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HLUBOCKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 12 – PROSINEC – CENA 15 Kč

VÁNOCE V ZÁMKU
I V PODZÁMČÍ



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 2020 

 za příjemných  

 500,- Kč.   
Udělejte radost svým blízkým netradičním vánočním 

dárkem, obdarujte je povolenkou k lovu ryb! 

Prodej povolenek od 1. 12. 2019 (omezený počet kusů) 

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

http://mo-hluboka.wz.cz/ 
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Náklad 600 výtisků.

Tiskne: Tiskárna PROTISK, s.  r. o. Podávání 
novinových zásilek povoleno Českou 
poštou,  s.  p., ředitelstvím odštěpného 
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Šťastné a veselé Vánoce a vydařený Silvestr 
pro všechny!
Užijte si prosinec se všemi jeho radostmi, a kdybyste 
někde potkali čerta s  andělem, přeříkejte mu 
básničku. Na Andělské Hluboké prostě anděly a čerty 
i  s  Mikulášem opravdu nemůžete minout. Jistě vám 
pak něco nadělí do punčochy. A když budete hodní až 
do Štědrého dne, bude z Vás mít radost i  Ježíšek. Na 
Silvestra zkuste zapomenout na rachejtle a za ušetřené 
peníze radši nakupte krmení ptáčkům. Na jaře se vám 
odvděčí zpěvem.

Kapr
Přišel kapr do obchodu,

chtěl si koupit teplou vodu.
Že prý je mu v řece zima,

že ho zebe za ušima

Vrabec v zimě
Bědoval vrabčák na zimu,
škoda, že nemám peřinu!

Zebou mě nohy, studí mě nos,
protože skáču i v zimě bos.

Mikuláš
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál,
v ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku,

z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

Čertík
Čertíka se nebojíme,

protože my nezlobíme.
Když tak jenom trošinku,

tatínka a maminku.

Mikuláš
Kdo to klepe? Bílý pán.

Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,

zjistit jestli nezlobím.

Sněhuláci
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají,

i když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu.

Vánoční cukroví
Veverka to nezapírá,

sladká jádra v zimě sbírá.
Kolik jich má, nepoví.

V zimě, až sníh začne vát,
může si jich trochu dát

na vánoční cukroví.

Sněhulák
Tři bílé koule na sobě
a mrkev místo nosu.

Uhlíky, knoflíky v zásobě,
aby se líbil i kosům.

Zima
Zima už se vdává,

bílé šaty, bílá vlečka.
Ženiši jsou černé vrány,

svatebčané – vlčí smečka.
Datel ťuká telegramy -

tečka, čárka, čárka, tečka,
a tak pořád dokolečka.

Kapři
Dva kapři se spolu přeli,

kdo je lepší v rybníce.
Brzy je však přerušila

rozumnější bělice.
Přestaňte se hádat, braši,

jistě každý uvěří,
že jste oba stejně dobří

na vánoční večeři.

Na ledě
Dobře dětem o Vánocích

na rybnících, na potocích.
Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.

Pro ně zmrzlo modré nebe.
Co na tom, že trochu zebe.

Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Městský úřad Hluboká blahopřeje občanům, kteří 
v měsíci prosinci 2019 oslaví významná výročí

Miloslav Bartuška 93 let Poněšice
Marie Lichková  90 let Hluboká
Blažena Skusilová 90 let Hluboká
Marie Dohnalová 80 let Hluboká
Josef Pták  75 let Hluboká
Jiří Prokeš  75 let Hluboká

V měsíci prosinci oslaví 60 let společného 
života „Diamantovou svatbu“ manželé Václav 

a Magdaléna Markovi z Munic.

Narodili se
Lily Homolková Hluboká
Martin Horák  Hluboká
Kryštof Kocourek Hluboká
Eliška Papoušková Hluboká
Tomáš Robenhaupt Hluboká
Rozálie Sujová  Hluboká
Jolana Šímová  Hluboká

Opustili nás
Anna Ambrožová Purkarec
Jiřina Slípková  Hluboká
Marie Kostková  Hluboká

Společenská kronika

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

Krásné prožití adventu 
a šťastné Vánoce vám 

přeje městský úřad 
Hluboká a redakce 

zpravodaje.
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

■ Rada města souhlasí s poskytnutím dotace pro Český svaz včelařů, 
z.s. ZO Purkarec
■ Na základě jednání s  Národním památkovým ústavem, územním 

pracovištěm v ČB, ve věci uzamykání dolní zahrady zámku Hluboká, bylo 
dohodnuto, že město finančně přispěje na úhradu nákladů na zamykání 
zahrady. Dolní zahrada je otevřena v létě do 23 hod. a v zimě do 20 hod. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar za tímto 
účelem.
■ Křesťanský teolog Mgr.  Zdeněk A. Eminger,  Th.D. rediguje 

a zajišťuje vytištění prvního dílu pamětí pana profesora Karla Skalického 
„Vzpomínky na hraně času a věčnosti.“ Kniha mapuje období od narození 
pana profesora až do jeho odchodu do exilu a obsahuje i vzpomínky na 
jižní Čechy a Hlubokou n/Vlt. Na vydání knihy přispěl také pan kardinál 
Dominik Duka a  pan Karel Schwarzenberg. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu souhlasit s poskytnutím peněžního daru na vydání knihy.
■ V letošním roce se bude konat 3. ročník Andělské Hluboké, jejíž hlavním 

posláním je připravit občanům a návštěvníkům města kulturní program na 
náměstí v době adventu a zároveň jim předložit kompletní program všech 
akcí přímo do schránek. Organizátorem programu na náměstí je Hluboká 
v pohybu. Zajistí trhy s občerstvením, tvořivou dílnu a další aktivity… Na 
rozsvícení vánočního stromu žádáme o dotaci nadace ČEZ.
■ Na základě upozornění občanů byla opravena příčná vpusť v  ulici 

Na čtvrtkách. Ředitel PMH požádal o  navýšení prostředků na opravu 
komunikací.
■ Město v  letošním roce pořídilo ze svého majetku tři mola na řeku 

Vltavu do lokalit: sportovně relaxační areál, Baba a Karlův Hrádek. Mola 
mohou být na řece Vltavě umístěna pouze přes letní sezonu. V zimním 
období musí být mola (kromě mola pod Babou) vymístěna mimo řeku. Na 
manipulaci s moly je třeba objednat jeřáb. Předpokládané místo uložení 
mol je sportovně relaxační areál, příp. letiště Hosín.
■ OV Purkarec žádá o navýšení příspěvku na činnost mladých hasičů, 

dvě družstva mladých hasičů (mladší a starší) se zúčastňují řady soutěží. 
OV přispívá zejména na jejich materiální zabezpečení a  na pohonné 
hmoty.
■ Na MÚ se obrátili zástupci SDH Hluboká/Vlt. o řešení technického 

stavu obvodového pláště hasičské zbrojnice. Jedná se o opravu stěn a s tím 
spojené zateplení stěn a střechy.
■ Ke dni 30. září 2019 ukončil činnost FC Mariner Bavorovice. K tomuto 

datu byl na základě dohody stran ukončen nájemní vztah ke sportovnímu 
areálu v  Bavorovicích a  nájemce předal městu předmět nájmu. Novým 
provozovatelem by měla být TJ Bavorovice, spravovaná osadním výborem 
Bavorovice.
■ Společnost Sweco Hydroprojekt zpracovává pro investora ŘVC 

ČR lokalizační a dispoziční studii „Sjezdy do vody na Vltavě“. Cílem je 
zajištění plnohodnotných veřejných sjezdů pro spouštění a  vytahování 
malých plavidel z  vody. Nově je zpracovávána studie proveditelnosti. 
Záměrem je i zřízení sjezdu v Purkarci.
■ Rada města souhlasí s  žádostí Hluboká Baseball a  Sofball Club 

o souhlas s provedením hydrogeologického vrtu na pronajatém pozemku 
města pro získání dostatečného množství vody pro závlahu baseballových 
hřišť a Sportovně relaxačního areálu.
■ Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu pro podávání 

žádostí o  poskytnutí příspěvků pro financování opatření ke zvýšení 
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 
2020. V  současné době je zpracována projektová dokumentace na akci 
„Úprava chodníku Tyršova ulice.“ Jedná se o chodník kolem Židovského 
rybníka.

■ Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje 
venkova na projekt „Rekonstrukce přístupových turistických cest ke 
Karlovu Hrádku.“
■ Město Hluboká nechalo zpracovat analýzu rizik ohrožení životního 

prostředí vlivem skládek dehtů na lokalitě Řídká Blana. Ze závěrů analýzy 
vyplývá, že v lokalitách 3 a 7 byla nalezena ekologická rizika. Ministerstvo 
životního prostředí souhlasí se závěrem analýzy  – provedením 
bezodkladné sanace. Na provedení je možné získat dotaci z operačního 
programu Životní prostředí, sanace vážně kontaminovaných prostředí.
■ MÚ ve spolupráci s městskou policií v roce 2017 nechal z veřejných 

prostranství odstranit autovraky, nacházející se na území města. 
V současné době jsou tyto autovraky uskladněny v areálu PMH v Zámostí 
a město se uplynutím 3 leté lhůty stalo jejich vlastníkem. Vzhledem k jejich 
nevyhovujícímu technickému stavu rada města souhlasí s  ekologickou 
likvidací těchto autovraků, nabytých coby věcí opuštěných ze zákona do 
vlastnictví města.
■ V  rámci dlouhodobé snahy o  zabezpečení dodávky vody pro obec 

Hroznějovice rada projednala závěry konzultací se společností Čevak. 
Město zaslalo občanům obce dopis, kde nabízí spoluúčast na vybudování 
individuálních vrtů pro trvale obydlené domy. Předsedkyně OV zjistí 
reakce občanů a spolu s OV rada a zastupitelstvo projedná další postup.
■ Rada předběžně souhlasí se založením spolku Karlův Hrádek z. s., 

jehož členy budou Město Hluboká, společnost Diversion Promotion 
a  Divadelní spolek Kříž-žáci. Rada pověřuje město administrací věci, 
a  JUDr.  Dusila vypracování stanov a  jejich předložením radě města 
k revizi.
■ Rada města souhlasí s  pronájmem části pozemku centrálního 

parkoviště společnosti E.ON ČR, za účelem umístění rychlonabíječky pro 
elektromobily a s ním spojená dvě vyhrazená parkovací místa.
■ Rada města se dále zabývala obsazením mateřské školy dětmi 

a konstatovala, že vzhledem k dlouhodobé přeplněnosti jednotlivých tříd 
je nutné prověřit možnosti rozšíření kapacit MŠ.
■ Pan Vácha informoval radu města o záměru TJ vybudovat v tenisovém 

areálu krytou tenisovou halu.
■ Projekt s dotací OPŽP „Rekultivace skládky Zíkův lom“ byl dokončen 

koncem roku 2018 a  vyžaduje údržbu rekultivovaného povrchu, který 
byl v  rámci projektu oset travinami a  osázen keři (líska, svída, hloh, 
zimolez). Vzrostlé traviny je nutno pravidelně posekat tak, aby vysázené 
keře mohly zdárně prospívat. Pokosení je nutné vzhledem ke svažitému 
terénu a v zájmu nepoškozování keřů provádět ručně. Jedná se o plochu 
přes 10  tis m2.

Nejnižší nabídku poskytla firma ze Zlivi. S náklady na sečení lomu je 
nutno počítat v rozpočtu i pro následující 4 roky.
■ Rada města souhlasí se záměrem pana Davida Macharta provozovat 

přístav v Purkarci s tím, že pokud by provozovatel získal dotaci na přívoz, 
město by doplnilo prostředky o  dotaci města. Dále je nutné pořídit 
jedno molo, druhé zajistí pan Machart (stávající jsou malá, nestabilní 
a nebezpečná).
■ SDH žádalo o navýšení prostředků na pořádání 18. ročníku hasičské 

soutěže O  hlubockého kapra. Pravidelně se účastní 50-60 soutěžících 
z celého Jč kraje, s účastí cca 500 hasičů. Prostředky jsou použity na nákup 
pohárů, financování rozhodčích, zapůjčení mobilních WC a na zdravotní 
záchrannou službu.
■ Rada souhlasí s provedením dokončovacích prací u stavby „Stavební 

úpravy společenské místnosti Líšnice“ a jejím dofinancováním a dále ještě 
s vybavením místnosti.

Z jednání rady města
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Omluva
V listopadovém čísle Hlubockého zpravodaje jsem k článku První starosta přiřadila fotografii z let 1989/1990. Na fotografii byl ovšem 

MUDr. Musil, nikoli Ing. Stráský, jak jsem se domnívala. Omlouvám se za pochybení. Ano, i malými omyly dochází k přepisování velké historie…

Povinné čipování psů
Novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. majitelům psů ukládá, že od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné jen 

v případě, že bude zvíře označeno u veterinárního lékaře mikročipem. Jinak se bude jednat o přestupek a majiteli hrozí pokuta až 20 000 Kč.
Čipování psa je jednoduchá záležitost, provede ho veterinář a poradí vám i s uložením čísla čipu do registru.

Městská police je vybavena čtečkou těchto čipů a při své kontrolní činnosti na tuto novou povinnost majitele psů upozorňuje.

Sběrné popelnice na odpad ze zahrádek
V pondělí 25. listopadu byly naposledy svezeny popelnice na zbytky ze zahrádek. Občané budou mít možnost nadále ukládat zbytky ze zahrádek 

a další biologicky rozložitelné odpady ve sběrném dvoře PMH.
Podnik místního hospodářství

Zájezd do Koločavy,
Milí spoluobčané,
v  letošním roce uspořádalo město Hluboká nad Vltavou autobusový 
zájezd do partnerského města Koločava v Podkarpatské Rusi. Z důvodu 
pozitivních ohlasů se město rozhodlo v příštím roce expedici zopakovat.

Termín zájezdu: pátek 5. 6. 2020 - sobota 13. 6. 2020
Odjezd v pátek 5.6, v podvečer, příjezd do Koločavy v sobotu dopoledne, 
odjezd z Koločavy v pátek 12. 6. po obědě, příjezd na Hlubokou v sobotu 
ráno a víkend na aklimatizaci.

Program: Výlety, turistika, příroda, památky na Československo, 
bečka a čan, hory, výlet na gruzaviku a tak. Optejte se účastníků výpravy 

v roce 2019. Článek o návštěvě Koločavy vyšel v Hlubockém zpravodaji 
- číslo červenec – srpen.

Cena za dopravu: 2000 Kč tam a zpět
Cena za ubytování: 15 €/den za postel se snídaní. WC a  sprchy 
k dispozici. Na cestu je třeba mít platný cestovní pas.

Zájezd se uskuteční pouze tehdy, přihlásí-li se dostatečný počet zájemců 
(cca 35-40).

Informace a závazné přihlášky již nyní u Lucie Jozové 774 22 50 63, 
jozova@hluboka.cz nebo u Tomáše Jirsy 777 20 60 14.

Váš MÚ Hluboká nad Vltavou

Novela zákona o místních poplatcích 
- zavedení nového poplatku z pobytu
Novela zákona č.  565/1990 Sb., o  místních poplatcích přináší rovná 
pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování. Nová úprava 
bude platit od 1. ledna 2020.

Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat 
každý krátkodobý pobyt do 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u  jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na místo a  účel pobytu. 
Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se bude výběr místního 
poplatku týkat o  další prostory, jako jsou například byty, chaty, chalupy 
a  ateliéry. Díky novele se poplatek bude nově vztahovat na poskytnutí 
placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno 
jako ubytovací zařízení či nikoliv a  bude se tedy týkat i  provozovatelů 
nabízejících ubytování přes digitální platformy.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho jsou nastaveny stejné 
podmínky i pro samotné obce. Nový poplatek bude moci vybírat jakákoliv obec 
bez ohledu na to, zda se jedná o lázeňské místo nebo o místo soustředěného 
turistického ruchu. Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb 
a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, to je 
pro rok 2020 maximálně 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku a v následujících letech maximálně 50 Kč za den.

Novela zákona o  místních poplatcích dále zavádí tzv.  protizneužívací 
klauzuli u  poplatku za užívání veřejného prostranství a  poplatku ze 
vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, 
že výtěžek z konané akce bude prokazatelně odveden na charitativní účely, 
nebude stačit pouhá proklamace jako doposud.

Novela dále zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a  úlev 
u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít nově důchodce od 
věku 65  let nebo držitel průkazu ZTP, ZTP/P.  Novela rovněž osvobozuje 

všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele.
Obecně platí, že údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu z  místního 

poplatku je poplatník povinen ohlásit městskému úřadu do 15  dnů od 
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu s tím, že nesplněním 
této povinnosti nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Město Hluboká nad Vltavou vydá s  účinností od 1.  1.  20120 novou 
obecně závaznou vyhlášku č.  1/2019, o  místních poplatcích, kterou bude 
zrušena současná obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích. 
Novou vyhláškou bude zaveden místní poplatek z pobytu ve výši 15 Kč. 
Nebude již pokračováno v  poplatku ze vstupného a  do nové vyhlášky 
budou promítnuty výše uvedené změny v osvobození u poplatku ze psů a za 
užívání veřejného prostranství. Sazby poplatku ze psů a za užívání veřejného 
prostranství se nemění. Novou vyhlášku bude schvalovat zastupitelstvo 
města dne 2. 12. 2019.

Poplatníkem poplatku z  pobytu je osoba, která v  obci není přihlášená. 
Je to tedy host, kterému byl poskytnut úplatný pobyt. Plátcem poplatku 
je pak poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat 
a odvést pololetně městu (do 15. 1. a 15. 7.). Poplatek tedy „nejde z kapsy“ 
poskytovatele pobytu. Poskytovatel pobytu vede v účetnictví tento vybraný 
poplatek odděleně od ceny za ubytování.

Všechny osoby, které jsou plátcem poplatku z pobytu podle nové vyhlášky 
a  poskytovaly úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede 
dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky jsou povinni ve lhůtě do 30  dnů 
ode dne nabytí její účinnosti splnit ohlašovací povinnost, to znamená, 
do 30.  ledna  2020 se ohlásit jako plátce nového poplatku z  pobytu na 
městském úřadě v Hluboké nad Vltavou.

Formulář pro ohlášení bude zaslán všem stávajícím ubytovatelům a bude 
rovněž zveřejněn, spolu s  novou vyhláškou, na internetových stránkách 
města http://obcan.hluboka.cz/.

MÚ Hluboká nad Vltavou, odbor ekonomický a správy majetku
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Residence Hluboká
Historie domu
Původní evidenční list nemovité kulturní památky:
Popis památkové hodnoty: měšťanský dům, Podskalí č. p. 146, Hluboká nad Vltavou
Venkovské stavení městského typu dokládající dlouhotrvající dozvuky rokokového dekorativismu odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Památková ochrana: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 19077/3-106, stav ochrany: památkově chráněno
Jednopatrový zděný dům obdélného půdorysu s  vysokou valbovou střechou. Průčelí jsou členěna štukovou nárožní bosáží a  šambránami se 
zvýrazněným klenákem. Pultové vikýře jsou novodobé.
Patřil dříve k zámku, schwarzenberské lesní správě.
Historický vývoj: rok 1825

Obyvatelé Hluboké mají pravděpodobně každý 
svou vlastní postel. Přesto občas potřebujeme 
někde uložit rodinnou návštěvu či kamarády. 
A určitě nás také zajímá, jak dobře se v našem 
městě bydlí turistům. Za třicet let svobodného 
podnikání se radikálně změnily i  ubytovací 
služby. 

Na Hluboké najdeme pohodlné postele 
v  hotelích až do pěti hvězdiček, v  příjemných 
rodinných penzionech, apartmánech, dokonce 
i v hostelu.

Hosté mají různý vkus. Někdo se chce 
obklopit supermoderním interiérem, někdo 
je zase milovníkem starých domů, které svoji 
duši ladí už pěknou řádku let. Jak konstatuje 
hlubocké infocentrum, a  čeho si je vědoma 
také radnice – i přes poměrně širokou nabídku 
ubytování není v  sezóně vůbec jednoduché 
ubytovat všechny hosty. Zkrátka těch, kteří mají 
touhu podívat se na Hlubokou ve dne, ale zůstat 
i v noci, přibývá každým rokem.

Kdo miluje ubytování v  domě s  historickou 
stopou, určitě se nadchne interiérem 
i  exteriérem v  právě zrekonstruovaném domě 
pod zámeckou vinicí. Stojí kousek od sokolovny 
a nad ním se tyčí zámecká skála už pěkných pár 
let… Objekt přešel do soukromého vlastnictví 
relativně nedávno, roku 2018. Dříve v něm byly 
byty.

Bývalý měšťanský dům s  dnešním názvem 
Residence Hluboká přiláká klientelu, která 
si žádá pohodlí, velkorysý prostor a  přitom 
intimitu ubytování, včetně společného klidného 
zátiší s nádvořím, zelení a venkovním posezením 
v atriu.

Poprvé se otevřela hostům po stavebních 
úpravách začátkem letošního podzimu, v  září. 
Péči o  pohodlí hostů a  provoz domu má na 
starost Petr Chochole s  kolektivem. Právě 
s  Petrem Chocholem jsme si povídali v  už 
vánočně vyzdobené Residenci…

Jste trochu vzdáleni ruchu centra města, ale 
přitom na dosah všech hlubockých atrakcí. 
Zámku, golfu a sportovního areálu, přístaviště 
i  plovárny, nedaleko náměstí… Historie 

objektu je zajímavá, tak jako u více známých 
budov na Hluboké.
Rekonstrukce domu byla zvládnuta jak 
stavebním dozorem investora, Ing.  Pavlem 
Drmotou, tak koordinací prací dokonale 
a relativně velice rychle, během jediného roku. 
A to přesto, že byl celý dům uvnitř „vykuchán“ 
až na cihlu a  opravovalo se opravdu z  gruntu. 
A  nejen uvnitř, ale i  zvenku. Po celou dobu 
probíhala náročná oprava v  blízkém kontaktu 
s  památkáři, dům je památkově chráněný, 
a  teprve později jsme přišli ke slovu já a  náš 
kolektiv. To už se začalo s vybavováním prostorů 
a laděním dokončovacích prací.

Klobouk dolů  – rekonstrukci a  veškeré 
vybavení apartmánů dokončit za rok je při 
objektu této velikosti a rozsahu prací opravdu 
náročná věc.
Pravda je, že se hodně prací dělalo za pochodu 
a projekt se tvořil podle situace, protože všichni 
víme, že opravy starších domů přinášejí spoustu 
nečekaných překvapení, ne vždy příjemných.

Pokud bychom měli zmínit, proč jsme do toho 
vlastně všichni šli… ten dům se na Hluboké 
prodával relativně dlouho, a  nový majitel 
zkušenosti v  oblasti ubytovacích služeb nemá. 
Nicméně se tady sešlo pár lidí, které zrovna tato 
činnost oslovuje, ať už Jindřich Soukal nebo já, 
vysvětluje Petr Chochole. Myšlenka na příjemný 
penzion připadla všem zúčastněným jako 
nejvhodnější podnikatelský záměr s  dobrou 
perspektivou a  od začátku nás ta rozmanitost 
práce těší.

Rozhodnutí znamenalo citlivě zrekonstruovat 
objekt a  používat ho k  ubytování turistů, celé 
to bylo směřováno k  apartmánům rodinného 
typu pro případnou náročnější klientelu, jako 
jsou golfisté, rodiny s  dětmi. Nebo realizovat 
podniková setkání, semináře. Svatby zajistíme 
na klíč, snoubenci se mohou oddat přímo 
u  nás, nebo na zámku. Součástí residence je 
vnitřní atrium s  příjemným posezením, takže 
to k  podobným akcím přímo vybízí a  máme 
i dvě společenské místnosti vhodné k pořádání 
různých oslav a společenských akcí.

Hostům se tady líbit bude. Díky výjimečné 
poloze a  historii domu. Jsou to vlastně dvě 
budovy s  příjemným venkovním uzavřeným 
prostorem, pod skálou a zámkem, s výhledem 
na Podskalskou louku.
Pokud mohu mluvit za sebe, těšila mě představa 
služby veškerého typu, ubytovací i  částečně 
stravovací. Snídaňová místnost, drobné 
občerstvení, káva… Decentní pohoštění, ale 
nikoli každodenní rušný provoz restaurace nebo 
kavárny. Mám za sebou 30  let v  pohostinství, 
a jsem upřímně rád za tento typ péče o klienty. 
Tohle mě naplňuje a  baví. Ráno si s  hosty 
popovídat u snídaně, mít radost z jejich pohody, 
když se jim u nás líbí a jsou spokojení. Příjemný 
je i fakt, že tady se smazává pozice „ubytovatel“ 
a návštěvník. Je to o vzájemné komunikaci, těší 
mě přihlížet, jak se hosté věnují příjemnému 
poznávání místním dobře známých turistických 
cílů, rekreaci a užívají si kvalitu ubytování.

Připravujeme snídaně, nicméně apartmány 
jsou vybaveny moderně zařízenou kuchyňkou, 
takže snídaně, večeři či oběd si mohou případně 
hosté udělat sami. Restaurací okolo je ale na 
Hluboké dost, nikdo nemá problém si najít 
nějakou podle svého vkusu.

Říkáte, že totální rekonstrukce objektu byla 
první etapa. O čem bude ta druhá?
Vznikla díky navazující myšlence, že 
by bylo dobré našim hostům nabídnout 
kromě ubytování ještě něco navíc. Návrh 
architektonického ateliéru nám pomohl 
realizovat představu, jak využít část pozemku 
na hranici s  prostranstvím před Residencí 
a sokolovnou. Zdá se to jako promyšlené řešení, 
které vhodným a  nenápadným, ale příjemným 
způsobem doplní nabídku Residence pro 
ubytované klienty. A nejen pro ně.

V  plánovaném objektu bude v  suterénu 
welness  – bublinky, nějaká masáž, Kneippův 
chodníček a  podobné záležitosti. V  přízemí, 
tedy v úrovni terénu, by měl být otevřen coffee 
bar s  vynikající kávou a  lobby barem. Chceme 
také nabídnout dobrou zmrzlinu, která se bude 
nabízet kolemjdoucím. A v horním patře bude 
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fitko, s klasickou nabídkou pro potýrání těla, se 
zázemím a šatnami.

Ta moderní přístavba je navržena tak, 
aby nerušila ráz původních starých budov 
Residence. Tím, že je ze skla a díky architektovu 
nápadu porostlá zelenými rostlinami, bude 
tady na křižovatce mezi RRC, Sokolovnou 
a  námi, působit přirozeně. Ta zeleň by ji měla 
zakomponovat do okolí tak, aby nerušila, ale 
příjemně splynula s prostředím…

Primárně bude k  dispozici pro návštěvníky 
a  hosty Residence, ovšem v  druhé řadě 
samozřejmě i  pro hlubocké či další zájemce. 
Provoz bude přístupný formou klubového 
provozu, takže sem nebudou chodit lidi přímo 
z  ulice, ale ti, kteří projeví zájem a  stanou se 
členy, majiteli vstupenek či permanentek. 
Plánovaná je kapacita asi 150 lidí, takže chceme 
zajistit komornější provoz.

A kdy se začne stavět?
Předpokládáme, že povolení ke stavbě získáme 
na jaře nastávajícího roku, nicméně přes sezonu 
stavět nebudeme, abychom nerušili hosty. Takže 
v  plánu je výstavba během příští zimy, a  na 
podzim roku 2021 uvést multifunkční budovu 
do provozu. Těšíme se na to.

Byli jste k  modernímu řešení budoucí 
sousední budovy vstřícní od začátku?
To byla první věc, která se řešila. Jestli nová 
budova bude vzhledově a  stylem navazovat na 
podobu původních budov anebo bude odlišná. 
Nakonec padlo rozhodnutí jít moderní cestou, 
protože jednak je to ze stavebně technického 
hlediska jednodušší a do budoucna příjemnější 
pro klientelu, a  dále proto, že vedle stojí hotel 
Diamant. Což je moderní budova a  náš nový 
objekt bude znamenat určitý sjednocující či 
navazující prvek, dojem, že celá tato část je 
promyšleně propojena.

Na nákresu ve studii projektu se budoucí 
skleněná průhledná hmota budovy opravdu 

tváří, jako by tady vlastně nebyla. Průhledy 
na Podskalskou louku tím zůstávají vizuálně 
zachovány.
Když jsme tady před domem před rokem stáli, 
říká Petr Chochole, zjistili jsme, že je tady hodně 
živo. Turisti i místní chodí oběma směry, dnes 
už k přístavišti, plovárně, do Zámostí, cyklisti… 
tak jsme nejdřív uvažovali o  zmrzlinovém 
stánku a dvěma deštníky pro posezení, ale pak 
jsme k tomu nápadu přidali celý dům. Zkrátka: 
když už, tak už.

Navíc ta průhlednost je pro kolemjdoucí 
lákavá. Pokud vidím dovnitř prostoru, kde sedí 
lidé, pijí kávu a  ochutnávají zmrzlinu, vejdu 
dovnitř mnohem raději, protože vidím, co mě 
uvnitř čeká. Zatímco do uzavřených prostor 
se vstupuje s  větším ostychem, byť by byla 
venkovní reklama sebelákavější. To je ta nejlepší 
reklama: buď osobní doporučení a anebo to, co 
vidíme na vlastní oči.

Takže dům, dnes zvaný Residence, má 
hezkou minulost, současnost i  budoucnost. 

Apartmány jsou vyladěné s  důrazem na 
dřevěné prvky.
Dřevo jako klasický materiál v  původních 
interiérech se samozřejmě nabízelo, proto byly 
zachovány trámy a  další stavební prvky téhle 
zajímavé budovy. Úmyslem bylo zachovat starý 
styl a  moderní bydlení v  jednom, aby se tady 
dobře bydlelo, aby vše bylo dobře udržovatelné 
a  praktické, a  přitom elegantní a  nadčasové. 
Dům je kamenný, ale teplo uvnitř zajištěno, na 
léto zase klimatizovaný.

Objekt není národní památka, ale památkově 
chráněný objekt, takže památkáři sice mohou 
„mluvit do všeho“, ale nejsou tak přísní, nejvíce 
je samozřejmě zajímal vnější exteriér budov. 
Ohlídali zásadní věci, neměnnost velikosti 
a  typu oken a  další záležitosti, ale rozhodně 
nevymýšleli nesmyslná opatření. Zrovna ta okna 
byla náročná záležitost, vnitřní rámy dvojitých 
oken v  dezolátním stavu, výměna velmi 
nákladná, ale zachovat se to muselo.

Dům zevnitř mnoho hlubockých nezná, 
pozvete je někdy dál?
Samozřejmě, jsme sdílní, chceme se otevřít 
hlubockým občanům, otevřeli jsme ale nedávno, 
provoz ladíme, a s uspořádáním dne otevřených 
dveří počítáme. Stejně tak s  pozváním na kávu. 
To platí už v tuto chvíli, naše příjemné posezení 
na nádvoří a  přilehlá snídaňová místnost už 
teď slouží neformálně na posezení s  kávou, 
přečtení novin a  tak dále. Pocit zázemí a  klidu 
v závětří domu tady najdete. Nádvoří je od silnice 
odhlučněno kamennou stěnou, kterou jsme 
navýšili plot, vodní stěna s padající vodou, ranní 
slunce, pohoda – to oceníte hlavně na jaře a v létě.

Nejdůležitější pro nás je osobní přístup ke 
klientům. Servis a  služby musí být dokonalé, 
hodně si zakládáme na čistotě prostředí 
a ubytovacích prostorů.

Den otevřených dveří pro Hlubočáky 
přichystáme ve chvíli, kdy vše bude dokončeno. 

ROZHOVOR
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Připravujeme instalaci historických fotografií. 
Jsme vlastně po Sokolovně a  bývalého domu 
hospody na Marjánce jediný dům, který tady 
v úseku Podskalí ze staré zástavby zůstal. Přišel 
se sem podívat i  jeden z  pamětníků, prošel si 
rekonstruované místnosti, byl až dojatý, klepal 
mi po rameni, líbilo se mu.

Kdo byli vaši první hosté?
Hned na začátku září, kdy jsme otevřeli, to byli 
díky festivalu Voda moře oceány třeba Dan 
Bárta, Steve Lichtag a  další zajímaví hosté. Ve 
chvíli, kdy probíhala vernisáž obrazů, tady bylo 
spousta zajímavých lidí. Přišli místní Hlubočáci, 
dali si vínko – připomenu, že tady máme kvalitní 
vinotéku. Přespali už u nás zajímaví byznysmeni 
z celé Evropy, třeba člověk, který připravuje pro 
Česko výstavu Expo 2020 v Abú Dhabi v Dubaji, 
největším městě Spojených arabských emirátů. 
Půjde o  první světovou výstavu pořádanou 
v  regionu Středního východu, jižní Asie 
a v Severní Afriky. Poprvé je hostitelem arabská 
země.

Nebo nám sem najelo českobudějovické 
Dynamo, dvacet fotbalistů, na Hluboké si 
zařídili tréninky a regeneraci.

Hostům se tady zatím bez výjimky moc líbilo, 
tak snad to bude podobné i s dalšími…

Máme celkem 49 lůžek, i  přistýlky jsou 
komfortní a  pohodlné, všude nábytek dělaný 
na míru. Místnosti jsou atypické, byla to jediná 
možnost, jak je vybavit. Ubytování je pro 
hosty připraveno ve třech až osmilůžkových 
apartmánech sestávajících z  obývacího pokoje, 
plně vybavené kuchyně a koupelny.

Snažili jsme se odvést dobrou práci. Včetně 
takových specialit, jako ošetření střechy budovy, 

která byla pokrytá mechem. Dalo to dost práce, 
čistilo se to ručně a  za pomoci chemického 
roztoku.

Ale když je nová fasáda a  vše nově 
rekonstruováno, ani střechu jsme nemohli 
pominout. Teď už bude dům „stárnout“ 
současně, a  doufáme, že Residence bude dům, 
na který bude Hluboká pyšná a  do kterého se 
budou hosté rádi vracet.

Dům – nynější Residence Hluboká
K Vašemu dotazu sdělujeme, že domy č. p. 146 a 147 byly užívány jako 
služební byty zaměstnanců hlubockého velkostatku.

č. p. 146 - 1910 – byt zvěrolékaře Jaroslava Malláta - Digiarchiv SOA 
Třeboň, sčítaní lidu 1910, SOKA Č. Budějovice, soudní okres Hluboká, 
obec Hluboká nad Vltavou., 2. oddíl, digisnímek 205-206

č. p. 146 - 1921 - byt zvěrolékaře Jaroslava Malláta - Digiarchiv SOA 
Třeboň, sčítaní lidu 1921, SOKA Č. Budějovice, soudní okres Hluboká, 
obec Hluboká nad Vltavou., 3. oddíl, digisnímek 396-398

č. p. 147 - 1910 - byty lesních adjunktů Antonína Tannicha, Roberta 
Schenauera, JUDr.  Zdeňka Píchy, Edmunda Charváta - Digiarchiv 

SOA Třeboň, sčítaní lidu 1910, SOKA Č.  Budějovice, soudní okres 
Hluboká, obec Hluboká nad Vltavou., 2. oddíl, digisnímek 207-208

č. p.147 - 1921 - byty zaměstnanců schwarzenberské lesní zařizovací 
kanceláře lesního inženýra Josefa Pražáka a  lesních asistentů 
Jaroslava Tichého a Johanna Starka - Digiarchiv SOA Třeboň, sčítaní 
lidu 1921, SOKA Č. Budějovice, soudní okres Hluboká, obec Hluboká 
nad Vltavou., 3. oddíl, digisnímek 400-407

Velkostek Hluboká, Rozdělení obytných budov k  1. lednu 1933 /
totéž i k 1. lednu 1937/ č. p. 146 - bývalý byt zvěrolékaře, č. p. 147 - 
Voláčna
PhDr. Karel Dudáček, odborný rada, ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni

Oddělení správy fondů a sbírek Třeboň, https://www.ceskearchivy.cz

Zadání investora
novostavby Multifunkčního objektu k Residenci Hluboká bylo optimálně 
využít pozemek s  ohledem na jeho polohu, tvar a  velikost a  zejména 
s  respektem k  historickému a  přírodnímu prostředí místa. Navrhovaný 
objekt je situován na křižovatce mezi ulicemi Sokolská a Podskalí. Jedná 
se o hmotově jednoduchý objekt organického tvaru, který svými měkkými 
liniemi reaguje na tvar pozemku. Fasády jsou bohatě prosklené, plochá 
střecha je řešena jako vegetační s  extenzivní zelení. Vnější vzhled je 
i s ohledem na světelnou a tepelnou pohodu interiéru doplněn venkovními 
horizontálními žaluziemi a nerezovými síťovými trelážemi, po kterých se 
bude pnout popínavá zeleň, například zimolez v kombinaci s okrasným 
chmelem.

Multifunkční objekt k residenci Hluboká
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REVOLUCE

Hluboká na Letné

V  listopadu jsme oslavili výročí návratu demokracie do naší země. 
Masarykova první republika trvala pouhých dvacet let, vystřídal ji 
fašizmus a  vzápětí komunismus, současná svoboda v  Čechách i  na 
Slovensku po roku 1989 dosáhla trvání třiceti let. Přestože je dnes bohužel 
jasné, že žádná země nezíská navždy a bezpracně zaručena rovná práva, 
svobodu tisku, pravdivost a zodpovědnost politiků. Bez trvalé iniciativy 
a ostražitosti veřejnosti to zřejmě nefunguje. A tak minulý měsíc probíhaly 
nejen oslavy a  radostné a  vděčné vzpomínky na sametovou revoluci, 
vyvolanou brutalitou komunistického režimu proti vlastním občanům, 
ale i další pokojné sametové protesty. Letná byla den před 17. listopadem 
letos už podruhé opět plná lidí, kterým není lhostejné lhaní a  kradení, 
cynismus a  zneužívání moci. A  určitě si slušnost a  korektnost politicky 
činných osob přeje v republice víc lidí, i když všichni do Prahy nedojeli.

Někteří Hlubočáci opět neváhali dojet do Prahy podpořit spolek Milion 
chvilek, který manifestaci organizoval. Milion chvilek pro demokracii 
přednesl výzvu, která obsahuje tři stěžejní body  – mají platit nejen po 
dobu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana, 
ale i v budoucnu.

Výzva byla vyhlášena na závěr sobotní demonstrace 16.  listopadu na 
Letné, které se zúčastnilo podle různých odhadů až 300 tisíc lidí. Hezké 
je, že spolek Milion chvilek založili studenti a  mladí lidé, kteří vesměs 
Sametovou revoluci 1989, také tehdy probuzenou studenty, nezažili. Zvedli 
tak opět „prapor svobody“ svých rodičů, mladých lidí tehdejší doby…

Stejně tak velkou manifestací se staly oslavy v Praze a ostatních městech 
republiky přímo v den výročí 17. listopadu 2020.

Už jste se i vy podívali na stránky www.milionchvilek.cz?

30 let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá.
Je třeba jasně formulovat, co chceme, a také se o to zasadit.

My, níže podepsaní,
Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce,
nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav 
společnosti
a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou 
krajinu,
a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Pokud to chcete také, připojte svůj podpis pod následující prohlášení:
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji 
budu bránit.

Výstava 30. let od sametové revoluce

Ani naše město neopomnělo připomenout listopadové dny roku 1989, které 
změnily směřování naší země. Na výstavě v zasedací místnosti radnice se 
sešly různorodé připomínky dob minulých. Noviny, samizdatová vydání 
knih a  dokumentů, fotografie. Nebo například také knihy, které vydal 
v  zahraničí hlubocký rodák, významný teolog Karel Skalický  – i  knihy, 
které už mu po návratu do vlasti mohly vycházet svobodně.

Samozřejmě, že si tohle výročí návratu svobody a  demokracie 
připomínáme my, kteří si pokryteckou socialistickou realitu a  život v  ní 
pamatujeme díky vlastním prožitkům. Na výstavu ale přišli školáci, pro 
které je listopadový datum roku 1989 vzdálenou a neznámou historií, kterou 
nezažili. Záleží na rodičích a učitelích, dokumentárních zpracování tématu, 
filmech, knihách… aby děti vnímaly rozdíly mezi „předtím a  potom“. 
Protože pochopit v dnešním světě volně přístupných informací, internetu 
a sociálních sítí, že „tehdy“ jste si nemohli nechat okopírovat žádnou listinu 
bez dohledu státních orgánů, že nevycházely knihy, které jste si chtěli přečíst 
(a které se přepisovaly tajně v domácnostech na psacích strojích, s vidinou 
zatčení a nepodmíněných trestů vězení…). O tom, že jsme nesměli cestovat, 
ani říkat pravdu nahlas, že nesvoboda byla všudypřítomná v  mnoha 
variacích – to je dnes vlastně neuvěřitelné už i pro pamětníky starých časů…
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HASIČI

Rok hlubockých hasičů
Pomalu končí rok a hasiči bilancují svou činnost v tomto období.

Jako obyčejně byl i tento rok pro nás nabitý událostmi jak po pracovní 
a zásahové stránce. Stejně tak jsme se věnovali kulturní i ostatní činnosti.

Náš sbor čítá 50 hasičů, z toho je 18 členů v zásahové jednotce a ti se 
podílejí na veškeré naší činnosti.

Pro začátek bych uvedl prozatímní statistiku letošních výjezdů.
Dopravní nehody 4x
Technická pomoc 68x
Ostatní pomoc 2x
Únik ropných produktů 2x
Požár 17x
Celkem 93 výjezdů z toho 83 ostrých výjezdů.
Z výčtu akcí vyplývá, že co se týká zásahové činnosti jednotky, určitě se 

nenudíme.
Jako každoročně jsme zahájili rok příjemně – plesem, který pořádáme 

společně se Základní školou.
Každý rok také u  sboru proběhne několik školení, ať je to práce 

s  motorovou pilou, zdravotnické školení, bojový řád, nositelé dýchací 
techniky, řidiči, velitelé. Ti všichni musí absolvovat školení a  splňovat 
dané podmínky.

Hodně úsilí nám dalo dovybavení našeho pracovního člunu, aby 
vyhovoval našim potřebám třeba i  při zásahu na řece v  noci. Člun byl 
použit též při výcviku Krumlovských profesionálních hasičů a potápěčů 
na Lipně.

Dětský den v zámeckém parku se již také stal tradicí, při které se děti 
dostanou i k jiné zábavě než je počítač.

A když už zmiňuji děti, pro sbor je jedna z největších událostí a radostí, 
že se nám po několika letech podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Po 
náboru v ZŠ přišlo na první schůzku asi 25 dětí od 5 do 12 let. Scházejí se 
každý pátek pod vedením Cedrika Klimeše a za pomoci ostatních hasičů.

Zatím se snažíme s  dětmi pracovat formou her. Po novém roce již 
nastane to pravé hasičské umění. To znamená, že se začnou učit vázat uzly, 
topografii, stáčet hadice. Naučí se technické termíny, aby věděly, jak co 
pojmenovat. A pomalu se začnou připravovat na hasičské soutěže.

Další významná událost nejen pro sbor, ale i  pro město, bylo 
vyznamenání našeho člena Františka Slepičky medailí ZASLOUŽILÝ 
HASIČ. Je to nejvyšší hasičské vyznamenání! A František Slepička se tak 
stal historicky prvním hlubockým hasičem, který toto ocenění získal. 
Fanda se hasičině na Hluboké věnoval od svých dorosteneckých let 
a  během této doby prošel několika posty, od velitele po starostu sboru. 
Hodně let byl – jak se říká – duší sboru, a za jeho přínos pro hlubocké 
hasiče mu náleží veliký dík. Jsme na něj hrdí!

Jednotka se též zúčastnila cvičení IZS (integrovaný záchranný systém), 
které proběhlo za naší účasti na hlubockém zámku. Šlo o  simulovaný 
zásah proti teroristům, kteří umístili na zámku výbušný systém. Bylo to 
první cvičení s touto tématikou, které proběhlo v naší republice republice. 

Účast ZZS, policie ČR, zásahová jednotka policie 
ČR, pyrotechnici, několik jednotek hasičů a všechna 
média.

To byl ve zkratce průřez naší činnosti za tento rok. 
Jednotlivé zásahy nemohu uvést, to by se do Zpravodaje nevešlo…

Vybavení jednotky se v  posledních letech velice zlepšilo. Dá se říct, 
že s  vydatným přispěním Města Hluboká nad Vltavou je srovnatelné 
s profesionálními hasiči.

Do dalšího období bychom potřebovali obnovit vozový park o novou 
velkoobjemovou cisternu. Stávající Tatře je již 35 let a má své nejlepší roky 
za sebou. Nové speciální auto tohoto typu však stojí 7 000 000 Kč, jednáme 
tedy o  grantech a  dotacích, aby nemuselo město hradit celou částku ze 
svého rozpočtu.

Na závěr mi dovolte jménem Hlubockých hasičů popřát všem občanů 
klidné prožití vánočních svátků a  konce roku, hodně zdraví a  ať nás 
nemusíte potřebovat.

Jiří Karvánek, starosta SDH Hluboká nad Vltavou

Hotel Záviš Vás zve na

DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ
od 5. – 8. prosince
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ADVENT

Alšovka advent

Advent v loveckém zámečku Ohrada

Alšova jihočeská galerie pořádá již čtvrtým rokem adventní trhy s bohatým 
doprovodným programem pro děti i  dospělé. První ročník s  názvem 
Zámecký advent se konal v roce 2016 a velký zájem ze strany veřejnosti 
přiměl organizátory k pořádání dalších ročníků s novým názvem Alšovka 
advent, který se stal zažitým pojmem, a proto i letošní ročník nese stejný 
titul. Vstupné je zdarma. Stánky nabízejí pouze českou produkci zejména 
řemeslných a ručně vyráběných výrobků.

Bude nám velkou ctí přivítat Vás v předvánoční galerii!
termín: adventní soboty 7. a 14. a 21. prosince od 10 – 16 hodin
místo konání: Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, 373 41 

Hluboká nad Vltavou
Adventní trhy probíhají každou adventní sobotu v  prostorách galerie 

v  Zámecké. Hlavním tématem jsou Vánoce Adolfa Borna, stejně jako 
loňský rok. Připraven je fotokoutek v  kresbě Krkonošský Betlém, jehož 
originál se nachází ve sbírce AJG. Zahájení Alšovka advent proběhne již 
30.  11.  2019 v  10:00 hod. a  slavnostního slova se ujme filmový režisér 
Zdeněk Troška. Návštěvníci se také mohou těšit na Mikulášskou pohádku, 
Duo Budvicense, či zábavně poučný projekt Experiment aneb plnou 
parou vpřed. Pro děti je také připraveno překvapení. Prvních sto dětí, 

kteří přinesou vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu a  pověsí ji na 
náš stromeček, dostanou malý dárek. Chybět nebude ani výtvarná dílna 
vánočního tvoření s pracovníky AJG.

Ve stejném duchu se ponesou i  další adventní soboty, kde vystoupí 
řada dalších hudebních i  divadelních osobností, např.  Kouzelník Alex, 
Marek Buble, Matyáš Cahák, divadelní společnost Úsilné a  mnoho 
dalších. Adventní čas v poslední sobotu ukončí hudební vystoupení ZUŠ 
Piaristická České Budějovice.

Přijďte si zpříjemnit vánoční čas do Zámecké jízdárny Alšovy jihočeské 
galerie v Hluboké nad Vltavou každou sobotu od 10:00 hod. Těšíme se na 
Vás. 

Více informací na www.ajg.cz.

Program najdete na našem plakátu a po celou dobu Alšovky adventu si 
můžete užívat řemeslné trhy, doprovodný program nejen pro děti, na téma 
„vytvoř si svou vánoční ozdobu a dostaň dárek“ (dárek obdrží prvních sto 
dětí/dospělých), fotokoutek – staňte se součástí obrazu Adolfa Borna…

VSTUPNÉ ZDARMA, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Muzeum lesnictví, myslivosti a  rybářství pořádá již tradičně 
v  předvánočním čase Advent na loveckém zámku. V  letošním roce se 
bude konat třetí adventní neděli 15. 12. 2019 v čase 14.00 – 18.00 hod. 
v mysliveckém sále loveckého zámku.

Zveme všechny ty, co si chtějí v příjemné předvánoční atmosféře, kterou 
budou dotvářet hudebníci LŠ Písek hraním vánočních koled, vychutnat 
kouzlo vánočního času.

Pro děti i jejich rodiče jsou připraveny tvořivé dílny s možností výroby 
jak vánočních ozdob, tak i  dekorací s  použitím přírodních materiálů 

a v neposlední řadě si v keramické dílně vybarvit vánoční figurku.
Návštěvníci se mohou též seznámit s ukázkou výrobků z kukuřičného 

šustí, ukázkou práce řezbáře a  za odborné pomoci floristky zhotovit 
aranžmá k vánoční výzdobě.

V  závěru programu rozzáří nádvoří zámku vánoční stromeček, který 
společně ozdobíme vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
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ADVENT

Advent na zámku
Státní zámek Hluboká připravil na letošní advent novinku, kterou budou 
netradičně vyzdobené prostory zámecké kuchyně. Na výzdobě kuchyně 
budou pracovat zahradníci z  několika jihočeských zámků a  významný 
český florista Slávek Rabušic. Otevřeno bude každou adventní sobotu 

a neděli od 10:00 do 16:00. Prohlídky budou volné bez průvodce a cena za 
prohlídku kuchyně zůstává nezměněná. Na nádvoří zámku se po několika 
letech vrátí stánek, kde si návštěvníci mohou zakoupit vánoční punč, teplý 
jablečný závin nebo horké kaštany.

Zakuste krásu adventní doby 

ZPÍVANÉ RORÁTY PŘI SVÍČKÁCH 
Tradiční adventní mše sv. při svítání

4/12 & 11/12 v 7.00 hod. 
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké n/Vlt. 

Péefky rybičky
Tradiční a oblíbené keramické 

rybičky (PF 2020) Ivany Divišové 
jsou k zakoupení v infocentru. 

Kupte pro radost nebo jako vtipný 
dáreček pro své kolegy, přátele 

nebo rodinu.
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FARNOST

Advent – cesta k Vánocům
Milí farníci, už se nám to blíží. Pro mnoho z Vás jsou Vánoce ty nejkrásnější 
svátky v  roce, plné zázraků, sounáležitosti, klidu a  pohody. Ale ještě si 
musíme přes tři týdny počkat a této době očekávání se říká Advent. Určitě 
jste si všimli, že se délka této doby každý rok mění. Pravidla jsou následující: 
1. neděle adventní je vždy čtvrtou nedělí před svátkem Narození Páně 
(25.  prosince), zpravidla mezi 27. listopadem a  3. prosincem. Tento rok 
přímo 1. prosince.

Doba adventní je tradičně spojena s lidovými obyčeji. Pro křesťany se také 
jedná o dobu sebereflexe a zpovědi, osobní střídmosti a štědrosti k těm, kteří 
se nemají tak dobře, jako já. Lidové zvyky se postupně vytratily a  osobní 

střídmost byla nahrazena předvánočním shonem plný koled, vánočních 
večírků a  nákupů. Díky tržbám obchodníků se čtyři adventní neděle také 
přezdívají „železná“, „bronzová“, „stříbrná“ a „zlatá“. Je jasné proč.

Několik adventních zvyků se ale vrátilo: adventní věnce, adventní 
kalendáře, rorátní mše svaté, dárky pro bezdomovce, adventní trhy. Mají 
nám pomáhat nenechat se převálcovat reklamou a obchody. Adventní doba 
je nádherná, pokud jí nenecháme proklouznout mezi prsty. Přeji nám, aby 
tomu tak nebylo a když se pak sejdeme na půlnoční v kostele, pak pevně 
věřím, že naše radost bude mít úplně jinou dimenzi.

Otec TOMAS +

Farnosti Hosín, Hluboká n/Vlt. a Purkarec 
 

 
 

přejí Vám 
i Vašim blízkým 

požehnané 
a pokojné Vánoce 

a samozřejmě i 
láskyplný rok 2020 

 

Potěší nás, strávíte-li 
svátky také s námi! 

 

 

 

*** Úterý 24. 12. Štědrý den *** 
 

Purkarec: 15.30 společné zpívání koled | 16.00 vánoční mše 
Hluboká: 20.30 společné zpívání koled | 21.00 půlnoční mše 

Hosín: 22.30 společné zpívání koled | 23.00 půlnoční mše 
 

*** Středa 25. 12. Boží hod vánoční *** 
Hluboká: 9.00 mše | Hosín: 10.30 mše | Chotýčany: 14.00 mše  

 

*** Čtvrtek 26. 12.  Sv. Štěpán *** 
Hrdějovice: 9.00 mše | Dasný: 10.30 mše  

 

 *** Neděle 29. 12. Sv. Rodina *** 
Hluboká: 9.00 mše | Hosín: 10.30 mše 

 

*** Úterý 31. 12. Sv. Silvester *** 
Hosín: 17.30 hod. děkovná mše za uplynulý rok 

 

*** Středa 1. 1. Panna Maria, Matka Boží *** 
Hluboká: 17.30 hod. mše s prosbou o požehnání za Nový rok 

 
 

 

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

Farnosti Hluboká nad Vltavou, Hosín a Purkarec vás zvou na 
 

 POVÍDÁNÍ 
O DESATERU 

pokračování cyklu o Božích přikázáních 
 
 
 
 
 
 

povede Doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 
 

 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
FARNÍ SÁL 

 

Poslední setkání 
18. 12. od 19.00 hodin (9. a 10. přikázání) 

 
Jste také vítáni na středeční bohoslužbu v kostele: 

1730 bohoslužba slova, 1800 farní kavárna 

ŽIVÝ BETLÉM 
Staňte se na malou chvíli poutníky 

a připomeňte si s námi zrození Ježíška 
v kouzelné atmosféře vánočních svátků… 

 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

přijďte v sobotu 
14. prosince v 16:00 

před hasičárnu v Bavorovicích 
a zažijte s námi 

jedinečné divadelní ztvárnění 
živého Betléma 



www.hluboka.cz strana 15

ADVENT

Listopadová Hubertská mše obrazem

fo
to

: Z
de

ňk
a 

Pi
rg

lo
vá

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

palivové dřevo (cena bez 15 % DPH): 
druh dřeva neštípané (2m) štípané (33cm) 

borovice, smrk (suché)      400 Kč/prm           650 Kč/sprm 
bříza  800 Kč/prm   950 Kč/sprm 
dub  850 Kč/prm  1000 Kč/sprm 

        olše          500 Kč/prm 
 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 
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Velký příběh v malé krabičce

Minulý týden jsme jako vždy jeli na večeři k mojí babičce, která bydlí 
v  nedaleké vsi Lékařova Lhota. Během konverzace nad zákuskem 
přišlo slovo na strýčka Štěpána, který bydlí ve statku vedle naší babičky 
a  zrovna vyklízí půdu od všemožného haraburdí. Při této informaci 
jsem zbystřil, jelikož hledání různých artefaktů a obecně prohledávání 
takovýchto starých věcí mě velice baví. Vstal jsem od stolu a šel jsem se 
tam podívat.

Ve statku jsem nikoho nenašel, ani strýčka ani jeho přítelkyni. Zato 
tam byl jejich pes Dan, který je sice ještě štěně, ale je to už pořádné, jak 
se říká, „hovado“. Jakmile jsem vstoupil do statku, vrhl se na mne jako 
dělová koule a láskyplně se postavil na zadní, dal mi tlapky na ramena 
a začal mě olizovat. Potom, co jsme se přivítali, jsem se vydal ke stodole 
se psem v  patách. Před stodolou jsem objevil kontejner, do kterého 
strýček dával věci z půdy. V něm nebylo nic zajímavého, kromě několika 
shnilých knih, které se rozpadaly v ruce, a starého nábytku, co držel sotva 
pohromadě. Přesunul jsem se proto dál. Při vstupu na půdu mě ovanul 
odporný chladný závan zatuchliny, který se mísil s  pachem hniloby 
starého dřeva, jak to tak ve stavbách tohoto stáří bývá. Přistoupil jsem 
ke hromadě zakryté zpuchřelou plachtou a odkryl ji. Pod plachtou se 
nacházela hromada všemožných věcí z domácnosti, například zahradní 
trpaslík s hloupým výrazem a  lopatičkou, rozkládací věšák na prádlo, 
barový stolek, pár židlí, žehlicí prkno, které se tvářilo, že pamatuje 
protektorát, a malá nevýrazná dřevěná krabička do jedné ruky pokrytá 
silnou vrstvou prachu. Krabičku jsem vyprostil a začal ji ohledávat. Nebyl 
na ní zámek, zato byla popsána v azbuce. Já azbuku neumím číst, proto 
jsem nápisu nevěnoval zájem. Panty byly zarezlé a nešlo s nimi hnout. 

Musel jsem vynaložit značné úsilí, abych se dostal dovnitř. Krabička 
byla poloprázdná, ale zato jsem v ní našel hromadu všemožných starých 
dopisů a  pohledů. Všechny byly poměrně nové. Celý pakl jsem vzal 
do ruky a vyndal jsem ho na stůl a začal prohledávat. Nic zajímavého 
jsem tam nenašel, několik pohlednic z Krkonoš, nějaké dopisy a účet 
za elektřinu. Poté, co jsem prohledal všechny dopisy a pohlednice, mě 
napadlo je vrátit do krabičky. A tu moji zvědavost upoutalo něco, čeho 
jsem si předtím nevšiml. Složená mapa na dně. Položil jsem dopisy zpět 
na stůl a  natáhl se po mapě. Mapa byla stará, mnohokrát přeložená 
a politá, ale poznal jsem z ní, že se jedná o mapu Ruska. Prostředkem 
mapy vedla od jedné strany k druhé čára s vyznačenými body. Pak jsem 
objevil ještě vybledlý pohled a zkroucenou kulku! Byl jsem z toho tak 
vyjevený, že jsem to vrátil zpátky do krabice, a nevnímaje psa jsem se 
rozběhl k domovu.

Když jsem přiběhl zpět, babička se divila, proč jsem tak zadýchaný. 
Vysvětlil jsem jí, co se mi podařilo udělat za nález, a ona hned věděla, 
o co jde. Začala mi vyprávět, jak můj prapradědeček ve svých dvaceti 
letech musel povinně narukovat do 1. světové války. Bojoval se svým 
praporem na východní frontě. Tam se dostal do zajetí a  s  ostatními 
krajany vstoupil do československých legií. Též vyprávěla o  tom, jak 
legionáři bojovali proti bolševické armádě po celé délce Transsibiřské 
magistrály. To byla, jak jsem později pochopil, ta červená čára 
vyznačená na mapě. Bojovali proti strašlivé přesile, ale bojovali statečně 
a s obrněným vlakem Orlík se dostali až do Vladivostoku. Odtamtud se 
vrátili přes Ameriku zpátky do Československa. Cesta jim trvala čtyři 
roky. Při babiččině vyprávění jsem držel kulku v  ruce a  představoval 
jsem si stovky takovýchto kulek, jak se odrážejí od pancíře vlaku. Něco 
neskutečného!

Potom se naše zvědavost přesunula na pohlednici. Na pohlednici 
byla vyobrazena selka, jak nabírá vodu u potoka. Na zahnědlém papíře 
před námi tančila úhledná písmena dopisu. Azbuka na pohlednici byla 
proto, aby ji mohla ruská poštovní služba přečíst. Jinak se nám z  ní 
toho moc nepodařilo rozluštit, protože zub času se na textu značně 
podepsal. Zjistili jsme třeba, že jsou na cestě k městu Irkutsk nebo že 
se jim podařilo zabrat bolševický sklad zbraní. Babička poté dodala, 
že toto byla poslední zpráva od našeho prapradědečka, kterou poslal. 
Když už několik měsíců od něj nepřišly žádné zprávy, mysleli si doma, 
že je v  zajetí nebo hůř, že je mrtev. Ale vyprávění má šťastný konec. 
Po dlouhých letech a stovkách kilometrů se náš prapradědeček objevil 
znovu doma. Propukla ohromná radost a  slavil se návrat, ale také se 
myslelo na ty, o  kterých prapradědeček vyprávěl, na ty padlé, kteří 
přispěli k vytvoření samostatné Československé republiky a k návratu 
našich legionářů domů. A proto byl na kraji vsi vztyčen pomník padlým 
v první světové válce.

Ta krabička nebyla žádná bedna na nářadí, jak jsem si myslel, ale starý 
vojenský kufr. Prapradědeček do něho schoval svoje vzpomínky na 
válku. Hodně jsem o tom přemýšlel.Je neuvěřitelné, že se takový velký 
příběh vejde do takového malého kufru!

Adam Horký

Ad
am

 H
or

ký

Literární soutěž Jihočeský úsměv
V  říjnu 2019 se Adam Horký, žák 8. A  třídy ZŠ Hluboká nad Vltavou, 
zúčastnil 10. ročníku literární soutěže pod názvem Jihočeský úsměv, 
kterou vyhlásila Jihočeská vědecká knihovna v  Českých Budějovicích 
a Jihočeský klub Obce spisovatelů. Soutěž byla určena pro žáky základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Jihočeském kraji ve 
věkové kategorii 6 – 15 let.

Odborná porota vybrala z  204 příspěvků, které byly zaslány z  celého 
kraje, 10 nejlepších literárních prací. Jejich pisatelé byli oceněni diplomem 
na slavnostním vyhlášení dne 27.  listopadu  2019. Mezi oceněnými byl 
i Adam, žák naší školy, jehož práce obstála i v tak silné konkurenci.

Srdečné blahopřání autorovi úspěšné literární práce je zcela oprávněné.
Milí čtenáři, posuďte sami.
Mgr. Milena Horníková, učitelka českého jazyka
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Bobřík informatiky

Okresní kolo ve florbalu – starší žákyně – 3. místo

ČEPS cup ve florbale

Mezinárodní soutěž Bobřík informatiky probíhá v  České republice 
už 10  let. Snaží se ukázat, že to, co se skrývá ve školních vzdělávacích 
programech pod názvem informatika, nemusí spočívat pouze ve vytváření 
textů, prezentací, multimédií, v  elektronické komunikaci nebo ve výuce 
základů počítačové techniky, ale že může jít také o  řešení logických 
problémů blízkých matematice.

Na naší škole se této soutěže účastníme každoročně a  vždy se do ní 
snažíme zapojit co nejvíce žáků. V letošním roce soutěžilo 247 žáků a 52 
z nich ulovilo Bobříka informatiky (tedy se stali úspěšnými řešiteli). První 
místa v jednotlivých kategoriích obsadili tito žáci: Kristina Balounová (5. 
B), Václav Doležal (7. A) a Marie Žižkovská (9. A). Gratulujeme!

Iva Rausová

S bronzovými medailemi na krku odjížděly pyšně z florbalového turnaje 
žákyně 8. a  9. tříd. Turnaj se konal ve středu 20.  11.  2019 ve sportovní 
hale „Meťák“ v Českých Budějovicích. Sešlo se zde 8 týmů, které pořadatel 
rozlosoval do dvou skupin.

My se utkaly se ZŠ Týn Malá Strana, ZŠ Pohůrecká a  s  Biskupským 
gymnáziem. Díky jediné prohře ve skupině se ZŠ Pohůrecká jsme 
nastoupily v semifinále proti favoritovi turnaje, proti BIGY. Gymnázium 
jsme sice potrápily, ale nakonec prohráváme a jdeme do boje o bronz se ZŠ 
Zliv, kterou porážíme 2:0 a radujeme se z vítězství.

Chválím celý tým za předvedené výkony a týmového ducha. Kdo hrál, 
hrál s plným nasazením, kdo byl na lavičce, fandil. Po celou dobu turnaje 
jsme působily jako skvělá parta. Odjížděla jsem s příjemným pocitem, že 
máme u nás ve škole prima děti.

Naši školu reprezentovaly: Benešová S., Gruškovská N., Hamplová N., 
Rybáčková A. (8. A), Borůvková J., Kundrátová K., Matoušová V. (8. B), 
Balounová M., Bártová E., Pokorná B., Slabová K. (9. B)

Góly vstřelily: Rybáčková (9), Bártová (4), Balounová (3)
Lenka Dvořáková

Dne 14. listopadu jsme se s vybranými dětmi prvního stupně ZŠ zúčastnili 
okresního kola ČEPS cupu ve florbale. Družstva chlapců byla rozdělena do 
dvou skupin. Z naší skupiny jsme se probojovali z prvního místa přes výhry 
nad Ševětínem (5:0), Maticí školskou (12:2), Kubatovkou (7:2) do semifinále 
proti Rudolfovské. I zde jsme dokázali vyhrát (7:3). Cestu do finále jsme tak 
měli otevřenou. Ve finále jsme podlehli Grünwaldovce (6:7).

Na družstva dívek čekaly zápasy s Kubatovkou a Nerudovkou. Děvčata 
dokázala v obou zápasech vyhrát (7:1) (5:3) a  tím si zajistila postup do 
krajského kola.

Chtěl bych děti pochválit za skvělý výkon a s děvčaty se budu těšit na 
krajské kolo.

Dan Němec

Koupím pole, louky s přístupem 
asfaltkou.
tel. 603 442 474

Koupím STARÉ peřiny
tel. 606 514 445
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Toulky přírodou kolem Hluboké – Jaromír Zumr: Ze zápisníku fotografa přírody

Není beran jako beran

Odjakživa je fotografie považována za dokument, který v  daném 
okamžiku zachytí určitý děj. Dodnes je využívána nejen k  vědeckým 
účelům, ale setkáme se s ní v mnoha odvětvích. Nejinak je tomu právě 
v oboru přírodních věd, kdy jsou některé snímky využívány jako podklad 
k  textům, které popisují zachycený okamžik v  životě zvířete, které je 
z hlediska výzkumu zkoumáno.

Všeobecně platí, že mufloní toulce (rohy) slouží k  soubojům mezi 
jednotlivými samci, kdy se uchází o  přízeň samic. Je to stejné, jako 
např. u jelenů. Jelení parohy slouží jako zbraň, kterou potom jelen využívá 
k  zápasu s  jinými soky, nebo se brání vetřelci. Stejné je to i  s  muflony. 
Během říje mufloni na sebe naráží toulci, kdy se proti sobě rozběhnou 
a hlavami do sebe narazí. Proto jsou jejich toulce k  tomu také patřičně 
přizpůsobeny, aby tyto údery vydržely. Toulce vyrůstají na rohových 
kostech na lebce a nejsou pevně na nich upevněny, ale je mezi nimi pružné 
vazivo. Také čelo lebky je zesíleno, aby zvíře náraz přežilo.

Mufloni proto využívají toulce především k boji, ale zřídka se můžeme 
setkat s  okamžikem, kdy své toulce využijí i  k  získání potravy. Někdy 
prostě toulci odírají nejen kmeny stromů, kdy potom mohou okusovat 

kůru, nebo v  jiných případech odírají keře stromů, kdy potom okusují 
jejich polámané listy. A právě fotografie nám pomůže k tomu, abychom 
to zjistili.

Při fotografování muflonů jsem zažil příhodu, kdy si muflon pomáhal 
toulci, aby získal potravu. Silný beran stál u větví lípy, jejíž větve se skláněly 
až k zemi, jelikož už byly částečně okousány, tak se jednoduše natáhl a na 
vteřinu se postavil na zadní a  jedním toulcem si „zahákl“ větev k  sobě 
a tím ji přitáhl níž a snadno potom okusoval jednotlivé listy. Když se mu 
to povedlo, prázdná větev se vyšvihla opět vzhůru. Fotografie je prostě 
určitý zázrak, který nám může odhalit i neskutečné věci.

Ve Staré oboře, kdy jsem fotografoval na začátku zimy mufloní zvěř, 
tak jsem byl právě také svědkem zvláštního počínání. Na paseku vyšla 
skupinka mufloní zvěře a  jeden z beranů objevil na zemi v  listí spadlou 
dubovou větev. Přišel k ní a toulci ji najednou začal „drtit“, aby z ní odřel 
některé suché listy, které potom pozřel. Podobné počínání jsem již zažil 
uprostřed zimy, kdy mufloní beran našel ve sněhu zapadanou smrkovou 
větvičku, kterou ze země vyhrnul toulci. Potom ji začal okusovat.

Seděl jsem na posedu, když jen pár metrů pode mnou se odehrávalo 
nevšední divadlo, při kterém se mi předváděl asi tříletý beran. Vyhlédl 
jsem si ho pro jeho velkou rozlohu toulců, a proto jsem po celou dobu 
měl na něho namířenou fotografickou kameru s teleobjektivem. Oddělil 
se od skupinky a tak mi dal příležitost pořídit mnoho snímků. Je to vždy 
lepší, když fotografujete jen menší skupiny zvěře, nebo ještě lépe jen 
samotné jednice, kdy si navzájem nepřekáží, nebo dokonce jeden druhého 
zakrývá. Podobné je to i s jinou zvěří. Nejvíce se to projevuje u skupiny 
daňků, nebo jelenů, kdy potom na fotografiích má jedno tělo více hlav, 
nebo zase parohů. Proto se fotografové snaží takovým záběrům vyhnout, 
a  dávají přednost snímkům, kdy jsou zvířata na louce jen sama, nebo 
rozptýlena po okolí. Z toho důvodu se také někteří fotografové vyhýbají 
snímkům u krmelců, kam se najednou nahrne celá skupina zvěře, a těžko 
se tam fotografuje. Proto je lepší v  takových případech počkat, až zvěř 
vybere korýtka se zrním a začne se od krmelce vzdalovat. Potom se teprve 
může fotografovat a  tvořit zajímavé snímky, jako tomu bylo v  případě 
zachyceného „berana“.

Projektový den: „Je voda v krajině 
nad zlato?“

Žáci druhých ročníků naší školy se zúčastnili projektových dnů na téma: 
Je voda v  krajině nad zlato? Příprava na projektový den byla zahájena 
1. 10. 2019 osobní schůzkou s odborníkem z praxe Mgr. Ivanou Kinskou. 
Žáci v  rámci projektového dne sledovali důležitost vody v  krajině dnes 

i  v  historii. Připomenuli si zapomenutá řemesla i  dnešní kritickou 
situaci se suchem. Zároveň zjišťovali možnosti jednotlivce i  společnosti 
pro udržení vody v krajině a šetření s vodou v běžném životě (program 
Dešťovka, sprchování místo koupání…).

Navštívili lektorské programy v NMZ Lovecký zámeček Ohrada a ZOO 
Ohrada. První lektorský program byl na téma Vorařství  – zapomenuté 
řemeslo, dále program Rybářství a  rybníkářství a  interaktivní výstavu 
Prameny lesa.

Při návštěvě ZOO Ohrada vyplnili žáci pracovní list o  vydře říční 
a sledovali její krmení, popř. hovořili s chovatelem. Dále zde pozorovali 
další vodní živočichy, především ptactvo a  zapsali si jejich rodové 
i druhové jméno.

Po návratu do školy připravili žáci druhých ročníků pracovní list pro 
žáky prvních ročníků, kteří se projektového dne teprve zúčastní na jaře.

Všechny tyto programy jim mají připomenout důležitost vody v krajině, 
prací na pracovních listech si vyzkoušeli skupinovou práci a  kooperaci 
se spolužáky. Práce s  odborníky z  praxe jim přinesla jiný pohled na 
problematiku, než je ten školní v učebnicích.

Zpracováním pracovních listů pro mladší spolužáky a grafické zachycení 
projektového dne, přinese žákům další rozvoj dovedností kooperace, 
komunikace a rozvoj jejich tvořivosti a invence.

SOŠE COP
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Sídlo protektorátní vlády na zámku Hluboká

Pořad o Purkarci a vorech

Plavci a vory
vysílán 10. 11. 2019, archiv ČT

19.  ledna  1945 byla jmenována v  pořadí čtvrtá vláda Protektorátu 
Čechy a  Morava v  čele s  jejím předsedou a  zároveň ministrem vnitra 
Richardem Bienertem. Dalšími členy byli ministr financí Josef Kalfus, 
ministr hospodářství a práce Walter Bertsch, ministr školství a národní 
osvěty Emanuel Moravec, ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí, ministr 
zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý a ministr dopravy a techniky Jindřich 
Kamenický. Všichni byli členy Národního souručenství a stejně tak jako 
NS, i protektorátní vláda sloužila již čistě jako loutková vláda německých 
okupantů v  protektorátě, kde skutečnou vládnoucí moc držel pevně 
v  rukách K. H. Frank. Přesto pro účely propagandy a  udržování zdání 
určité suverenity Čech a Moravy byla vláda pro okupanty důležitá.

Na jaře 1945 bylo většině obyvatel českých zemí jasné, jakým způsobem 
válka skončí. Západní i  východní fronta se rychle blížily k  území 
protektorátu, vzdušný prostor ovládali spojenecké bombardovací svazy 
a hloubkoví letci. Ve vzduchu viselo povstání a Praha tak začala být pro 
nacistické a protektorátní úřady horkou půdou pod nohama. Pro případ, že 
na území protektorátu dojde k vlastním frontovým bojům, nebo dokonce 
povstání, musela nadále fungovat vláda protektorátu, prostřednictvím 
které by mohli nacisté působit na obyvatele. V prvních jarních měsících 
tak bylo hledáno vhodné bezpečné a  dostatečně reprezentativní místo, 
kam by vláda i s K. H. Frankem mohla být z Prahy přesunuta.

Volba padla na zámek Hluboká nad Vltavou. Jižní Čechy byly 
dostatečně vzdálené od průběhu obou front, nenacházel se zde žádný těžší 
průmysl, který by více lákal spojenecké bombardéry a venkovské prostředí 
nehrozilo případným povstáním tolik jako městský prostor. Využití 
hlubockého zámku nepředstavovalo pro okupační správu problém, 
protože na majetek hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů byla 
již roku 1940 dosazena německá nucená správa. Zámek tak byl de facto 
zabaven. Bezpečnost sídla vlády na zámku zřejmě mohlo zajišťovat 
osazenstvo ozdravovny SS v loveckém zámečku ve Staré oboře, od zámku 
vzdáleného necelé 4 km. Další vojenská posádka se nacházela na zámku 
Ohrada, kde fungoval rozsáhlý sklad Německého červeného kříže, stejně 
tak v  zámecké jízdárně. Kromě toho na jaře 1945 přibyla přímo do 
města vojenská posádka Wehrmachtu neznámé velikosti, které velel jistý 
nadporučík Eicke. Jemu byla podřízena i jednotka Volkssturmu, do které 

bylo povoláno i několik místních Němců. Tito vojáci již na přelomu dubna 
a  května  1945 podminovali a  částečně zatarasili most přes Vltavu pod 
zámkem. V zámecké zahradě nad vltavským mostem byla navíc zřízena 
kulometná hnízda.

Zámek Hluboká byl až do roku 1944 přístupný veřejnosti. Například 
právě v roce 1944 ho navštívilo 15 032 osob. Tento rok zámek hostil také 
přední nacistické pohlaváry, jak dokazuje městská kronika: „Ve dnech 
31. května až 1. června 1944 byla svolána do zámku konference, které se 
zúčastnilo 25 gauleirerů a  jíž předsedal linecký gauleiter Eigruber. Dále 
byl přítomen tehdejší říšský ministr financí Schwerin von Krosigk, ministr 
zbrojařství Albert Speer, generál Kaltenbrunner a mnoho jiných osobností 
Třetí říše.“ Tehdejším správcem zámku byl Emil Borčický, kterému koncem 
roku 1944 hrozilo zatčení gestapem za poslech zahraničního rozhlasu.

Podle městské kroniky začaly adaptační práce pro sídlo protektorátní 
vlády až v  dubnu 1945: „V  měsíci dubnu bylo rozhodnuto, že pražská 
Frankova vláda přesídlí do zdejšího zámku. Byly proto konány překotné 
přípravy, zřizovaly se i kryty. Řemeslníci museli pracovat i v den 1. května. 
Pracovalo se ještě 3.  května na vybudování telefonní ústředny, byli zde 
montéři z  telegrafního stavebního úřadu v  Táboře a  mnoho jiných 
odborníků. Osvobození naší vlasti zhatilo tyto plány.“

Skutečné zahájení prací proběhlo ale již v březnu 1945, jak dosvědčuje 
protokol schwarzenberské správy o škodách vzniklých na zámku Hluboká 
v době okupace. Z tohoto dokumentu se dále dovídáme, že pro přestavbu 
bylo určeno celé druhé patro zámku. Zde měl být ubytován i K. H. Frank. 
Dále byl ve sklepení zámku zřízen protiletecký kryt. Během těchto prací se 
stihlo do zmiňovaného 3. května 1945 proinvestovat 40 809 K.

Události na evropském bojišti byly nakonec tak rychlé, že už se vláda 
protektorátu, ani K. H. Frank na hlubocký zámek nastěhovat nestihli. Již 
během pražského povstání spáchal sebevraždu nejvýraznější člen vlády – 
Emanuel Moravec. Všechny ostatní čekal tzv.  Národní soud. Bylo by 
zajímavé ověřit, jaké stavební úpravy z roku 1945 zůstaly v zámku Hluboká 
do dnešních dnů, především co se týče telefonní ústředny a protileteckého 
krytu.

Publikováno 13. 10. 2017 | Jan Ciglbauer
http://severniceskobudejovicko.cz/

Recept na pstruhy po mlynářsku, jízda na voru a  vzpomínky na 
krásné a  nebezpečné řemeslo našich dědečků. Druhá série magazínu 
o dovednostech našich předků…

Nejstarší vorař – pan Husa, vzpomíná ve svých 89 letech na život na 
vorech a na vodě. Dozvíte se, co je to předák, veslo a šrek. Uvidíte záběry 
z Purkarce, vesnice, která je na svou vorařskou minulost náležitě pyšná, 
dodnes se k ní hlásí a vorařské dovednosti propaguje i dnes, v dobách, 
kdy se život na řeku zase vrací. Naučíte se připravit pečeného pstruha 
a  potěšíte se pohledem na řeku Vltavu z  dob minulých i  současných, 
dozvíte se podrobnosti o spolku Vltavan a mnohé další…

Že jste pořad neviděli v televizi? Nevadí. Stačí si zadat do vyhledávače 
počítače ‚Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli‘ a datum 
10. 11. 2019. A pěkně se pokochejte… ano, ten pěkný díl seriálu vznikl 
u nás v Purkarci a Purkarečtí nám to vzkazují.

Objednejte si novoročenky anebo 
jiné dárky
které pro Vás rádi a  s  láskou připravili klienti Domova sv.  Anežky 
v Týně nad Vltavou

www.anezka-tyn.cz
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Zíkák neboli Zíkův lom, v  současnosti ukončená skládka, na odlehlém 
svahu Holého vrchu, zvaného Holák, byl poměrně častým místem našich 
dětských vycházek a  her. Tentokrát bude tedy patřit vzpomínka Zíkovu 
lomu a Holému vrchu. Holý vrch dávno už sice není holý a Zíkův lom už 
dávno neexistuje, ale oba jsou stále na svém místě, protože je nikdo nikam 
nepřendal. Následující obrázek Zíkova komu a  okolí je směsicí časem již 
pozměněných vzpomínek a historických dat, jimž se nelze vyhnout. Jejich 
skládačka do souvislostí a do časové posloupnosti nemusí být přesná. Ale 
začněme trochu zeširoka uvedením do obrazu.

Byl jednou jeden Holák, a  na něm, kde se vzal, tu se vzal, Zíkák. Ale 
nešlo to tak rychle jako v pohádce. V roce 1840, v souvislosti s přípravami 
na přestavbu hlubockého zámku, byl od jistého Václava Průchy aneb Zíky, 
který žil v Podhradí v č. p. 17, vykoupen pozemek na Holém vrchu, kde byl 
založen lom na kámen. Onen Václav Průcha je v  historických pamětech 
uváděn jako „Václav Průcha aneb Zíka“. Dodnes se na vsích běžně dochovalo 
pojmenování obyvatel „po chalupě“, možná tedy, že na chalupu po jistém 
Zíkovi se nastěhoval nějaký Václav Průcha a říkalo se mu po chalupě Zíka. 
Po něm zřejmě lom získal jméno. Zíkovi byl jako náhrada vyměřen pozemek 
jiný, o trojnásobné výměře, což bylo hodně slušné.

Ještě dříve, než se začalo se zámkem, byl odtud brán kámen na stavbu 
Starého úředního domu, který byl dostavěn v roce 1844. Samozřejmě, že se 
nestavěl starý dům, ono to snad ani nejde, ale protože se dnes tomuto domu 
říká Starý úředňák, použil jsem tohoto vžitého názvu. Dne 9. července 1844 
byl také položen základní kámen kostela sv. Jana Nepomuckého, který dnes 
tvoří dominantu hlubockého náměstí. Na zámku byly nejprve odstraněny 
zbytky starého opevnění a také tu byl vystavěn zámeček Stöckl (běžně Štekl) 
pro úřady a byty zaměstnanců panství. Na druhé straně nádvoří Šteklu byly 
do půlkruhu postavené objekty, které později sloužily jako kůlny, slepičárny 
a sklady, uhlí, brambor a všelijakého harampádí, původně to ale býval psinec. 
Dnes je objekt přebudován na luxusní hotel Štekl. Ale zpátky do Zíkova 
lomu…

Často jsme chodívali do Zíkova lomu se jen tak podívat, protože už jenom 
pouhý pohled zdola na vysoké kamenné stěny byl impozantní. Vjezd byl od 
řeky kolem Božích muk a vjezdovou cestu lemovaly kamenné zdi. V místě, 
kde se vcházelo do lomiště, bývala závora a po pravé straně tu stála dřevěná 

bouda, která zřejmě sloužila jako sklad nářadí a úkryt pro dělníky. Za mých 
školních let se v  lomu ještě běžně střílelo a  těžilo, ale detonace byly slyšet 
hlavně směrem k řece, kterýmžto směrem byl lom otevřen. Nahoře na Holáku 
sice také byly slyšet rány, ale podstatně ztlumené hloubkou lomu, cítit tu bylo 
i chvění země. Z okraje lomu dolů na dno to byla pořádná výška, ale pokud 
jsme se tam pohybovali, dávali jsme si velký pozor, abychom se k  okraji 
lomové stěny nepřiblížili. Zdola totiž bylo vidět nad kameny převisy půdy 
i s porostem, které se čas od času samovolně utrhly a spadly dolů. Sletět dolů 
s takovým převisem do hlubiny pětadvaceti a možná i více metrů, bylo jako 
spadnout ze zámecké věže a znamenalo to jistou smrt. Nahoře sice byly dráty 
s cedulkami, že jest zde životu nebezpečno, ale to bylo od srázu ještě poměrně 
daleko. Pak byly ještě druhé dráty a navíc, když se v lomu odstřeloval kámen, 
chodíval kolem hranic lomu nahoře pán a  rozmisťoval cedulky s nápisem 
„Pozor, v lomu se střílí!“ To jsme sedávali v uctivé vzdálenosti mezi stromy 
a čekali, až to z lomu zaduní a země se zachvěje. Nejblíže k okraji lomu jsem 
chodíval jenom s  babičkou, která sem chodila sbírat brusinky a  vytvářela 
z nich slaďoučké zavařeniny.

Poprvé jsem byl v lomu v roce 1958 s otcem, který se jel podívat na soutěž, 
která tu probíhala, a vzal mě s sebou. Šlo o brannou motocyklovou soutěž, 
ve které se jezdilo na motocyklu, házelo granátem a střílelo flintou. Součástí 
takových soutěží bývala i zkouška dopravních předpisů. Heyrovského cestou 
od Bílého mostu přijížděli soutěžící na motocyklech opásáni zádovými 
startovními čísly, u  boudy na vjezdu do lomu vyfasovali flintu a  náboje, 
zalehli a pálili do terčů pod skalní stěnou. Pořadatel jim potvrdil čas příjezdu 
a výsledek zkoušky a pak se soutěžící vydávali po úpatí Holáku směrem na 
Fidelák. Tehdy bývaly tyto soutěže velmi populární, účastníků bývalo běžně 
přes stovku. Terén kolem Zíkáku byl bohatý na nebezpečné sjezdy a strmá 
stoupání, bývala tu prudce stoupající cesta plná nerovností a kořenů zvaná 
„třešňovka“ a  jezdili sem občas trénovat i  motokrosaři a  soutěžáci Rudé 
hvězdy České Budějovice.

Kdy byla aktivita v  lomu ukončena, bohužel nevím. Dlouhé roky se 
v  lomu nedělo nic, ten se definitivně uložil ke spánku a  zvolna zarůstal 
roštím a  stromovím, V  osmdesátých létech bylo rozhodnuto využít lom 
jako skládku. V přípravě byla položena panelová cesta v místech, kudy vedla 
dříve cesta kolem lomu na Holý vrch, a lom byl obehnán drátěným plotem. 
V r. 1986 se začal lom plnit skládkou. Člověk by řekl, že takový ohromný 
prostor vydrží dlouhé roky, jenomže jsme se přesvědčili o  tom, že naše 
společnost udělala velký krok kupředu. Jedním z nejprogresivnějších oborů 
je v tomto směru produkce odpadů. Už to není smetí, ani odpadky, ale prostě 
odpad. V  této souvislosti zní slovo smetiště libozvučně, ba téměř idylicky 
až romanticky. V roce 1993 byla skládka ukončena, protože lom byl plnej 
a kdoví, co všechno v jeho hlubinách skončilo.

Přístup k  Zíkovu lomu obstarávala tzv.  Heyrovského cesta, což byla 
a dosud je, na dnešní poměry celkem úzká, ale dobrá cesta od Bílého mostu 
až k hájovně U Janečka, kde je vstup do Staré obory. Je po ní pěkná vycházka 
i projížďka na kole, i když pohledy na Zámostí a bývalý dvůr Křesín jsou 
zčásti překryty stromovím. Cesta vede nad řekou a  je vylámána do skály. 
Původně cesta sloužila jako spojení se Starou oborou, byla ale také využívána 
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jako cesta do Zíkova lomu. Ve druhém polovině 19. století žil v  Hluboké 
nad Vltavou významný muž, psaný původně jako Karl Heyrowský, později 
česky jako Karel Heyrovský. Byl lesníkem a mimo jiné i rytířem Řádu Franze 
Josefa. Ten po určitou dobu vykonával funkci, kterou bychom česky asi 
nazvali Vrchní lesní správce nebo Předseda Společnosti lesní správy, psán 
byl jako Oberforstmeister nebo Oberforstmeister als Verstand. Ten nechal 
cestu zbudovat a od té doby se jí stále říká Heyrovského cesta. Při založení 
Zíkova lomu to nebylo, protože ten byl založen roku 1840 a K. Heyrovský 
se narodil roku 1839 v  Třeboni. Takže to bylo někdy o  pár desítek let 
později, přesné datum, nebo aspoň období neznám, snad mi to vzdělanější 
prominou. Nad touto cestou vede ještě jedna cesta, či spíše pěšina, která je 
rovněž zčásti lámána ve skále, místy je širší, místy úzká, skýtá nádhernou 
vycházku a říká se jí Hadí stezka. Abych řekl pravdu, nechal jsem se poněkud 
unést, krásná procházka to byla za mých mladých let, ale jak to na ní vypadá 
dnes, to nevím. Ne, že bych si ji nechtěl projít, ale můj stupeň artrózy už by 
mě na ní nejspíš někde potupně zastavil. Každopádně vstup na Hadí stezku 
vypadá neudržovaně a nevábně. Její konec jsem už nenašel. Už tehdy před 
skoro šedesáti lety jí zakončovalo strmé klesání, kde se muselo více lézt než 

jít. Tak nevím… Proč se Hadí stezce říká Hadí, to také nevím. Odpojuje se 
z  Heyrovského silnice těsně za Bílým mostem. Kousek za Bílým mostem 
vpravo dole pod silnicí je dům, dnes zrenovovaný, ale s původní dispozicí, 
kde sídlilo ředitelství a  kanceláře lomu. Byla tu i  závora, která uzavírala 
přístup k lomu a já ještě dokonce pamatuji její už dost zchátralou existenci. 
Od Fideláku a  od tzv.  Hanousků rybníčků sice k  lomu vedla úzká polní 
cesta, kterou zřejmě nešlo jako průmyslovou komunikaci využít a jiná cesta 
k  lomu nevedla. Ale musela vést, někudy se přece do lomu jezdit muselo, 
ještě když nebyla Heyrovského cesta. Tak kudy? Stojíme-li u Bílého mostu 
(viz níže) čelem k Holáku, směřuje doleva po úbočí kopce ještě dnes dobře 
patrná a poměrně široká cesta, která zčásti obtáčí Holý vrch, pak se šplhá 
k jeho vrcholu a posléze poměrně prudce klesá a míří k Zíkovu lomu z druhé 
strany než Heyrovského cesta. Když se v  lomu později zakládala skládka, 
byla tato silnice zčásti využita jako přístupová cesta nahoru na skládku. Z té 
doby je tu stále panelová cesta. Doprava těžkých nákladů po této cestě musela 
být obtížná a těžká jako kámen sám. Heyrovského cesta pak pokračuje od 
Zíkáku dále do kopce k  hájovně U  Janečků, kde je vstup do Staré obory 
a dá se tudy dojít lesem přes keltské mohyliště až na Babu, anebo po cestě 
kolem zaniklé vsi Zlatýšovice na loveckou chatu. Pro pěší a cyklisty se nabízí 
pro přístup k Zíkáku ještě úzká stezka po břehu Vltavy z Hamru od bývalé 
kapličky Samaritánka, která vede až ke Kampanově ďouře. Na stezku je zákaz 
vjezdu automobilů, ale jsou borci, kterým to zjevně nevadí. Naštěstí to tu 
Policie hlídá a dobře tak činí.

Ještě je tu jedno místo, které bych rád zmínil a které tu bylo jmenováno. 
Je to rozcestí u Bílého mostu. Stýká se tu pět cest. Jedna, dnes ta hlavní, vede 
strmým stoupáním z Hamru a z rozcestí dále pokračuje k hájovně Lepšovna 
a k Lesnímu podniku. Další cesta vede k zámku ke Garážím a Prachárně, ústí 
sem cesta ze zámeckého parku, která vede háječkem ke hřbitovu a do ulice 
28. října a poslední napojenou komunikací je Heyrovského cesta k Zíkově 
lomu. Proč u Bílého mostu? Od Hamru po pravé straně silnice je hluboká 
strž, která byla původně delší a dosahovala až k Lepšovně. Dala se v těchto 
místech přejít po můstku z březového dřeva a údajně proto se tu začalo říkat 

u Bílého mostu. V jaké to bylo době, nevím, řekněme tedy, že kdysi. To se mi 
jeví jako poměrně přesné.

U Bílého mostu jsme to znali jako děti velice dobře, protože jednou za 
čtrnáct dnů jsme chodili na čtyři hodiny pracovat na školní pozemek, který se 
prostíral na Holáku na svazích směřujících k zámeckému parku a k Fideláku. 
My děti jsme chodili přímo nahoru strmou stezkou od Bílého mostu, soudruzi 
učitelé, až na výjimky, používali shora již zmíněnou pohodlnější silničku 
obtáčející Holák zhruba v místech dnešního Lesního závodu. Za drátěnou 
bránou pozemku stávala dřevěná bouda s nářadím. Spolehliví žáci vyfasovali 
dole pod kopcem od ní klíče, a než učitelé oklikou dorazili, už jsme je očekávali 
vyzbrojeni zemědělským a zahradnickým nářadím. Pozemky, jak jsme tomu 
předmětu říkali, jsme měli bez výjimky v oblibě, protože rušil ubíjející školní 
stereotyp nemilosrdně se střídajících učebních hodin. Každá třída tu měla 
vyhražené své místo na záhonky a pár stromků, o které se starala. Když jsme 
měli přestávku, nebo hodného učitele jako dozor, utíkali jsme přes plot ve 
směru dnešního Lesního závodu, kde bylo umělé návrší porostlé mladými 
náletnými stromky a křovisky. Obeznalí hoši našli s přehledem místo, kde 
se dala odhrnout stará tráva a objevila se díra v zemi. Když jsme do ní vlezli, 
ocitli jsme se v kabině německého náklaďáku Wehrmachtu a o kousek dál 
byla ještě jedna díra vedoucí do menšího auta, něco na způsob Gazíku nebo 
Jeepu. Protože jsme o německých vojenských autech neměli páru, říkali jsme 
náklaďáku německá vétřieska a menšímu autu německej jeep. Dneska to zní 
opravdu jako science fiction, ale nám to tehdy přišlo úplně normální. Kabiny 
obou aut byly docela zachovalé, byl tam volant, palubní deska s přístroji bez 
rafiček a bez sklíček i celkem ještě slušná sedadla. A samozřejmě německé 
znaky. Tam jsme sedávali, povídali jsme si a uvažovali o tom, jak se tam ta 
auta dostala a  kdo s  nimi asi přijel. S  pozdější výstavbou Lesního závodu 
s garážemi a bytovkami pro zaměstnance jistě někdo auta vykopal a odvezl, 
možná, že to tam prozkoumali i nějací odborníci na vojenskou historii, my 
jsme se o ta auta s výjimkou doby práce na školním pozemku více nezajímali, 
a tak nic nevím ani o jejich dalším osudu.

Poslední pamětihodností, kterou lze zmínit v souvislosti s Bílým mostem 
je jeden ze tří tzv.  Marradasových sloupů, který stojí v  těsném sousedství 
rozcestí ve směru k Lepšovně. Generál Baltazar de Marradas, který svého 
času vlastnil Hlubokou, nechal postavit tři Boží muka, kterým se říkávalo 
„Marradasovy sloupy“ nebo také „maradasky“. Snad proto, aby před Bohem 
všemohoucím zmírnil své hříchy, díky kterým zbohatl v době pobělohorské. 
Jedna, již zmíněná, maradaska je u  Bílého mostu, druhá stojí na nádvoří 
Vondrova a třetí je před Hosínem. To už ale bude, aspoň doufám, tématem 
pro jiné vzpomínání.

V souvislosti se Zíkákem mám jedno nesplnitelné přání. Chtěl bych se na 
pár minut přenést do minulosti a vidět Zíkák v největší slávě a za plného 
provozu. V literatuře lze najít zprávy o tom, že se někdo, někdy i celé zájezdy 
nebo vojenské oddíly ocitly na chvíli v minulosti. Většinou k tomu dochází 
za velkých bouřek, kdy blesky křižují oblohu, ionizují vzduch a ve vzduchu 
je cítit ozon. Tak až bude pořádná bouřka, vzhůru na Zíkák. Třeba budeme 
mít štěstí.

MUDr. Věnceslav Černý (z cyklu Historické historky a zaniklé objekty)
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RYBÁŘI

Den Od  -  do
Středa 16:30-18:30
Středa 16:30-18:30
Pondělí 16:30-18:30
Sobota 8-11
Středa 16:30-18:30
Úterý 16:30-18:30
Čtvrtek 16:30-18:30
Sobota 8-11
Středa 16:30-18:30
Sobota 8-10

Středa 16:30-18:30

Středa 16:30-18:30

Středa 16:30-18:30

Středa 16:30-18:30

Ceny základních
povolenek JČÚs Cena územní pov.
Roční územní 1600
Roční územní 800
Roční územní  400 
Roční územní 1600
Celosvazová  roční 2500  1400 - Mládež 16-18 let + ZTP
Superpovolenka ČRS+MRS 3550

"Hlubocká"  Pískovna Děti do 15 let Nečlenové a cizí stát. obč.
Sezónní
Měsíční
7 denní

Výbor MO Hluboká nad Vltavou

2020

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

4,11,18,252020

Sledujte úřední desku MO a webové stránky www.mo-hluboka.wz.cz

bude stanovena

     Září, Říjen

2020
Duben

2020
Květen

 Výdej povolenek   ČRS  MO Hluboká nad Vltavou v roce  2020
 Mánesova  829  Hluboká n. Vlt - kancelář MO

Měsíc
Prosinec

Datum

MP - dospělí

MP - dospělí

P    - dospělí

2019

 - Za chybně vyplněné a za pozdě odevzdané úlovkové lístky (doručené poštou, osobně nebo  pošt. schránkou MO)

4

11

23

8

18

25

2020

Březen

Leden 
16
18
22

5,12,19,26

14

Únor

1,8,22,29

bude stanovena

MP- děti do15-let

Kdykoliv,  po telefonické  domluvě na mob. telefon:   721 731 068 

e-mail: povolenky.hluboka@email.cz 
     Srpen

bude stanovena

  bude účtován poplatek 100 Kč. V případě nevrácení ÚL, nebude vydána povolenka na rok 2020 !    

ZTP

Ceny povolenek pro MR Pískovna budou stanoveny a zveřejněny v průběhu měsíce prosince. 

   Výše uvedené poplatky platí i pro ženy!

ROK  2020

 - Nezapomeňte proškrtat  volné stránky úlovkových listů !!!

N E Z A P O M E Ň T E  !

Ostatní členové ČRS + MRS

6,13,20

 - Odevzdat  správně vyplněné  úlovkové listy do    15.1.2020   -  kancelář MO  Mánesova 829, nebo poštou!

MP - Mládež

    Červen, červenec

 - Známky - Dospělí  500,  mládež  200,  děti  100     Známky zaplatit bezpodmínečně do konce dubna  2020 !!    

400  -  ZTP/P

včetně  "Hlubocké Pískovny"  - Místního revíru MO Hluboká nad Vltavou!



POZVÁNKY

 

ZŠ Hluboká nad Vltavou a pěvecký sbor 

Slavíčci z Hluboké 

srdečně zvou všechny rodiče a přátele 

na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

 

 

 

 

v pondělí 16. 12. 2019 od 17:00 hodin 

v aule základní školy. 

Na všechny se těšíme. 

Vánoční koncerty Záviš
Vážené dámy, vážení pánové,

blíží se advent, nakupujeme dárky a součástí předvánočních 
příprav jsou i Vánoční koncerty Ženského pěveckého sboru Záviš.

Dovolte, abychom Vás pozvaly na naše koncerty, které se 
uskuteční 15. prosince 2019 v Alšově jihočeské galerii v Hluboké 
nad Vltavou a to od 14.00 a od 16.00 hodin. Vánoční hudba 
k adventu neodmyslitelně patří a my Vás moc rády uvidíme.

Již nyní Vám přejeme překrásný a pohodový vánoční čas  a do 
nového roku 2020 Vám přejeme štěstí, spokojenost, pevné zdraví 
a samozřejmě lásku Vašich nejmilejších.

Těšíme se na setkání

                                                        Za Záviš:  Jarka Šindelářová                                                                           
Milena Horníková

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

Vstupné je 30 Kč / osoba – bez rozdílu věku.  
Broušení bruslí vždy 30 minut před začátkem veřejného bruslení.

Aktuální info vždy na www.hchluboka.cz a facebooku  HC Knights 
Hluboka nad Vltavou.

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
v rámci projektu ANDĚLSKÁ HLUBOKÁ

v sobotu 7. 12. od 15.30 do 17.15 
vstupné ZDARMA 

Na ledě vás čeká Mikuláš se svou družinou, spousta sladkostí  
a pro doprovod i něco na zahřatí.

Firma ČIVAKO AUTO
nabízí novou službu přepravy osob v Hluboké nad Vltavou.
Zajišťují přepravu osob sedmimístným vozidlem Mercedes-Benz Vito.
Služba zahrnuje:
- Přeprava osob s možností odvozu vlastního vozidla
- Skupinové akce, soukromé večírky, svatby, plesy
- Svoz z/na letiště
- Možnost pronájmu vozidla s  řidičem (MB Vito - 7 míst nebo MB 
třídy S - 3 místa)

kontakt: Petr Vejvoda, tel. 724 144 396

Pozvánka
Hotel Barborka v  listopadu otevřel BARBORKA PARK. Přijďte se 
podívat, na své si přijdou jak dospělí, tak i děti.

Navštívit můžete:
- bouldering
- skákací hrady
- tobogány
- vnitřní bazén
- venkovní vířivku
Těší se na Vás tým Barborka.

http://www.sporthotelbarborka.cz/sluzby/barborka-park.html
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SPORT

Bruslení trochu jinak

HC OLD BOYS

Všichni víme, že led je věc nespolehlivá, tající. A to nejen v koktejlu.
Hluboká má sice svou romantickou zimní ledovou plochu s výhledem 

na hlubocký zámek, která právě zahájila další sezónu, ale bruslit můžete 
i na suchu a v teple.

Nevěříte? Už čtyři roky v suterénu Podzámčí mohou malí i velcí hokejisté 
trénovat pod vedením profesionálů přímo uprostřed našeho města. A od 
1. prosince se kvalita hokejové tréninkové základny pod vedením Davida 
Oulíka posunula ještě dál.

Jednak obsadila větší prostor, celých 400 m čtverečních a  rozšířila 
nabídku o hodně dobré moderní vychytávky. K dispozici je například stroj 
skatemill, laicky řečeno na něm můžete bruslit jakoby na nekonečném 
pásu ledu. Nový stroj stojí přes 3 miliony, v  české republice jsou čtyři 
a jeden z nich je teď na Hluboké. Speciální trenažér slouží k výuce bruslení 
všech výkonnostních tříd hokejistů. Bruslící pás je osazen antistatickým 

umělým ledem a  životnost pásu je velmi vysoká. Bruslař je zavěšen na 
popruhu, který je napojen na bezpečnostní vypínací okruh, který přístroj 
při pádu vypne.

Na tomhle zázračném stroji mohou trénovat děti, profíci, i ti, co mají 
bruslení jen tak trochu rádi a chtějí si zabruslit…

Pod vedením zkušeného trenéra tady budou hokejisti posouvat své 
dovednosti dál. Novinkou bude také posilovna, zachovány jsou střelecké 
lajny pro správné hokejové kluky, aby natrénovali puk přímo do branky či 
na přihrávku, a správné kličky.

Nejvíc sem samozřejmě chodí děti, po sezóně ale přicházejí trénovat 
i dospělí profesionálové, pánové z extra ligy nebo NHL.

Díky kvalitě, která umožní trénink mimo led, věří David Oulík, že sem 
nabídka tréninkových možností i relaxace přitáhne i dospělé hráče.

Simulace sportu v  relativně malém prostoru má výhodu v  tom, že se 
dá natrénovat zvláště správná technika bruslení. Trénujícího sportovce 
sleduje trenér, vidí a  koriguje nedostatky, opravuje styl… vše probíhá 
v  užším kontaktu než přímo na ledové ploše stadionu s  více hráči při 
tréninku. Vyjde to i levněji. Trenéři tady mohou ladit individuální přístup 
k hráči, pomoci při nácviku zrychlení, stabilitě. Vývoj hráče do budoucna 
je tak možné korigovat, nafilmovat, konzultovat, a tak dál…

A  dobrá zpráva: samozřejmě mohou přijít bruslit všichni, nejen už 
sportující kluci, ale kdokoli, od malých dětí po dospělé, kdo si chce zlepšit 
bruslení a hokejovou techniku… Budete vítáni!

K  vaší pohodě přispějí i  sály se zrcadly, tatami koberec, šatničky na 
přezutí, sprchy, brusírna bruslí, masérna s  šikovnou fyzioterapeutkou, 
která masírovala v Bertiných lázních v Třeboni.

Otevřeno je od 1. prosince a postupně se doladí další nabídka.
Tak tedy ledu zdar a bruslení obzvlášť!

Kontakt: David Oulík, tel. 721 263 516, HC Hluboká

Od vedoucího mužstva, trenéra i hráče v jedné osobě – Ivo Kostříže, jsme 
se dozvěděli několik zajímavostí o současném mužstvu „starých pánů.“

V týmu Oldboys je 26 hráčů, z toho pouze 3 nejsou hlubočtí občané, 
nebo bývalí hráči „A“ a „B“ družstva. Obrovskou oporou je brankář Karel 
Chalupský a hráči Ivan Kafka, Tomáš Lenc, Jan Soukup a Milan Troup, 
které jste v  minulosti mohli vidět bojovat za Hlubokou v  krajské lize 
a  okresním přeboru. Jejich začlenění, zájem a  dovednosti jsou pro Old 
boys velkým přínosem. Soutěž mohou hrát pouze starší 38  let, a pokud 
hráli vyšší ligu, tak až od let padesáti. I když jsou další hlubočtí zájemci, 
musí si ještě počkat, až dozrají do povoleného věku.

V této sezóně je v soutěži 7 mužstev. Od října „hlubočáci“ odehráli 4 
zápasy a vedou tabulku. Moc si přejeme, aby to tak zůstalo a po loňském 

neúspěchu /pátí ze šesti/ stanuli na příčkách 
nejvyšších. Zasloužili by si ocenění nejen za svou 
bojovnost na ledě, ale i  za nesmírné nadšení. 
Jediným podporovatelem je Město Hluboká, 
které se podílí na tom, že mohou dvakrát 
týdně trénovat na domácím ledě. Vše ostatní je 
v režii samotných hráčů – hokejky, výstroj, dresy, cesťáky i  ledy, které si 
pronajímají v čase než je otevřen provoz na Hluboké. Asi vás překvapí, že 
když se to sečte, stála tým loňská sezóna kolem sta tisíc korun.

Staří páni by jistě rádi viděli na tribuně při svých zápasech fanoušky 
z  řad kamarádů, sousedů, kolegů, bývalých spoluhráčů či známých 
i neznámých. Všichni jsou vítání. Informace o utkáních aktuálně na www.
hchluboka a fb HC Knights Hluboká nad Vltavou.
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Mapa světa Karla Teigeho

V listopadu byla vernisáží slavnostně zahájena výstava s názvem Mapa světa Karla Teigeho. Výstava představí v jedné 
části výběr z Teigeho vlastního uměleckého díla, a to od raných počátků, přes výtvarnou transpozici poetismu až 
k fenomenálním surrealistickým kolážím. Druhá část výstavy prezentuje zejména ve výběru malířských děl členů 
Devětsilu, Skupiny surrealistů v ČSR a seskupení autorů kolem sborníků Znamení zvěrokruhu nejvýznamnější 
aspekt Teigeho teoretické práce, jeho inspirační vliv.

Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou
konání výstavy: 10. 11. 2019 – 26. 1. 2020 / denně 9:00 – 16:00 hodin
facebook: https://www.facebook.com/alsova.galerie

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ – rozpis zápasů TJ Hluboká n. Vlt. Knights
Den Datum   Čas  Domácí   Hosté   Stav
So 21. 9. 2019  17:00  Loko. Veselí n.Luž.  TJ Hluboká n.Vlt.  9:3
So 28. 09. 2019  17:00  Jiskra Humpolec  TJ Hluboká n.Vlt.  3:2
So 05. 10. 2019  17:00  HC Strakonice  TJ Hluboká n.Vlt.  6:3
Ne 13. 10. 2019  17:00  Vajgar Jindřichův Hradec TJ Hluboká n.Vlt.  5:3
So 19. 10. 2019  17:00  HC Lední medvědi Pelhř. TJ Hluboká n.Vlt.  10:2
Ne 27. 10. 2019  17:00  Slavoj Český Krumlov TJ Hluboká n.Vlt.  2:3sn
So 02. 11. 2019  17:00  HC Milevsko 2010  TJ Hluboká n.Vlt.  3:7
Ne 10. 11. 2019  17:00  Spartak Soběslav  TJ Hluboká n.Vlt.  5:4p
Ne 17. 11. 2019  17:00  Božetice   TJ Hluboká n.Vlt.  1:5
Ne 24. 11. 2019  17:00  HC Vimperk  TJ Hluboká n.Vlt.  1:4
Ne 01. 12. 2019  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Sokol Radomyšl
Ne 08. 12. 2019  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Loko. Veselí n.Luž.
Ne 15. 12. 2019  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Jiskra Humpolec
Ne 22. 12. 2019  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  HC Strakonice
Ne 05. 01. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Vajgar Jindřichův Hradec
Ne 12. 01. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  HC Lední medvědi Pelhřimov
Ne 19. 01. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Slavoj Český Krumlov
Ne 26. 01. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  HC Milevsko 2010
Ne 02. 02. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  Spartak Soběslav
Ne 09. 02. 2020  16:30  TJ Hluboká n.Vlt.  Božetice
Ne 16. 02. 2020  17:00  TJ Hluboká n.Vlt.  HC Vimperk
SoNe 22. 02. 2020–23. 02. 2020 09:00 - 19:00 Sokol Radomyšl  TJ Hluboká n.Vlt.
Zápasy začínají vždy v 17.00 hodin, vstupné je 50 Kč, děti do 12 let zdarma.

Galerie Knížecí Dvůr
Aktuální výstava
23. 11. 2019–22. 12. 2019 VÁNOČNÍ INSPIRACE - kolektivní výstava kmenových autorů galerie
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KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF PROSINCE 2019

VSTUPENKY MOžNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, JIž OD 20. LISTOPADU 2019!!!
RESERVOVANé VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDěJI 30 MINUT PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, POTé BUDOU UVOLNěNY K PRODEJI!

5.
ČtVRteK
19.00 hodin

ČR– 2019                                      komedie                                    (107 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

ŠpInDL 2
Pokračování české úspěšné komedie ze Špindlerova Mlýna.
Hrají: OLDŘICH NAVRÁTIL, FILIP BLAŽEK, RADIM FIALA ad.
Režie: RADEK BALAŠ                                                                                  

6.
PÁteK

19.00 hodin

DÁNSKO– 2019               dobrodružný/fantasy                       (105 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

VALHALLA: řÍŠE bOHů
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle.
Hrají: ROLAND MØLLER, DULFI AL-JABOURI, JACOB LOHMANN ad.
Režie: FENAR AHMAD                                                      (ČeSKý Dabing!!!)

7.
SObOta
19.00 hodin

ČR– 2019                         komedie/romantický                       (105 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

žEnSKá nA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka Helena odjíždí strávit advent na horách.
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, BOLEK POLÍVKA, MARTIN DEJDAR ad.
Režie: LENKA KNY

11.
StřeDa
19.00 hodin

USA– 2019                                       drama                                       (153 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

LE mAnS’ 66
C. Shelby je na vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě 24 hodin Le Mans... 
Hrají: MATT DAMON, CHRISTIAN BALE, JON BERNTHAL ad.
Režie: JAMES MANGOLD                                                (ČeSKé titUlKY!!!)

19.
ČtVRteK
19.00 hodin

ČR– 2019                               drama/komedie                             (112 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

pRAžSKÉ ORGIE
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let...
Hrají: JENOVÉFA BOKOVÁ, MIROSLAV FADERHOLZ, MILOSLAV KÖNIG ad.
Režie: BOHDAN KARÁSEK                                                                                   

20.
PÁteK

19.00 hodin

ČR– 2019                                      komedie                                    (107 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

ŠpInDL 2
Pokračování české úspěšné komedie ze Špindlerova Mlýna.
Hrají: OLDŘICH NAVRÁTIL, FILIP BLAŽEK, RADIM FIALA ad.
Režie: RADEK BALAŠ                                                                                  

21.
SObOta
19.00 hodin

ČR– 2019                                      komedie                                     (110 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

pOSLEDnÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo.
Hrají: HYNEK ČERMÁK, TATIANA VILHELMOVÁ, ELIŠKA BALZEROVÁ ad.
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK                                                                                           

27.
PÁteK

19.00 hodin

ČR/SR– 2019                   komedie/romantický                         (95 minut)
Dolby Digital                                                                        přístupný od 12 let

ŠŤASTnÝ nOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie...
Hrají: JIŘÍ BARTOŠKA, TÁŇA PAUHOFOVÁ, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ ad.
Režie: JAKUB KRONER 

18.
středa

17.00 hodin

CESTUJEmE pO SVěTě ...
„ZážITKy ZE ŠpICbERKů“

Vyprávět bude Stanislav Řezáč

4.
středa

17.00 hodin

„WALmART COWbOyS“
„Cestopisný dokument o přejetí ameriky 
na obyčejných kolech ze supermarketu“

Vyprávět bude Tomáš Homolka a Filip Ryba

10. a 17.
úterý

17.00 hodin

„VánOČnÍ bALETnÍ VySTOUpEnÍ“
2. SOUKROMÁ ZÁKlaDnÍ UMěleCKÁ ŠKOla

Žáci ze třídy J. Müllerové

kULTURNÍ�CENTRUM�hLUboká�Nad�vLTavoU
Masarykova�ulice�974�•� telefon:�387�966�170,�774�457�269,�774�457�263�•�www.kcpanorama.cz�

DěTSKÉ přEDSTAVEnÍ
1.

neDěle
17.00 hodin

USA– 2019                                   animovaný                                  (87 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

ADDAmSOVA RODInA
Na plátna kin se vrací ikonická rodina v animované podobě.
Režie: GREG TIERNAN, CONRAD VERNON                     (ČeSKý Dabing!!!)

8.
neDěle

17.00 hodin

USA– 2019                                   animovaný                                (103 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

LEDOVÉ KRáLOVSTVÍ II 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Pokračování animovaného filmu s princeznami.
Režie: CHRIS BUCK, JENNIFER LEE                                 (ČeSKý Dabing!!!)

15.
neDěle

17.00 hodin

ČR– 2019                                     animovaný                                  (63 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

pAT A mAT: KUTILSKÉ TRAmpOTy
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí  velkou zábavu.
Režie: MAREK BENEŠ

13. a 14.
19.00 hodin

„RODInA JE ZáKLAD STáTU“
Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl

Prodej vstupenek CB System
pátek a sobota

FILMOVÝ KLUB

neděle�• 22.�prosince�2019�• 19.30 hodin
J.J.RybA – ČESKá mŠE VánOČnÍ „HEJ mISTřE“
Sólisté • Orchestr Musica da Camera • Pěvecký sbor Perchta • dirigent Petr Píša
–––––––––––––––––––– Sál Alšovy jihočeské galerie ––––––––––––––––––––

pondělí�• 30.�prosince�2019�• 16.00 hodin
pohádka „AnDěL páně 2“ (ČR�2019)

Anděl Petronel pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Připraveno bude drobné občerstvení, horký svařák i punč.

ZIMNÍ KINO – ZAHRADA PARKHOTELU HLUBOKÁ (VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!!)

úterý�•31.�prosince�2019�•16.15 a�19.30 hod.
SILVESTROVSKÉ DIVADLO „A DO pyžAm“
–––––––––– Vstupenky na toto představení prodává pouze divadlo Pikl ––––––––––

Vážení spoluobčané.
Přeji Vám všem poklidné svátky vánoční a v Novém roce 2020 se budu těšit 

na vaši návštěvu při kulturních pořadech nejen v KC Panorama.
Petr Píša – provozovatel kultury v Hluboké nad Vltavou
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Andělská Hluboká potrvá pět týdnů

Kouzelnou atmosféru v čase adventu a Vánoc ve městě a jeho okolí navodí 
desítky akcí, které jejich organizátoři připravili v Hluboké nad Vltavou. Třetí 
ročník projektu Andělská Hluboká začal už neděli 24. listopadu.

Obyvatelé i návštěvníci pětitisícového města se mají na co těšit. „Program 
je natolik pestrý, že si vybere každý,“ říká starosta Tomáš Jirsa. Vánočně 
laděné akce připravili členové místních spolků i profesionálové z kulturních 
institucí. Uskuteční se na několika místech ve městě, především na hlavním 
pódiu na náměstí, ale i na zámku, v kostele, v zoo, Alšově jihočeské galerii 
nebo v Knížecím dvoře.

Andělská Hluboká zahajuje už týden před začátkem adventu – v neděli 
24. listopadu tradičním adventním trhem v Knížecím dvoře. Letošní ročník 
byl už sedmnáctý, upřesnil pořadatel Petr Píša. Děti si mohou v  kádích 
sáhnout na živé kapry, atmosféru podbarvil středověký ohnivý koš. Trh 
provoněl nejen punč a  svařené víno, ale i  rybí speciality, sýrové placky 
a vánoční cukroví. Návštěvníkům trhu zpívají děti z hlubockých základních 
škol, přichystána bývají i jiná překvapení.

„Smyslem Andělské Hluboké je místním i návštěvníkům města zpříjemnit 
nejen vánoční svátky, ale i čekání na ně. Dát si punč, poslechnout si přitom 
pěknou muziku. Děti se podívají na divadelní pohádku, vyrobí si přáníčka 
a všichni si odnesou něco hezkého – přinejmenším poetické zážitky“ míní 
Markéta Vejvodová ze spolku Hluboká v pohybu, který zajišťuje veškeré dění 
na pódiu na náměstí. Tam bude živo o všech adventních sobotách po celý 
den až do večera.

„Pozvali jsme divadelníky i  kapely nejrůznějších žánrů od folklóru po 
rockovou muziku. Program na pódiu je koncipován tak, aby si každý našel to, 
co se mu líbí. Trhy se na náměstí pravidelně otevřou už v 11 hodin. Návštěvníci 
si tam mohou koupit vánoční dárečky, ochutnají trdelník, klobásky, guláš,“ 
popisuje nabídku stánkařů Markéta Vejvodová. Za nejatraktivnější považuje 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí na první adventní neděli vpodvečer 
a každoroční Andělský průvod po Masarykově ulici. „Letos jsme vymysleli 
trochu jiný závěr průvodu, než tradičně bývá,“ naznačuje Vejvodová. Děti 
nebudou ochuzeny o andělské bruslení s mikulášskou nadílkou. Loni poprvé 
si mohly na místním stadionu zabruslit ve společnosti čertů a  Mikuláše. 
Letos tam mohou zavítat v sobotu 7. prosince odpoledne a vstupné je opět 
zdarma.

Zatímco většina akcí Andělské Hluboké se uskuteční venku, další tradiční 
akce Alšovka advent nabídne vnitřní prostory  – zámeckou jízdárnu. 
„Už čtvrtým rokem pořádáme adventní trhy s  bohatým doprovodným 
programem pro děti i  dospělé. Hlavním tématem jsou podobně jako loni 
Vánoce Adolfa Borna, mimochodem jihočeského rodáka. Využíváme 
motivu děl autorů, které máme v  našem depozitáři. Návštěvníci se ve 
fotokoutku mohou stát součástí obrazu právě od Adolfa Borna,“ vysvětluje 
Renata Křížková z  Alšovy jihočeské galerie. Ve stáncích prodejci nabízejí 
pouze českou produkci zejména řemeslných a ručně vyráběných výrobků. 
Trhy s programem potrvají každou adventní sobotu. Vstup je zdarma.

„Děti si u  nás mohou vyrobit ozdoby. Prvních sto dětí, které přinesou 
z domova již hotovou, anebo u nás vyrobenou ozdobu, dostanou dárek – 
za to, že v galerii ozdobí náš stromeček,“ říká Renata Křížková. Dodává, že 
podobně jako loni, vstup do jízdárny bude rovnou ze zámeckého parku.

Správa Státního zámku Hluboká láká o  adventních víkendech na 
netradičně vyzdobenou kuchyni, zoologická zahrada od 6.  prosince na 
vánočně nasvícený areál i  na Štědrý den v  zoo. Předvánoční atmosféru 
nabídne i Advent na Loveckém zámku Ohrada 15. prosince odpoledne.

Nejen věřící zve Tomas van Zavrel z Farnosti Hluboká do místního kostela 
a  nejen tam… „Rád bych pozval i  na ranní roráty  – staročeská adventní 
mše při svíčkách začíná ve středu 4. a 11. prosince už v 6 hodin,“ přidává 
neobvyklou pozvánku van Zavrel.

Podrobný program přináší web www.andelska-hluboka.cz a aktuálně 
i facebookový profil města Hluboká nad Vltavou.

Mgr. Lucie Jozová - MÚ Hluboká nad Vltavou, www.hluboka.cz

Město Hluboká nad Vltavou děkuje za finanční podporu Skupiny 
ČEZ v  rámci programu Oranžový rok 2019 a  za partnerství v  rámci 
akce Rozsvícení vánočního stromu ve městě Hluboká nad Vltavou. 
Dále děkuje za spolupráci Hluboké v pohybu z. s. a dalším významným 
subjektům turistického ruchu v  Hluboké nad Vltavou, jakými jsou 
Alšova jihočeská galerie, Zoologická zahrada Hluboká, Státní zámek 
Hluboká, Muzeum lesnictví, myslivosti a  rybářství – Zámek ohrada, 
a dalším partnerům.

Rozsvícení vánočního stromu na Hluboké
První adventní neděli 1. prosince 2019 jsme po celodenním kulturním programu ve večerních hodinách společně 
rozsvítili vánoční strom na hlubockém náměstí za zpěvu vánočních koled. Děkujeme hlavnímu partnerovi akce, 
kterým je ČEZ, a. s.

Pořízení defibrilátoru a dalšího vybavení pro město
Za podpory Nadace ČEZ bude pořízen defibrilátor v centru města na hlavní turistické trase od parkoviště k zámku. 
Dále bude vybavena městská knihovna novým PC, městský úřad pracovním notebookem a 3 novými PC a městská 
policie potřebným zařízením v podobě nového tabletu určeného k práci v terénu a startovacím boosterem pro pomoc 
občanům během zimních měsíců. Celkem se jedná o  podporu ve výši 250 tis. z  programu Regionální podpora. 
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!
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Adventní soboty a neděle 
10.00 – 16.00 Advent na zámku Hluboká – netradičně vyzdobe-
ná kuchyně

6. 12. 2019 – 6. 1. 2020 Vánočně nasvícená ZOO 

24. 11. – 22. 12. 2019 Vánoční inspirace v Galerii Knížecí 
Dvůr (24. 11. 10.00 – 16.00, od 30. 11. o víkendech 12.00 – 16.00) 

Neděle 24. 11. 2019
10.00 – 16.00   Tradiční adventní trh v Knížecím Dvoře  

– řemeslný trh, občerstvení, hudba
13.30  Jihočeští trubači – lovecké signály - náměstí
14.00  SVATOHUBERTSKÁ MŠE – v kostele za 

doprovodu Jihočeských trubačů a Chrámového 
sboru Bohuslav z Lišova, po bohoslužbě prodej 
mysliveckých adventních věnců a hlubockých 
vánočních oplatek a zvěřinový guláš u hlubockého 
pivovaru 

15.30 Jihočeští trubači – lovecké fanfáry - náměstí

Sobota 30. 11. 2019
Náměstí - pódium
11.00 – 20.00  Trhy a občerstvení
13.00 – 17.00 Reprodukovaná hudba 

Alšova jihočeská galerie
ALŠOVKA ADVENT 
10.00 – 11.00 Zahájení prvního adventního programu
11.00 – 11.25 Mikulášská pohádka (KS Alta)
11.30 – 12.00  Slavnostní zahájení Alšovka Advent Zdeňkem 

Troškou
12.15 – 12.30 Focení se Zdeňkem Troškou
13.00 – 13.45 Duo Budvicense – smyčcové vystoupení
13.50 – 14.50 Pošťácká pohádka – Marešova divadelní společnost
15.00 – 16.00 Experiment aneb plnou parou vpřed
16.00  Ukončení prvního adventního programu 
řemeslné trhy, doprovodný program pro děti, fotokoutek

Neděle 1. 12. 2019
Náměstí - pódium
13.00 Koledy - reprodukovaná hudba
14.30 Doudlebánek – dětský folklorní soubor
15.30 Bárováček - dětský folklorní soubor
16.30 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou  
 – vánoční koledy
17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
17.30 Rozsvícení první svíce na věnci v kostele

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy a občerstvení
13.00 – 16.00 Andělská dílna pro děti

Úterý 3. 12. 2019
16.00 - 17.30  Mateřské centrum – tvořivé vánoční dílny  

– Sokolovna (vchod zezadu)

Sobota 7. 12. 2019
Náměstí - pódium
13.00 Koledy - reprodukovaná hudba
14.00 Orchestr Péro za kloboukem
15.45 Folklorní soubor Bystřina 
17.00 Kapela Globus
18.00 Kapela Globus

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy a občerstvení

Zimní stadion
15.30 – 17.00 ANDĚLSKÉ BRUSLENÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Alšova jihočeská galerie
ALŠOVKA ADVENT
10.00 – 10.30 Zahájení druhého adventního programu
10.30 – 11.30 Martin Kajaba – hudební vystoupení
12.00 – 12.30 Mikulášská pohádka (KS Alta)
13.00 – 13.30 Živý Betlém – Divadelní spolek Úsilné
13.45 – 14.30 Duo Budvicense – smyčcové vystoupení
14.30 – 15.30 Magic Alex – kouzelnická show
16.00 Ukončení druhého adventního programu
řemeslné trhy, doprovodný program pro děti, fotokoutek

Úterý 10. 12. 2019
16.00 - 17.30  Mateřské centrum – tvořivé vánoční dílny  

– Sokolovna (vchod zezadu)

Středa 11. 12. 2019
18.00  Česko zpívá koledy – Zámostí

Sobota 14. 12. 2019
Náměstí - pódium
13.00 Koledy - reprodukovaná hudba
14.00 Já to jsem – Vánoční příběh (loutkové divadlo)
15.00 Kateřina Malíková - klavírní vystoupení
16.00 Slavíčci z Hluboké – pěvecký sbor základní školy
17.00 ANDĚLSKÝ PRŮVOD – po Masarykově ulici
 Betlémské světlo – v kostele
17.40 KS Alta – Andělské představení

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy a občerstvení
13.00 – 16.00 Andělská dílna pro děti

Alšova jihočeská galerie
ALŠOVKA ADVENT
10.00 – 10.30 Zahájení třetího adventního programu
10.30 – 11.15 Matyáš Cahák – hudební vystoupení
11.30 – 12.00 Marek Buble – koncertní vystoupení 1. část
13.00 – 13.30 Marek Buble – koncertní vystoupení 2. část
14.00 – 15.30  Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert  

– Divadelní spolek Úsilné
16.00 Ukončení třetího adventního programu
řemeslné trhy, doprovodný program pro děti, fotokoutek

Neděle 15. 12. 2019
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

Sobota 21. 12. 2019
Náměstí - pódium
13.00 Koledy - reprodukovaná hudba
14.00  Adéla Jonášová a Oldřich Bohadlo  

– hudební vystoupení
16.00 Kapela MP3
18.00 Kapela Melodikum
19.00 Kapela Melodikum 

Doprovodný program na náměstí: 
11.00 – 19.00  Trhy a občerstvení

Alšova jihočeská galerie
ALŠOVKA ADVENT
10.00 – 10.30 Zahájení čtvrtého adventního programu
10.30 – 11.30 Martin Kajaba – hudební vystoupení
11.30 – 12.15  … a jak to bylo o Vánocích – divadelně koncertní  

vystoupení ZUŠ Piaristická Č. Budějovice
13.00 – 14.00  Povídání o pejskovi a kočičce – Marešova divadelní 

společnost
14.00 – 14.30 Živý Betlém - Divadelní spolek Úsilné
15.00 Ukončení čtvrtého adventního programu
řemeslné trhy, doprovodný program pro děti, fotokoutek

Neděle 22. 12. 2019
Alšova jihočeská galerie
19.30 Česká mše vánoční – J. J. Ryba – Hej mistře

Úterý 24. 12. 2019
10.00 – 15.00 Štědrý den v ZOO Hluboká
od 13.00 Zpívání koled na zámku – hlavní sál AJG

Pondělí 30. 12. 2019
LH Parkhotel Hluboká
od 16.00 Anděl Páně 2 - venkovní promítání s občerstvením


