebo poštou!

MP - Mládež

     Červenec

Červen
5, 12, 26

 - Známky - Dospělí  500,  mládež  200,  děti  100     Známky zaplatit bezpodmínečně do konce dubna  2019 !!    

400  -  ZTP/P

VÝDEJ 
POVOLENEK



Hlubocký zpravodaj | prosinec 2018strana 26

KULTURNÍ 
PROGRAM

cEnU VSTUpEnKY U VšEch fILMOVých přEDSTAVEnÍ SI URčUjE DISTRIbUTOR!!!

KOMORnÍ ScÉnAbIOgRAf

KULTURnÍ cEnTRUM hLUbOKá nAD VLTAVOU
Masarykova ulice 974 – telefon: 387 966 170, 774 457 269 • www.kcpanorama.cz 

pROSInEc 2018

VSTUPENKY�MOŽNO�RESERVOVAT�NEBO�ZAKOUPIT�V�PRACOVNÍ�DNY�OD�8.00 -�10.00 HODIN,�NEBO�1�HODINU�PřED�ZAČÁTKEM�PřEDSTAVENÍ,�JIŽ�OD�20.�LISTOPADU�2018!!!
RESERVOVANé�VSTUPENKY�NUTNO�VYZVEDNOUT�NEJPOZDĚJI�30�MINUT�PřED�ZAČÁTKEM�PřEDSTAVENÍ,�POTé�BUDOU�UVOLNĚNY�K�PRODEJI!

1.
Sobota
19.00 hodin

ČR– 2018                                      komedie                                      (95 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po úspěšném kariéře nastává obrat a K.Král se stane ženou, aby poznal jak to mají snažší?
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, JIŘÍ LANGMAJER, MATĚJ HÁDEK ad.
Režie: RUDOLF HAVLÍK

7.
PáteK

19.00 hodin

ČR– 2018                                komedie/krimi                                (90 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKyDECH
Doktor Martin a strážmistr Topinka si při pátrání připravili nejedno překvapení...
Hrají: MIROSLAV DONUTIL, ROBERT MIKLUŠ, JITKA ČVANČAROVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA ad.
Režie: PETR ZAHRÁDKA                                                                                      

8.
Sobota
19.00 hodin

USA– 2018                         akční/fantasy/sci-fi                         (117 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

SMRTELNÉ STROJE
Gigantická pojízdná města plují světem a pronásledují ta menší, aby přežili...
Hrají: HERA HILMAR, HUGO WEAVING, STEPHEN LANG, ROBERT SHEEHAN ad.
Režie: CHRISTIAN RIVERS                                                 (ČeSKý Dabing!!!)

14.
PáteK

19.00 hodin

ČR/SLOVENSKO– 2018              dokument                                     (83 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Dva trabanty, Polský Fiat, Čezeta, Jawa a dva invalidní vozíky napříč Indonésií...
Hrají: DAN PRIBÁŇ, VOJTĚCH DUCHOSLAV, DOMINIKA GAWLICZKOVÁ ad.
Režie: DAN PRIBÁŇ

15.
Sobota
19.00 hodin

ČR– 2018                             pohádka/rodinný                             (99 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

ČERTÍ  BRKO
V městečku Pytlov zapisuje do knihy hříchů kouzelné brko život místních, ale jednoho dne...
Hrají: JAN CINA, ONDŘEJ VETCHÝ, JUDIT BÁRDOS, JAN BUDAŘ ad.
Režie: MAREK NAJBRT                                                                                         

21.
PáteK

19.00 hodin

USA– 2018                         sci-fi/dobrodružný                          (117 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

BUMBLEE
K narozeninám dostane dárek (auto) v podobě žlutého brouka, ale je to Transformers...
Hrají: HAILEE STEINFELD, PAMELA ADLON, JOHN CENA, GRACIE DZIENNY ad.
Režie: TRAVIS KNIGHT                                                       (ČeSKý Dabing!!!)

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
2.

neDěle
17.00 hodin

ČR/SR– 2018                                  pohádka                                     (99 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

KDyŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Prázdninový příběh Barborky, Toníka a draka Čmoudíka, kteří objeví v jeskyni starou mapu...
Hrají: CHARLOTTA GOTTOVÁ, KAREL GOTT, MIROSLAV ŠIMŮNEK, JÁN KOLENÍK atd.
Režie: DUŠAN RAPOŠ                                                                                          

9.
neDěle

17.00 hodin

ČR– 2018                                      pohádka                                      (65 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

MIMI A LÍZA A TAJEMSTVÍ VÁNOČNÍHO SVĚTÉLKA
Pásmo krátkých filmů o přátelství dvou malých holčiček.
Režie: IVANA ŠEBESTOVÁ, KATARÍNA KEREKESOVÁ                                      

16.
neDěle

17.00 hodin

ČR– 2018                             pohádka/rodinný                             (99 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

ČERTÍ  BRKO
V městečku Pytlov zapisuje do knihy hříchů kouzelné brko život místních, ale jednoho dne...
Hrají: JAN CINA, ONDŘEJ VETCHÝ, JUDIT BÁRDOS, JAN BUDAŘ ad.
Režie: MAREK NAJBRT                                                                                         

23.
neDěle

17.00 hodin

FRANCIE – 2018                                pohádka                                     (99 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Dva hrdinové: Asterix a Obelix se vydají najít druida, kterému by prozradili tajemství lektvaru.
Režie: ALEXANDRE ASTIER, LOUIS CLICHY                                                      

19.
středa

17.00 hodin

„CESTUJEME PO SVĚTĚ“
„KARÉLIE – SEVERSKá SágA“

Vyprávět bude Ing. Josef JIRÁTKO

18.
úterý

17.00 hodin
VÁNOČNÍ BALETNÍ VySTOUPENÍ
2.�SOUKROMÁ�ZÁKLADNÍ�UMĚLECKÁ�ŠKOLA�(Žáci�ze�třídy�J.�Mullerové)

6.
čtvrtek

17.00 hodin
VÁNOČNÍ VySTOUPENÍ
2.�SOUKROMÁ�ZÁKLADNÍ�UMĚLECKÁ�ŠKOLA�(Žáci�ze�třídy�L.�Petřvalského�a�Z.�Bouchnerové)

16.
neděle

14.00 a 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁVIŠ

Předprodej�vstupenek�v�AJG.

20.
čtvrtek

18.00 hodin
VÁNOČNÍ VySTOUPENÍ
2.�SOUKROMÁ�ZÁKLADNÍ�UMĚLECKÁ�ŠKOLA�(Žáci�ze�třídy�P.�Píši)

21.
pátek

17.00 hodin
VÁNOČNÍ BALETNÍ VySTOUPENÍ
2.�SOUKROMÁ�ZÁKLADNÍ�UMĚLECKÁ�ŠKOLA�(Žáci�ze�třídy�J.�Mullerové)

13.
19.00 hodin

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE
Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl

Prodej vstupenek CB System
čtvrtek

sobota • 22. prosince 2018 • 19.30 hodin
J.J.RyBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“
––––––––––––––––– Sál Alšovy jihočeské galerie –––––––––––––––––

pondělí • 31. prosince 20018 • SILVESTROVSKÉ DIVADLO
16.15 hodin „TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE“
19.30 hodin „VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE“

Vstupenky na toto představení prodává pouze divadlo Pikl.

Vážení spoluobčané.
Přejeme Vám všem poklidné svátky vánoční a v Novém roce 2019 se budeme těšit 

na vaši návštěvu při kulturních pořadech nejen v KC Panorama.
Petr a Eliška PÍŠOVI – provozovatelé kultury v Hluboké nad Vltavou



www.hluboka.cz strana 27

VÁNOČNÍ 
POZVÁNKY

 

ŽIVÝ BETLÉM 

 

 




