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Redakční uzávěrka dvacátého v  měsíci, 
ale vítáme příspěvky dříve! Za obsahovou 
správnost příspěvků ručí autoři.
Náklad 600 výtisků.

Tiskne: Tiskárna PROTISK, s.  r. o. Podávání 
novinových zásilek povoleno Českou 
poštou,  s.  p., ředitelstvím odštěpného 
závodu Jižní Čechy v Č. Budějovicích,
j.zn.  p  –5696/96 ze dne 4.  listopadu  1996, 
ev. číslo: MK ČR e. 109 10.

Nevyžádané rukopisy a fotografie 
nevracíme. Anonymy neuveřejňujeme. 
Děkujeme za vaše informace, upozornění 
či zprávy, které nám poskytnete.

Předplatné časopisu – 220 Kč / rok (11 čísel)

Z OBSAHU ÚVODNÍK

Krásný adventní čas, milí čtenáři.
V posledních dnech dvojkového roku mám pocit, že 

by bylo dobré, aby se okolní svět trochu ztišil a zamyslel 
se nad tím, co pro nás Vánoce znamenají. A co bychom 
vlastně chtěli pod vánočním stromečkem najít? Hodně 
dárečků? Anebo pokoru, klid, rodinnou a  přátelskou 
pospolitost a  vzájemnou vděčnost? Samozřejmě záleží 
na tom, jakého jsme věku, vnitřního ustrojení, a jak moc 
nás hlasité harašení kolem nás deprimuje.

Letos jsem si štědře nadělovala dárky během celého 
roku. Rozhodně nebyly zabalené ve vánočním papíru. 
Jsou prožitkové, ve smyslu „vědomě užívat života“. 
Mezi pozitiva zralého věku patří možnost, vybírat 
si, s  kým budete trávit svůj čas. Příjemné je také 
„přenastavování“ vztahů s mužem, rodinou, přáteli. Baví 
mě svoboda, upřímnost, pohoda i  letmých a  nikdy už 
se neopakujících setkání s neznámými lidmi. Potkávat se 
vzájemně znamená se vzájemně obdarovávat. Je skvělé 
potkávat dobré lidi.

A  tak si nakonec, právě teď v  prosinci, naděluji 
rozhodnutí opustit Hlubocký zpravodaj.

Chci poděkovat. Zaprvé za to, že jsem vůbec 
dostala příležitost Zpravodaj tvořit. Cením si kolegiální 
a  přátelské pomoci lidí z  radnice, svobody projevu, 
důvěry. Dík Evě Smrčkové, že v  počátcích „do toho“ 
se mnou šla, sama bych se neodvážila. Marušce 
z knihovny, kde jsem našla častý azyl pro konání prvních 
rozhovorů. Stihla jsem ještě hovořit s  hlubockými 
bardy, MUDr. Černým, JUDr. Stráským, pplk.  Josefem 
Posekaným, panem Haladou… Díky všem místním 
usedlíkům, kteří  – i  když nejsem hlubocký rodák  – 
mě přijali mezi své přátele. Děkuji panu starostovi za 
zadání náročného úkolu: Knihu Zaprášené Vzpomínky 
na Hlubokou jsem sesumírovala s  vypětím sil a  za 

nedocenitelné pomoci pamětníků s  neuvěřitelnou 
pamětí  – za všechny jmenuji učitele pana Antonína 
Palmu. /Děkuji i  svému synovi, který knize vtiskl 
sympatickou grafickou podobu, a  dceři, která zvládla 
korektury 450 stránek./ Chvíli jsem psala kroniku, občas 
pomohla s nějakou brožurou okolních obcí.

Během 27 let vyšlo 297 Zpravodajů, v každém z nich 
byl rozhovor se zajímavou osobností města. Vždycky 
budu obdivovat, kolik úžasných lidí Hluboká má, a jsem 
vděčná za to, že se zpovídaní otevřeli v  rozhovorech 
a že většina z nich se stala i mými blízkými přáteli. Za 
ta dlouhá léta jsem zažila báječné divadelníky, cestování 
s  pěveckým spolkem Záviš, veselé záležitosti jako 
několikrát opakovaný Kloboukový den, kde na módní 
přehlídce na nádvoří hotelu Štekl vystupovaly i  VIP 
osobnosti, jako redaktorka Mirka Nezvalová, naše 
babičky, těhotné kamarádky, i  nositelky nadměrných 
velikostí. Jediné, co by ženskou mohlo zamrzet je, 
že jsem začínala jako mladá a  krásná, bylo mi 34  let 
a na svět koukala očima zastydlé naivky. Končím jako 
šedesátka, stále ještě trochu naivní, nicméně respektuji, 
že čas nelze zastavit.

Zpravodaj začínal jako skromná černobílá tiskovina 
o  12 stránkách, postupně trochu ztloustl, ale teprve 
až s  příchodem fotografa Jana Pirgla, a  poté grafika 
a  fotografa Adama Růžičky, získal více na vizuální 
kvalitě. Nikdy jsem si nehrála na profesionálku, ani 
na šéfredaktorku, protože v  redakci jsem byla sama. 
Tvořila jsem Zpravodaj, jak jsem uměla, a dělala jsem ho 
s láskou. Doufám, že to na něm bylo trochu znát.

Přeju všem Hlubockým klidné Vánoce a štěstí a zdraví 
v novém roce.

Novým tvůrcům Zpravodaje přeju, aby jim práce na 
nových číslech přinášela uspokojení a radost.

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

Blažena Skusilová 93 Hluboká
Marie Lichková 93 Hluboká
Milada Novotná 92 Poněšice
Vladimír Lopatka 85 Kostelec
Zora Radimcová 75 Hluboká
Jaroslava Kopecká 75 Hluboká
Růžena Išková 75 Bavorovice
Věra Bier  75 Hluboká

Narodili se
Adam Jáger  Hluboká
Maxmilián Jíša  Hluboká
Jakub Švamberk  Hluboká

Opustili nás
Jaroslav Rada  Hluboká
Petr Novotný  Hluboká
Růžena Müllerová  Munice
Jan Mareček  Hluboká

Marie Čadová Hluboká
Miloslav Bartuška Poněšice
Jitka Baliharová Poněšice

Upozornění pro rodiče  – platná legislativa neumožňuje 
obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel 
nad rámec právní úpravy stanovený v  zákoně o  obcích. 
Město Hluboká nad Vltavou by rádo zachovalo tradici 
„vítání občánků“ a  proto se obrací na Vás, rodiče 
novorozených dětí, s  žádostí o  spolupráci. Budete-li mít 
zájem, aby bylo Vaše děťátko pozváno na slavnostní vítání 
nových občánků, dostavte se prosím na městský úřad 
(kancelář č. 2, evidence obyvatel), kde vyplníte souhlas se 
zasláním pozvánky na tuto akci nebo využijte níže uvedený 
odkaz ke stažení dokumentu, který po vyplnění zašlete 
zpět na adresu: prchalova@hluboka.cz
Na vítání občánků budou pozvány děti do jednoho roku 
věku, s trvalým pobytem na území města.

Termín vítání občánků bude upřesněn dle počtu 
obdržených souhlasů.
Souhlas rodičů: http://obcan.hluboka.cz/node/56

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NOVÁ REDAKČNÍ RADA HLUBOCKÉHO ZPRAVODAJE,
ve složení Mgr. František Kotrba, Lucie Burianová, Ing. Hana Šťastná, připravuje změnu formátu 

a rozsahu Zpravodaje, nová pravidla inzerce a další novinky podle připravovaných  
Pravidel pro vydávání Hlubockého zpravodaje.

Nový kontaktní mail na redakci: zpravodaj@hluboka.cz
Telefon: 602 426 370
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HLUBOKÁ NAD 
VLTAVOU KONANÉHO DNE 17. 10. 2022
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 18 Omluveni: Milan Hájek, 
Jindřich Soukal, Leoš Tomíček

Přizváni: Jan Piskač, Ing.  Pavel Adámek, Mgr.  Daniel Berit  – MÚ, 
Ing. Jaroslav Rada - PMH

Na úvod ustavujícího zasedání zastupitelstva města zazněla státní 
hymna.

Ustavující zasedání zastupitelstva města pro volební období 2022  – 
2026 zahájil stávající starosta města Ing.  Tomáš Jirsa. Přítomní členové 
zastupitelstva podle ustanovení § 69 odst.  2 zákona č.  128/2000 Sb. 
o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů složili slib a jeho 
složení stvrdili svým podpisem.

1. Určení pravidel pro jednání zastupitelstva
Na základě doporučení MÚ předsedající navrhl, aby se nově zvolené 
zastupitelstvo řídilo na svých jednáních i  v  novém volebním období 
Jednacím řádem, kterým se řídilo předcházející zastupitelstvo. K  věci 
se vyjádřila zastupitelka Ing.  Monika Březinová,  Ph.D., která uvedla, že 
stávající jednací řád by měl být aktualizován a nabídla spolupráci s MÚ na 
tvorbě návrhu nového jednacího řádu. Zastupitel Ing. Pavel Dlouhý k věci 
uvedl, že se tímto bude zabývat rada města a následně zastupitelstvo města 
na některém ze svých dalších jednání.

Usnesení: zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se bude i nadále řídit 
jednacím řádem schváleným zastupitelstvem města Hluboká nad Vltavou 
dne 16. 12. 2002, usnesením č. 22/02, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Předsedající připomněl, že z jednacího řádu vyplývá, že volby probíhají 
veřejně, pokud zastupitelstvo města nadpoloviční většinou všech členů 
nerozhodne o hlasování tajném popř. kombinovaném. Vzhledem k tomu, 
že žádný ze zastupitelů nenavrhl přistoupit k  tajnému hlasování, budou 
všechny volby v rámci tohoto ustavujícího zasedání probíhat veřejně.

2. Volba volební a návrhové komise
Předsedající navrhl členy návrhové a volební komise, která je v souladu 
s Jednacím řádem tříčlenná. Usnesení: zastupitelstvo města volí za členy 
návrhové a volební komise tyto členy zastupitelstva: doc. MUDr. Vojtěcha 
Kurfirsta, PhD., Ing. Aleše Rause, PhD. a Ing. Hanu Šťastnou. Předsedající 
vyhlásil krátkou přestávku, ve které se návrhová a volební komise odebrala 
zvolit si ze svých členů předsedu této komise. Předsedkyní volební 
a návrhové komise byla zvolena Ing. Hana Šťastná.

3. Stanovení počtu členů rady města.
Po zkušenostech z předchozích volebních období bylo navrženo, aby rada 
města byla sedmičlenná. Další návrhy nebyly předneseny.

Usnesení: zastupitelstvo města stanoví počet členů rady města pro 
následující volební období na 7.

4. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
Ing. Hana Šťastná jako předsedkyně návrhové a volební komise zahájila 
volbu starosty města. V souladu s uzavřenou koaliční dohodou o spolupráci 
navrhl Ing. Pavel Dlouhý na funkci starosty Ing. Tomáše Jirsu. Žádný jiný 
kandidát navržen nebyl. Ing. Hana Šťastná upozornila na skutečnost, že 
v případě zvolení Ing. Tomáše Jirsy starostou bude tato funkce podobně 
jako v minulých volebních obdobích neuvolněná.

Starosta Ing.  Tomáš Jirsa poděkoval přítomným za důvěru a  požádal 
předsedkyni návrhové a volební komise, aby přistoupila k dalšímu bodu 
jednání, tedy k volbě místostarosty města.

Dle dohody o spolupráci byl na funkci místostarosty navržen Ing. Pavel 
Dlouhý. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. Zastupitelé byli seznámeni 
s tím, že pro tuto a další funkce nebude zvolený zastupitel uvolněn.

Dále proběhla volba ostatních členů rady města a Ing. Šťastná požádala 
o návrhy kandidátů.

Starosta a místostarosta jsou ze zákona členy rady města, a proto se 
volilo dalších 5 členů rady města.

Na další členy rady města byli navrženi: Valerie Chromá,  DiS.  – 
STAROSTOVÉ A  NEZÁVISLÍ „HLUBOCKO PROSPERUJÍCÍ, 
BEZPEČNÉ, PEČUJÍCÍ, TRANSPARENTNÍ“, Ing.  Aleš Raus,  Ph.D.  – 
Hluboká pro rodinu, Jindřich Soukal – ANO 2011, Bc. David Šťastný – 
ČSSD A NEZÁVISLÍ, Mgr. Milena Thalerová – ANO 2011. O kandidátech 
bylo hlasováno jednotlivě v abecedním pořadí.

5. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelé byli informováni, že dle právních předpisů musí být počet 
členů výborů lichý a nejnižší počet členů musí být 3. Starosta uvedl, že 
na dnešním jednání budou zvoleni předsedové obou výborů. Členové 
výborů budou zvoleni na následujícím zasedání po shromáždění všech 
návrhů.

Dle dohody o spolupráci byli navrženi: na předsedu finančního výboru 
MUDr.  František Toušek, FESC a  na předsedu kontrolního výboru Jiří 
Karvánek. Zastupitelka Romana Procházková navrhla na předsedu 
kontrolního výboru paní Ing.  Moniku Březinovou,  Ph.D. Další návrhy 
nebyly předloženy.

Usnesení: zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru 
MUDr. Františka Touška FESC a stanoví, že pro výkon této funkce nebude 
zvolený zastupitel uvolněn. Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 
17, proti - 0, zdržel se - 1. Usnesení č. bylo schváleno.

Usnesení: zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru 
Ing. Moniku Březinovou, Ph.D. a stanoví, že pro výkon této funkce nebude 
zvolený zastupitel uvolněn. Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 2, 
proti - 12, zdržel se - 4. Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení: zastupitelstvo města předsedou kontrolního výboru Jiřího 
Karvánka a stanoví, že pro výkon této funkce nebude zvolený zastupitel 
uvolněn. Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 16, proti - 0, zdržel 
se - 2. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení: zastupitelstvo města pověřuje řízením Městské policie 
člena zastupitelstva města Ing.  Pavla Dlouhého s  tím, že v  době jeho 
nepřítomnosti řídí Městskou policii starosta města Ing. Tomáš Jirsa.

Usnesení: zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 47 odst. (1) zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, určeného 
člena zastupitelstva pro oblast územního plánování místostarostu města 
Ing. Pavla Dlouhého, a to na dobu celého volebního období.

6. Určení oddávajících.
Starosta Ing. Tomáš Jirsa a místostarosta Ing. Pavel Dlouhý jsou pověřeni 
oddáváním ze zákona. Jako další byli navrženi následující kandidáti: 
Ing. Monika Březinová, Ph.D., Valerie Chromá, DiS., doc. MUDr. Vojtěch 
Kurfirst,  Ph.D., Mgr.  Zdeněk Pikl, Romana Procházková, Ing.  Aleš 
Raus, Ph.D., Ing. Hana Šťastná, Bc David Šťastný a Mgr. Milena Thalerová.

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
V souladu se zákonem o obcích a zákonem o odměnách za výkon členů 
zastupitelstev je nutné, aby nově zvolené zastupitelstvo odsouhlasilo výši 
těchto odměn. Zastupitel Ing.  arch.  Martin Veber navrhl, aby se o  části 
navrženého usnesení, která se týká stanovení, že v  případě souběhu 
funkcí, bude vyplácena odměna nanejvýš za tři souběžně vykonávané 
funkce, hlasovalo odděleně.

Usnesení: zastupitelstvo města souhlasí s návrhem Ing. arch. Martina 
Vebera, aby se o  části navrženého usnesení, týkající se stanovení, že 
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v  případě souběhu funkcí, bude vyplácena odměna nanejvýš za tři 
souběžně vykonávané funkce, hlasovalo odděleně.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 3, proti - 0, zdržel se – 15. 
Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelé tedy přistoupili k  hlasování o  původně předloženém 
návrhu.

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny za 
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
starosta, místostarosta, člen rady, předseda výboru nebo komise, člen 
zastupitelstva, schvaluje odměnu pro oddávající, zastupiteli pověřenému 
řízením městské policie, s tím, že uvedené odměny budou zastupitelům 
vypláceny ode dne přijetí tohoto usnesení a dále schvaluje, že v případě 
změny právních předpisů budou odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva vypláceny vždy v maximální výši a dále 
stanoví, že v případě souběhu funkcí bude vyplácena odměna nanejvýš za 
tři souběžně vykonávané funkce.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro - 15, proti - 0, zdržel se - 3. 
Usnesení bylo schváleno.

8. Určení členů osadních výborů a volba předsedů
Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbory (dále OV) ve všech částech 
města - obcích Bavorovice, Hroznějovice, Jeznice, Kostelec, Líšnice, 
Munice, Poněšice a  Purkarec. Zastupitelstvo stanovilo počet členů OV, 
určilo jmenovitě členy a zvolilo předsedy jednotlivých OV.

Zastupitelka Ing. Monika Březinová, Ph.D. navrhla vytvoření nového 
OV pro místní část města Zámostí. O tomto návrhu bylo hlasováno.

Usnesení: zastupitelstvo města stanoví nový osadní výbor pro místní 
část Zámostí.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro – 2, proti – 13, zdržel se – 3. 
Usnesení nebylo schváleno.

Dále bylo přistoupeno k hlasování dle schváleného programu.
Usnesení: zastupitelstvo města stanoví počet členů osadních výborů 

následovně:
Bavorovice - 5, Hroznějovice - 5, Jeznice - 5, Kostelec - 5, Líšnice - 3, 

Munice - 5, Poněšice - 3 a Purkarec - 5, dále určuje tyto členy osadních 
výborů:

- v  části města - obci Bavorovice: Plchová Emilie, Holý Matouš, 
Bc. Nováková Olga, Ing. Velfl Bohumil a Vicková Hana ml.,

- v části města - obci Hroznějovice: Hovorková Romana, Hamerníková 
Marie, Hylena Radomír, Lavičková Vlasta a Panská Jaroslava,

- v části města - obci Jeznice: Kolářová Jitka, Šedivý Vojtěch, Šťastný 
Josef, Šťastný Miloš a Štěpka Jakub,

- v  části města - obci Kostelec: Čermínová Olga, Bc.  Novák Václav, 
JUDr. Stehlíková Miluše, Ing. Vrabec Ján, PhD. a Mgr. Vrabcová Tina,

- v části města - obci Líšnice: Pour Jan, Kocourek Pavel, MUDr. Toušek 
František FESC,

- v  části města - obci Munice: Bělohlav Petr, Čejka Jiří, Pečenka 
František, Mgr. Pirglová Zdeňka, Sulek Miroslav.

- v  části města - obci Poněšice: Vondrová Marie, Homolka Roman 
a Ing. Polášková Klára,

- v části města - obci Purkarec: Jícha Miroslav, Alt Miroslav, Houška 
Pavel, Houšková Eliška a Picka Pavel a dále

 
volí tyto předsedy osadních výborů:
Bavorovice - Plchová Emilie
Hroznějovice - Hovorková Romana
Jeznice  - Kolářová Jitka
Kostelec - Čermínová Olga
Líšnice  - Pour Jan
Munice - Bělohlav Petr
Poněšice - Vondrová Marie
Purkarec - Jícha Miroslav
 

9. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje vyhlásit 24. výzvu 
k  podávání žádostí o  dotace v  oblasti Vzdělávání  – základní školy 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žádosti o  dotaci do 24. 
výzvy IROP na projekt „Nástavba Základní školy Hluboká nad Vltavou“. 
Maximální výše dotace je 80 % z 50 mil. Kč, tj. 40 mil. Kč. Přepokládané 
celkové výdaje jsou cca  70 mil. Kč, tj.  spoluúčast města by byla 30 mil. 
Kč. Zatím není známo, do kdy bude ve výzvě stanoven termín dokončení 
realizace projektu. Způsob financování je v IROP ex-post, tzn., že je třeba 
nejdříve uhradit veškeré náklady z  vlastních zdrojů. Dotaci příjemce 
obdrží až po schválení žádosti o platbu.

Na dotaz zastupitele Ing. Aleše Rause bylo dále ze strany MÚ sděleno, 
že i nadále probíhají práce na možném projektu výstavby nového pavilonu 
ZŠ, kdy je zejména prověřován vhodný dotační titul na tuto akci.

Různé
Zastupitel Mgr.  Zdeněk Pikl vyzval zastupitele, aby navštívili městské 
kulturní centrum Panorama a zjistili tak, že KC není – dle jeho názoru – 
řádně vedeno stávajícím vedoucím Petrem Píšou, dipl. um. Dle názoru 
Mgr. Pikla není KC Panorama vedeno v souladu s účelem tohoto zařízení 
a  je třeba projednat zásadní změny v  jeho dalším fungování. Mgr.  Pikl 
přislíbil, že své výhrady k  fungování KC Panorama sepíše a  věc dále 
navrhne k projednání radě města a dále na některém z příštích jednání 
zastupitelstva.

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval zúčastněným 
zastupitelům za pozornost, popřál všem mnoho elánu do příštího 
volebního období. Poté starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Zápis byl pořízen 26. října 2022.

PRVNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

Ač si občané mnohdy neuvědomují, město Hluboká, díky tomu, že má 
vlastní skládku komunálního odpadu, není závislé na vývoji cen za 
skládkování a může tedy poskytovat svým občanům velmi výhodné ceny 
za likvidaci odpadu, které všichni známe jako „poplatek za popelnici“.

Proto i v minulém roce zahájilo výstavbu nové, čtvrté kazety skládky 
nákladem 36 miliónů Kč, která zajistí likvidaci odpadů pro občany na 
dalších 20-25  let. Stavba byla dokončena letos na podzim a uvedena do 
provozu bude po získání povolení od krajského úřadu počátkem příštího 
roku. Proto, aby skládka splňovala všechna požadovaná provozní kritéria, 
bylo nutné pořídit dostatečně výkonný stroj na hutnění – kompaktor, aby 
se do skládky dalo uložit plánované množství odpadů. Zcela nový stroj 
jsme převzali na skládce ve čtvrtek 24.listpadu 2022. Tento stroj, za 13 
miliónů korun, byl poslední podmínkou pro úspěšné dovršení výstavby 
a následný provoz skládky Munice. Všem přeji klidné a spokojené vánoční 
svátky a dobrý a úspěšný rok 2023!

Ing. Jaroslav Rada
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Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
KONANÉHO DNE 31. 10. 2022.

Přítomni: Ing.  Tomáš Jirsa, Ing.  Pavel Dlouhý, Valerie Chromá,  DiS., 
Bc. David Šťastný, Mgr. Milena Thalerová, Jan Piskač. Omluveni: Ing. Aleš 
Raus, Ph.D., Jindřich Soukal

Úvodem starosta přivítal přítomné členy rady města v novém volebním 
období a popřál úspěchy ve společné práci pro město.

1. Návrh komisí
V kompetenci rady města je zřizovat a rušit podle potřeby komise rady 
města (jako své iniciativní a poradní orgány) a jmenovat a odvolávat jejich 
členy. Spolu s radou obce tak po volbách pokračují v činnosti i dosavadní 
komise rady, a to až do zvolení nové rady. Komise rady obce tak zanikly 
spolu s dosavadní radou.

Na volební období 2022  – 2026 jsou vzhledem ke zkušenostem 
z minulých volebních období navrženy následující komise:

- stavební a bytová
- pro obce
- životního prostředí
- výběrová
- pro turistiku, cestovní ruch a kulturu
- pro školství a sport

Komisi pro projednávání přestupků jmenuje starosta města ze zákona. 
Tyto komise byly na nové volební období ponechány v původním složení. 
Na základě podaných návrhů jednotlivých stran odsouhlasila rada města 
složení komisí a  jmenovala jejich předsedy. Ke složení komise pro obce 
a  ke stanovení odměn předsedů komisí se rada vrátí na svém příštím 
jednání.

Usnesení  – rada města souhlasí se složením jednotlivých komisí 
takto:

Komise stavební a bytová
Beneš Jiří; Cirkl Jan; Černá Andrea, Ing.; Čmejrek Zdeněk; Drmota 
Pavel; Ing.; Jícha Miroslav; Košán František, Ing.; Nestával Ivan, Ing.; 
Rada Jaroslav, Ing.; Sedlický Martin, Ing.; Soukal Jindřich; Trčka 
Radek; Urbánek Jiří; Vácha Karel; Vácha Karel ml.

Komise životního prostředí
Brom František, Ing.; Chromý Václav, Ing.; Kaiser Vladimír, Ing.; 
Kofroň Petr; Kozáková Gabriela; Machartová Hana, Ing.; Mincu 
Radek; Odehnal Josef; Smetana Jaroslav

Komise výběrová
Berit Jaroslav, Ing.  Bc.,  MBA; Čmejrek Zdeněk; Dlouhý Pavel, Ing.; 
Hájek Milan; Holubová, Ing.  arch.; Horák Jan, RNDr.; Jirsa Tomáš, 
Ing.,  MBA; Kurfirst Vojtěch, doc., MUDr.,  Ph.D.; Piskač Jan; Raus 
Tomáš
 
Komise pro turistiku, cestovní ruch a kulturu
Hájek Karel; Hloušková Schandlová Šárka; Hric Matyáš; Jandera Karel, 
Mgr. Bc., DiS.; Kaska René; Loužek Antonín, Bc., DiS.; Píša Petr, dipl. 
um.; Polášková Klára, Ing. ; Soukal Jindřich; Šebková Ludmila, Ing.; 
Zvánovec Jan

Komise pro školství a sport
Bělohlav Petr; Dudková Žanet, Bc.; Chromá Valerie, DiS.; Košatková 
Lucie; Kozáková Gabriela; Neprašová Gabriela; Peldová Karla, Bc.; 
Plíhalová Zuzana, Mgr.; Sekyrková Mirka, Mgr.; Schlehrová Eva, 

Mgr.; Stráský Zbyněk, PharmDr.,  Ph.D.; Tenklová Eliška; Vejvodová 
Markéta, Mgr.
 
jmenuje tyto předsedy jednotlivých komisí:
- stavební a bytová - Vácha Karel
- pro obce - Stropnický Jaroslav, Ing.
- životního prostředí - Machartová Hana, Ing.
- výběrová - Jirsa Tomáš, Ing.
- pro turistiku, cestovní ruch a kulturu - Polášková Klára, Ing.
- pro školství a sport - Peldová Karla, Bc.

2. Určení zástupce města pro vyjádření na úseku stavebníhozákona
Rada města pověřuje pana Zdeňka Čmejrka a  Ing.  Tomáše Jirsu 
zastupováním města Hluboká nad Vltavou při řízeních vedených dle 
stavebního zákona a  k  vydávání stanovisek či námitek ke stavebním, 
záměrům; dále k  pověřování dalších osob k  zastupování města při 
místních šetřeních a ústních jednáních a ukládá pracovníkům městského 
úřadu, městem zřízených organizací a  provozovatele městské technické 
infrastruktury poskytovat výše uvedenému zástupci potřebné informace.

3. Kompetence radních
Rada konstatovala, že nezbytným předpokladem její úspěšné práce je 
přesné stanovení úkolů a  také odpovědnosti za jejich plnění. Koalice 
města se shodla, že v novém volebním období rozdělí kompetence (gesce) 
v oblastech činnosti města mezi jednotlivé členy rady. Rozdělení gescí bylo 
určeno dle priorit radních a vzájemné dohody.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA - starosta
• rozpočet města • správa majetku • řízení úřadu • personální záležitosti • 
reprezentace města
Ing. Pavel Dlouhý - místostarosta
• územní plán • městská policie • investice
Bc. David Šťastný - radní
• automatizace a  digitalizace úřadu • získávání mimorozpočtových 
zdrojů (dotační politika) • sport a volný čas • energetická problematika 
a soběstačnost města • komunikace s médii • dopravní stavby - silnice, 
chodníky, cyklistické stezky, parkoviště • projekční příprava
Jindřich Soukal - radní
• kultura • cestovní ruch • životní prostředí
Valerie Chromá, DiS. - radní
• sociální a zdravotní problematika města
Ing. Aleš Raus, Ph.D. - radní
• příprava projektů v  osadách (městských částech) • Podnik místního 
hospodářství - dohled nad pracovní činností, modernizace
Mgr. Milena Thalerová - radní
• školství - škola, školky

4. Návrh rozpočtu na rok 2023
Radě města byla předložena první pracovní verze návrhu rozpočtu města 
na r. 2023 v členění příjmy a výdaje.

Zařazeny jsou známé a očekávané příjmy a výdaje a jsou zapracované 
dosud došlé připomínky. Rozpočet je vytvořen jako schodkový s tím, že 
schodek je vyrovnán zařazením očekávaného přebytku hospodaření. Po 
doplnění případných podnětů ze strany zastupitelů města bude návrh dále 
projednáván tak, aby mohl být předložen k projednání příslušnými orgány 
města.

Rada města ukládá městskému úřadu zapracovat do návrhu rozpočtu 
města na r. 2023 připomínky a podněty a předložit jej k dalšímu projednání.

ZPRÁVY 
Z RADNICE
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5. Rozpočtová opatření
Společnost Recource, s. r. o., požádala o poskytnutí dotace na zakoupení 
tří skleněných výstavních vitrín pro Nadační galerii NAGA, která má od 
města pronajaté nebytové prostory v budově č. p. 42 v Masarykově ulici. 
Nadační galerie bude od 20.  11.  2022 v  budově č.  p. 81 v  Masarykově 
ul. dlouhodobě vystavovat expozici o  rybářské historii mapující vývoj 
sportovního rybářství v Čechách od 18. století a pro realizaci této výstavy 
by byly vitríny použity. Vystavená sbírka bude obsahovat: pruty, navijáky, 
literaturu, dobové letáky a  další rybářské vybavení. Galerie NAGA 
nemá svou vlastní právní subjektivitu, proto podává žádost společnost 
Recourse,  s.  r.  o., jejímž majetkem vitríny ve finále budou. Rada města 
souhlasí a  doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí provedení 
změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č „Recource, s. r. o. – dotace na 
pořízení 3 ks výstavních vitrín“.

Nadační fond jihočeských olympioniků, požádal o  dotaci na náklady 
spojené s nájmem prostor v hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou, kde 
fond pořádá každý měsíc pravidelnou schůzi a pak jednou za rok schůzi 
výroční. Ta se bude letos konat dne 4.  listopadu. Dotace by byla mimo 
režim veřejné podpory. Rada města souhlasí a doporučuje zastupitelstvu 
města vzít na vědomí „NF jihočeských olympioniků - dotace na nájem 
prostor 2022“.

Pan David Vaš, statutární zástupce spolku #tymdejvid z.s., podal žádost 
o poskytnutí dotace na realizaci běžeckého závodu „Okolo Muňáku“, který 
proběhl dne 25. 9. 2022 a byl určen jak pro dospělé běžce, tak i pro děti. 
Jednalo se o první ročník této akce a zúčastnilo se 82 dětí a 70 dospělých. 
Prostředky by byly použity na krytí nákladů na pořízení cen a  pohárů. 
Dotace by byla mimo režim veřejné podpory.
Rada města souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 10 tis. Kč z  položky 
„Dotace na činnost“.

Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek, požádal o dotaci ve výši 
10 tis. Kč na akci „Čertovská bašta“, 5.  12.  2022. Poskytnuté prostředky 
by byly použity na úhradu honoráře za divadelní představení a tvořivou 
dílnu – kreslení na obličej. Rada doporučila dotaci 10 tis. Kč. Vzhledem 
k tomu, že již bylo tomuto spolku v letošním roce schváleno poskytnutí 
dotací v celkové výši 240 tis. Kč, musí tuto dotaci schválit zastupitelstvo. 
Dotace by byla poskytnuta v  režimu podpory malého rozsahu „de 
minimis“.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s  provedením 
změny rozpočtu rozpočtovým opatřením ve výdajové části ve výši 10 tis.

Spolek CVČ Poškolák Hluboká z.s., požádal o dotaci na akci „Lampionový 
průvod se stezkou odvahy“, 16. 11. 2022. Poskytnuté prostředky by byly 
použity na pořízení kostýmů a vyplacení honorářů pro účinkující. Rada 
doporučila dotaci 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že již bylo tomuto spolku 
v  letošním roce schváleno poskytnutí dotací v  celkové výši 393 tis. Kč, 
musí tuto dotaci schválit zastupitelstvo. Dotace by byla poskytnuta 
v režimu podpory malého rozsahu „de minimis“. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města souhlasit s provedením změny rozpočtu rozpočtovým 
opatřením ve výdajové části.

6. Dispozice s majetkem
Město jedná se společností BDSO, a. s., o podmínkách realizace projektu 
seniorského bydlení v  lokalitě Křesín. Konkrétně by se mělo jednat 
o  cca  100-150 bytových jednotek se sociálním zázemím, přidruženými 
službami a  občanskou vybaveností na části pozemku parc. č.  1127/1 
o výměře cca 20.000 m2, jehož je město vlastníkem.

Zastupitelstvo již schválilo v této souvislosti změnu ÚP pro dané území 
a  vedení města nyní jedná se zástupci investora o  budoucím prodeji 
předmětného pozemku. Ten bude oddělen geometrickým plánem, v tuto 
chvíli by měla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, kterou si 

strany stanoví další termíny a postupy pro prodej pozemků jako takový. 
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní je nyní předkládán radě města 
k projednání a odsouhlasení, poté musí být budoucí záměr zveřejněn 
na úřední desce města a uzavření smlouvy musí schválit zastupitelstvo 
města, neboť se jedná o  závazný právní akt, vedoucí k  budoucímu 
prodeji pozemku. Kupní cena byla stanovena na částku 4.000 Kč + DPH 
/ 1 m2 převáděné plochy, předpokládaný termín prodeje pozemků je do 
konce roku 2023, projekt jako takový by měl být dokončen v roce 2025, 
kupujícím by mělo být nově založené bytové družstvo, jehož bude město 
členem a na jehož činnost bude město z titulu svého členství dohlížet.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s  uzavřením 
smlouvy o  smlouvě budoucí kupní se společností BDSO,  a.  s., jejímž 
předmětem by měl být budoucí prodej části pozemku parc. č. 1127/1 
o výměře cca 20.000 m2. Rada města pověřuje starostu a místostarostu 
města dojednáním dalších podmínek budoucího prodeje a ukládá MÚ 
administraci věci, zadání vypracování oddělovacího GP, znaleckého 
posudku na cenu, zveřejnění záměru prodeje na úřední desce 
a předložení věci k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Rada města předběžně souhlasí s  pronájmem části pozemku na 
parkovišti u  přístavu za účelem vybudování dobíjecí stanice pro 
elektromobily společnosti ČEZ,  a.  s. Rada města pověřuje MÚ 
administrací, zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce města 
a předložením věci k finálnímu projednání a schválení radě města.

Rada města bere na vědomí „Petici proti výstavbě parkoviště v  ulici 
Palackého na parcele č.  1668/1“ a  současně požadavek občanů na 
řešení parkování vozidel v  okolí Palackého ul. s  tím, že město bude 
hledat řešení dopravní situace v  okolí Palackého ulice ve spolupráci 
s příslušným projektantem.

Starosta informoval členy rady o  návrhu zřízení podchodu na 
komunikaci II/105 u panelových domů v prostoru stávajícího přechodu. 
Vzhledem k  nákladnosti projektu nebude v  současné době záměr 
realizován.

Na město se v zastoupení TJ Sokol Hluboká nad Vltavou obrátil starosta 
sokola David Šťastný, se žádostí o  pronájem nepoužívaného komína 
a části přilehlého pozemku parc. č. 349/12 u kotelny Fügnerova v k.ú. 
Hluboká nad Vltavou. Dle jeho vyjádření by Sokol chtěl komín využít 
pro oddíl lezení a vybudovat zde multifunkční lezecký areál. Na komíně 
jako takovém by byly vytvořeny lezecké cesty s  jištěním, na přilehlém 
pozemku pak zázemí tohoto sportoviště. Požadovaný nájem by byl na 
dobu určitou 15 let, za symbolické nájemné. Rada vyslovila předběžný 
souhlas s tím, že je nutné prověřit technický stav komínu.

7. Výběrová řízení
Město Hluboká nad Vltavou podalo žádost o  dotaci z  Ministerstva 
vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
(MV-GŘ HZS) v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace 
pro jednotky SDH na akci Rekonstrukce požární zbrojnice v Kostelci. 
MV – GŘ HZS ČR žádost schválilo a vydalo dokument Registrace akce 
s  výší dotace 3 749 790 Kč. Dále máme přidělenou dotaci na částečné 
dofinancování této akce z  dotačního programu Jihočeského kraje ve 
výši 2 700 000 Kč. V letošním roce již byla vyplacena záloha ve výši 70 % 
z této částky, tj. 1 890 000 Kč. Po schválení závěrečného vyúčtování bude 
v  r.  2023 vyplaceno zbývajících 810 000 Kč. Realizace projektu musí 
být dle Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem dokončena 
nejpozději do 30. 6. 2023.

Rada města souhlasí s výběrem společnosti SALMON-GASTRO, s. r. o. 
jako dodavatele zakázky „Pořízení vybavení do školní kuchyně ZŠ 
Hluboká nad Vltavou – konvektomat.

ZPRÁVY 
Z RADNICE
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8. Granty a dotace
Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR vyhlásila výzvu č.  1/2022 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Národní plán 
obnovy  – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem výzvy je 
mimo jiné výsadba dřevin mimo les. Maximální možná dotace je 250 tis. 
Kč. Konečné datum příjmu žádostí bylo 13.  10.  2022. Do této výzvy 
byla podána žádost o  dotaci na projekt „Výsadba dřevin v  Hluboké nad 
Vltavou“. Obsahem projektu je výsadba 35 ks stromů v Zámostí (lokalita 
v blízkosti řeky Vltavy, mezi PMH a pěší stezkou). Celkové předpokládané 
výdaje jsou 290 309 Kč, požadovaná výše dotace je 250 000 Kč. V případě 
získání dotace se předpokládá realizace v roce 2023.

Rada města souhlasí s  podáním žádosti o  reklamní partnerství Skupiny 
ČEZ v  projektu Rozsvěcení vánočního stromu na Hluboké 2022 ve výši 
30 tis. Kč.

9. Navýšení kapacity žáků ve třídách ZŠ.
Rada města souhlasí s  navýšením kapacity žáků vybraných třídách pro 
školní rok 2022/2023 z důvodu přijetí ukrajinských žáků. Třída 5. A… 34 
žáků; 5. B… 35 žáků; 8. A… 33 žáků.

10. V novém volebním období chce rada města nastavit nový koncept 
fungování zpravodaje.
Členové rady města se shodli na revizi počtu stran zpravodaje. Hlubocký 
zpravodaj by měl reflektovat a informovat o novinkách ve městě zajímavou 
a atraktivní formou. Zároveň je navrženo využít online formu prezentace 
v moderním formátu (publitas).

Nově navrhované změny:
1) Nová redakční rada: Alena Mitter*, Mgr.  František Kotrba, Lucie 

Burianová, Ing. Hana Šťastná.
2) Návrh nové struktury obsahu a fungování redakční rady.

3) Snížení počtu stran zpravodaje – dle nového návrhu struktury obsahu.
4) Roznos zpravodaje na každé číslo popisné, včetně okolních obcí (pro 

každé popisné číslo zdarma).
5) Online verze zpravodaje – publitas včetně lepší online prezentace.
Rada města souhlasí s  nově navrženou redakční radou Hlubockého 

zpravodaje ve složení: Alena Mitter*, Mgr.  František Kotrba, Lucie 
Burianová a Ing. Hana Šťastná a dále pověřuje redakční radu zpracováním 
nové struktury obsahu včetně návrhu počtu stran a  formu fungování 
redakční rady, tajemníka městského úřadu Jana Piskače a  člena rady 
města Bc. Davida Šťastného zpracováním kalkulace celkových finančních 
nákladů pro rok 2023 a zařazením do návrhu rozpočtu města na rok 2023.

*Alena Mitter ukončila smlouvu o provedení pracovní činnosti – přípravu 
a distribuci Zpravodaje. /pozn. redakce/

11. Zimní stadion, kalkulace energetických nákladů.
HC Hluboká nad Vltavou Knights, žádá o  navýšení dotace na provoz 
zimního stadionu v  r.  2022 o  300 tis. Kč v  souvislosti s  nárůstem ceny 
energií. Prostředky budou použity na úhradu elektrické energie a plynu. 
Na r. 2022 byly schváleny dotace na provoz ve výši 600 tis. Kč plus 300 tis. 
Kč na rostoucí ceny energií. Podle informace dodavatele energií (E.ON 
Energie) má však od 1.  12.  2022 dojít k  dalšímu nárůstu cen. Navýšení 
dotace na energie je požadováno pro pokrytí plateb za energie do konce 
r. 2022 tak, aby bylo možno zahájit zimní sezonu 2022-2023. Rozdíl mezi 
dotacemi a skutečnými náklady na energie předpokládá HC pokrýt z tržeb 
z provozu zimního stadionu.

Rada města požádala ZŠ o kalkulaci možnosti zakoupení úklidového stroje 
pro potřeby ZŠ.

Rada uložila MÚ prověřit, jak je daleko výměna poškozených prvků 
u Munického rybníka.

VODNÉ, STOČNÉ – CENA V ROCE 2023

STAROSTA REAGUJE NA „ZPRÁVY Z OPOZICE“

Za relativně dobrou zprávu lze považovat, že se vodné a stočné v našem 
městě v roce 2023 zdraží na základě kalkulace ČEVAK pouze o cca 14% 
oproti letošnímu roku. Důvodem je hlavně zdražení nákupu surové vody 
(o 16%) a samozřejmě zdražení elektrické energie. Jak jsme informovali 
v  minulém Zpravodaji, ceny plynu pro městské kotelny má společnost 

CENTRATOP zastropovány do konce roku 2023. A do konce tohoto roku 
mají děti ve školní jídelně zastropovány ceny obědů na úrovni loňského 
školního roku a  v  návrhu rozpočtu města na příští rok projednáváme 
možnost tyto ceny obědů udržet i pro rok 2023.

Tomáš Jirsa, starosta města

Zprávy z opozice, tak jak byly uveřejněny v minulém Zpravodaji, vyvolávají 
dojem, že opozice navrhuje skvělé věci, ale koalice je škaredá a  nechce ty 
dobré věci schválit.

1. V  rámci programu zastupitelstva jsme (tak jako každé čtyři roky na 
ustavujícím zasedání) zřizovali osadní výbory v  našich obcích. Osadní 
výbory se zřizují podle zákona o  obcích a  v  našem městě jich tradičně 
funguje 8 ve všech našich obcích, kde také současně s volbami komunálními 
proběhly volby do těchto výborů. V  par. 121 zákona o  obcích je přesně 
uvedeno, k  čemu jsou osadní výbory oprávněny a  zjednodušeně řečeno, 
vyjadřují se k  věcem dané obce a  jejich předseda má právo mluvit na 
zastupitelstvu a předkládat mu návrhy týkající se dané obce. Paní Monika 
Březinová navrhla zřídit takový výbor také v  Zámostí. Osobně (tak jako 
většina zastupitelstva) jsem hlasoval proti, neboť devět členů našeho 
zastupitelstva má bydliště v Zámostí a  tito automaticky mají právo mluvit 
na zastupitelstvu a předkládat mu návrhy. To by podobně mohl vzniknout 
„výbor Hůrka“ nebo „výbor Holý Vrch“, což nemá logiku. V minulosti jsme 
zvažovali vznik osadního výboru v části města „Sudárna“, která je fakticky od 
města oddělena a vzdálena cca kilometr, ale dnes i „Sudárna“ má svého člena 
zastupitelstva, Ing. Oldřicha Hoďánka, který za tuto část obce může mluvit.

2. Další bod „Zpráv z opozice“ se týkal návrhu, aby se hlasovalo o tom, aby 
bylo možné dostávat odměnu pouze za dvě souběžně vykonávané funkce. 
To ale již upravuje zákon a vylepšovat zákon usnesením zastupitelstva fakt 
nepovažuji za dobrý nápad. Zjednodušeně řečeno, zákon říká, že veřejný 
funkcionář bere odměnu pouze za jednu funkci. Není tedy pravdou, jak 
sčítal pan Martin Veber na sociálních sítích, že by starosta bral odměnu za 
to, že je starosta, také za to, že je radní, další za to, že je člen zastupitelstva 
a další za vedení komise. Znovu potvrzuji, že jako starosta i místostarosta od 
roku 2004 pracujeme jako „neuvolnění“ (tj. práce není na plný úvazek), za 
výkon funkce starosty a místostarosty pobíráme odměnu, jejíž výši stanovuje 
zákon a  potvrzuje zastupitelstvo. Rozdíl mezi odměnou uvolněného 
a  neuvolněného funkcionáře zůstává městu a  za těch 18  let je to několik 
milionů Kč. Myslím, že není jiné město naší velikosti v republice, kde všichni 
lidé ve vedení města, včetně radních, pracují jako neuvolnění.

3. Poslední poznámka se týká návrhu paní Moniky Březinové, aby 
tzv.  Židovská čtvrť, tedy soubor domů u  Podhradského (Židovského) 
rybníka byl prohlášen za kulturní památku. (S tím také souvisela lživá fáma, 
která obletěla celé město, že se bude tento rybník zavážet! Nesmysl!) Jak píše 
paní Březinová, rozhodnutí od Ministerstva kultury dostaneme „zadarmo“.

ZPRÁVY 
Z RADNICE
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MILADA HORÁKOVÁ LÁMALA SCHWARZENBERSKOU VĚTEV  
V ZÁJMU LIDU, KTERÝ JI POSLAL NA ŠIBENICI

Britové mají pravdivé přísloví „Neexistuje nic takového jako oběd zdarma“ 
a ani toto rozhodnutí nebude „zdarma“. Soubor tří domů podél hlavní silnice 
je, co já pamatuji posledních třicet let neudržován, chátrá a byl mnoho let na 
prodej. Společnost Karla Váchy mladšího (VAV development, s. r. o.) tyto tři 
domy koupila v dobré víře, s plánem rekonstrukce, která by kromě toho, že 
by odpovídala původnímu využití domů, a to k bydlení, byla i přizpůsobena 
bydlení 21. století, což by z hlediska statického, hygienického a dispozičního 
vyžadovalo zásah do současných stavebních konstrukcí. Nicméně by byl 
zachován ráz domů i stavební hmota. Tento plán se nesetkal s pochopením 
u  lidí, kteří by zde raději viděli hebrejskou restauraci, kavárnu, komunitní 
centrum a  dva luxusní byty. To by bylo jistě krásné a  i  já bych to uvítal. 
Ale bohužel, investor pro takový prodělečný projekt se nenašel. Návrh na 
vyhlášení za kulturní památku podala paní Březinová na cizí soukromý 

majetek a  budou-li domy vyhlášeny kulturní památkou, Karlu Váchovi 
peníze zpět nikdo nevrátí.

Bohužel, hlubočtí židé byli odvlečeni nacisty do koncentračních táborů 
před osmdesáti lety a  tato fronta domů podél silnice již nikdy nového 
odpovědného vlastníka nezískala a  dlouhodobě chátrala. Nehájím nijak 
záměr Karla Váchy, pouze konstatuji, že kupoval tyto nemovitosti v dobré 
víře, že s nimi může naložit, jak uzná za vhodné.

Možnost takto zrušit někomu podnikatelský záměr vidím spíše jako 
chybu státu. Pracovníci Národního památkového ústavu, kteří vyhlášení 
památky posuzují, jezdí okolo Židovské čtvrti na Hlubocký zámek desítky 
let a nikdy je nenapadlo, že by mohlo jít o kulturní památku. Uvidíme, jak 
jejich posuzování dopadne.

Tomáš Jirsa, starosta města

Nejvyšší soud v  Brně nedávno zamítl dovolání Alžběty Pezoldové (AP) 
v dědické při s Karlem Schwarzenbergem (KS). Alžběta je vnučkou Adolfa 
Schwarzenberga (AS), jenž jako poslední „soukromník“ vlastnil hlubocký 
zámek a další významný majetek v Jihočeském kraji. V závěti vše odkázal 
adoptivnímu synovi Karlu Schwarzenbergovi (KS) z orlické rodové větve.

AP postavila nárok na převedení dědických práv ve svůj prospěch na 
tvrzení, že KS nesplnil závětní příkaz AS maximálně usilovat o navrácení 
rodinného majetku. Soud opakovaně žalobu AP odmítl s odůvodněním, 
že pro KS je právně nemožné prolomit zákon „lex Schwarzenberg“ z roku 
47.

Paradoxní je, že tento účelový zákon, bezdůvodně trestající jediného 
občana, se vztahuje na rod, jehož heslem je „Nic než právo“. Lex 
Schwarzenberg je z  mého pohledu Schrödingerova kočka české justice. 
Živý i  mrtvý současně. A  spojuje dva odlišné ženské pohledy na účel 
a povahu majetku.

Obě dámy pocítily, že hlas většiny není důkazem spravedlnosti. Jedna 
z nich takový důkaz nepřežila.

Žijící AP sporný zákon pochopitelně považuje za nespravedlivý 
a  protiústavní. Domáhá se restituce dědečkova vlastnictví do 
soukromých rukou její rodiny, nesoucí jeho genetický otisk. Paradoxně 
se tím dostává do rozporu s  komunisty zavražděnou Miladou 
Horákovou (MH).

Ta pro převod vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů 
na zemi Českou hlasovala v  roli národně socialistické poslankyně 
Národního shromáždění republiky Československé, které tuto 
„krádež za bílého dne“ většinově schválilo. Zdůvodnila to limitující 
„soukromokapitalistickou“ povahou schwarzenbergova majetku 
pro využití na poli „lidovýchovném“ a  sociálním. Pro ni osobně se 
„lidovýchovné“ pole o tři roky později změnilo na pole minové.

Stala se obětí politického monstrprocesu. Gottwaldovská propaganda 
jím zfanatizovala proletářský lid k  torpédování soudu více než šesti 
tisícovkami žádostí o  její popravu. Ten stejný lid, pro který chtěla 
sociální spravedlnost a šlechtický majetek.

Hana Šťastná

ZPRÁVY 
Z RADNICE

ODBORNÁ EXKURZE ŽÁKŮ SOŠE A COP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
ZAMÍŘILA DO PÍSKU

Ve středu 19. října SOŠE a COP Hluboká nad Vltavou pro žáky 4. ročníku 
oboru Informační technologie připravila odbornou exkurzi, která zahrnovala 
návštěvu expozice Vodní elektrárny královského města Písku a  odborný 
workshop animace.

Celodenní program přinesl žákům spoustu nových poznatků a  zážitků. 
V  expozici historického vývoje veřejného elektrického osvětlení si žáci 

osvěžili poznatky získané v  odborných předmětech a  prohlédli samotné 
srdce vodní elektrárny – strojovnu a turbinárnu, i zcela unikátní exponáty 
např. Girardovu turbínu unikátní konstrukce. Pozornost si získal i odborný 
výklad o  historii veřejného osvětlení a  využití vodní energie jako zdroje 
elektrické energie obnovitelného typu.

V  animačním studiu Galerie Sladovna na žáky čekal workshop se 
zkušeným lektorem animace. Za pomoci PC a  kvalitní fototechniky, 
rekordéru Tascamu, softwaru pro tvorbu animace, střihu videí, úpravu 
fotografií a  grafiky měli žáci celkem čtyři hodiny na vytvoření vlastního 
krátkého animovaného příběhu. Na vlastní kůži poznali, jaké procesy 
a jednotlivé dílčí kroky se skrývají za tvorbou animovaného filmu a také si 
vyzkoušeli různé typy animace od ploškové až k 3D a hrané.

A  jaké byly ohlasy žáků po dni nabitém zážitky? Cestou domů se 
v autobuse ozývalo: „Bylo prima, že jsme si mohli vše prakticky vyzkoušet. 
Škoda, že to tak rychle uteklo“. Radost z dobře a efektivně stráveného dne 
jistě přinese žákům chuť do dalšího vzdělávání. Protože vždy platí, že spojení 
teorie a praxe je nedílnou součástí školního vzdělávacího procesu a cestou 
k cíli úspěšné přípravy budoucích odborníků.

SOŠE COP, Hluboká nad Vltavou
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ROZHOVOR

Lucie Černá je obdivuhodná bytost, která 
mě nejdřív trochu vyděsila. Je normální, aby 
maminka čtyř dětí, pracující z  domova, vedla 
oddíl 38 dětí „Mladí hasiči“? Prý to ale funguje 
skvěle, protože její čtyři děti se v  celkovém 
počtu ztratí.

Nejmenší děti v  oddíle mají 4  roky. Jsou 
v přípravce, a  jakmile začnou chodit do školy, 
budou z  nich mladší žáci, kteří pak dorostou 
v  žáky starší. Děti rodiny Černých obsadily 
všechny kategorie. Stejně tak i  sama Lucie se 
věnuje hasičskému sportu. Tři kluci a  jedna 
slečna se s rodiči rozhodně nenudí, rádi chodí 
po horách a  ani o  jiné aktivity není nouze. 

Rodinu Černých doplňuje ještě trojice tří psích 
holčiček, milých a mazlivých, z toho jedna čeká 
štěňátka. Krásná pohodová domácnost, řeknu 
vám. Počet hasičských autíček mírně nad 
normál, ale i tady právě zní koledy pískané na 
flétnu a voní předvánoční čas.

Proč přicházejí děti do hasičského oddílu 
Sboru dobrovolných hasičů na Hluboké?
Malí proto, že mají doma hasičská autíčka. 
A protože jsou ve věku, kdy každý z kluků chce 
být hasičem nebo popelářem. Určitě proto, že 
hasič je dětský vzor. Starší děti pak běží ve stopě 
svého dětství a  snů, jsou to i  děti hlubockých 

dobrovolných hasičů. Tím, že vědí, co hasiči 
dělají a  občas se pohybují kolem hasičárny, 
vnímají, jak hasiči tráví volný čas a  jak 
pomáhají při situacích, které umí zvládnout 
právě jenom oni. Pak se dětem také otevře svět 
hasičského sportu, a  to je naše hlavní náplň: 
výchova a hasičský sport.

Ve zjednodušené verzi pak připravujeme 
tréninky pro nejmladší děti z přípravky. Ti prcci 
jsou úžasní, mají obrovský zápal a nadšení, je 
jich asi 15 a práce s nimi mě strašně baví.

Objeví se v  hasičské výuce malých a  o  něco 
větších hasičů opravdový oheň?
Neobjeví. Zahrajeme si na něj, ale požární útok 
je o tom, že se strefujeme vodou na cíl – do terčů. 
Každé dítě má svůj úkol, musí spojit hadice, 
připojit je k  čerpadlu, to propojit savicemi ke 
kádi plné vody, doběhnout na nástřikovou čáru 
a v co nejkratším čase zasáhnout terč, který se 
rozsvítí. To je cílem požárního útoku.

Dále se soutěží v  různých štafetách, 
které prověří fyzickou zdatnost i  hasičskou 
dovednost. Motání hadic, připojování 
k  rozdělovači či hydrantovému nástavci, 
překonávání překážek jako je kladina, 
žebříková stěna či bariéra, přenášení hasicího 
přístroje, předávání štafetové proudnice místo 
kolíku.

Posledním typem závodů je závod hasičské 
všestrannosti a  brannosti  – azimut, požární 
ochrana, zdravověda, uzlování, orientace, běh. 
Sport prospěšný nejen fyzičce, ale i  hlavičce. 
Velmi důležitá je také spolupráce v týmu.

Připadá mi, že se v  oddílech tohoto typu 
sejdou dobří lidé. Nejsou to ti, kteří chtějí 
vyniknout sami za sebe a  oslnit svět. 
Ochotní pomáhat sobě vzájemně a ostatním. 
Mentalita podobná, stejný životní záměr.
Věřím a vím, že všude jsou dobří lidé. Nicméně 
řekla bych, že hodně dětí jde čistě za sportem, 
kde mohou vyniknout a  podávat vysoké 
výkony. U  nás jsou ale také děti jiné povahy 
a vlastností. A nemyslím to vůbec špatně. My 
se učíme, jak s  nimi pracovat a  motivovat je, 
oni se zas učí, jak překonávat a  zdokonalovat 
samy sebe. Trochu mi to připomíná skaut, kdysi 
jsem vedla skautský oddíl. Něco pro všechny 
a  do života, co se vždycky hodí  – a  třeba se 
jednou stanou dobrovolnými hasiči. Pro obec 
a společnost je to velmi důležité.

Samozřejmě jsme rádi, když na závodech 
vyhrajeme. Děti startují za družstvo A a B. Aby 
byla větší šance a  motivace pro ty aktivnější, 
a  menší náročnost pro ty pohodovější, 
co nejedou na doraz. Nejsme všichni 
nejšikovnější, ale co na tom? Není dobré dělat 
z  dětí průměr, ale využít toho, co každého 

MLADÍ HASIČI PŘED VÁNOCI
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ROZHOVOR

baví. Nechat je samotné si vybrat, co komu 
na závody sedí. Pomalejší a  silnější na sací 
koš, dříče na rozdělovač a  na proud postavit 
toho, kdo má rád sprint a akci. Děti brzy samy 
poznají, co jim vyhovuje. Na tréninku si však 
vyzkouší všechno.

Co mají děti na sobě?
Máme oddílové dresy s  dlouhými rukávy. 
Jsou z  rychleschnoucího materiálu, protože 
závodíme s  vodou. Když jsme pořídili první 
dresy, děti si je navlékly a  úplně změnily 
chování. Začaly být víc pospolité. Se stejným 
tričkem a stejnou helmou začaly mnohem víc 
spolupracovat, zkrátka závodit za Hlubokou. 
Dres udělal strašně moc! Staly se týmem 
a  táhnou za jeden provaz. Až jsme byli 
překvapení.

Máme také nová oddílová trička s  krátkým 
rukávem, ve kterých na závody přijedeme, 
oblečeme je na tábor a  jiné společné akce. 
Mladší žáci pak dostanou hasičskou bundu 
a kšiltovku s nápisem HASIČI. Děti by v  tom 
nejraději chodily ven a  do školy, což jsme 
museli zakázat. Jsou hrdí, že jsou hasiči. 
Kus oblečení, a  co udělá za zázraky. A  pro 
nás trenéry ohromně praktické. Hned jak 
přijedeme na závody, kde jsou účastníci 
z celého okresu, oblečou děti dres a helmy a my 
je snadno rozeznáme od ostatních.

Hasičská auta a hasičárnu mají vaši svěřenci 
jistě dobře prozkoumané… Tohle všechno 
děti ovlivní, ve formování charakteru 
a výběru povolání.
V  to doufám. Kdyby se alespoň někdo z  nich 
stal v dospělosti dobrovolným hasičem, možná 
i  profesionálním, bylo by to skvělé. Děti se 
pohybují napůl ve sportovním a  napůl ve 
skutečném hasičském prostředí. Mají kolem 
sebe spoustu lidí, které na ně mají vliv a  jsou 
jim vzory.

Již od dětství jsou vedené k  všestrannosti. 

Taková průprava pro život. Na závody a  na 
tábor vozíme různé nářadí, občas je potřeba 
něco propilovat, nebo vezmou drátěný kartáč, 
opucují zašlé klíče, mají z  toho radost a  my 
také.

Během roku i na táboře tvoříme, malujeme, 
běháme a  pohybujeme se v  přírodě. V  rámci 
hry Plamen plníme povinnou roční činnost, 
pořádáme víkendové akce, organizujeme 
týdenní tábor, pomáháme při akcích pro 
veřejnost.

Na táboře pak plníme odbornosti. Děti si 
mohou vybrat, co za téma je zajímá: strojník, 
preventista, kronikář… Objednali jsme výšivky 
a  pokud splní zkoušky, a  ty nejsou lehké ani 
zadarmo, mohou si je na svou hasičskou bundu 
přišít. Už se ptají, kdy budou moci plnit další.

Když jedeme na závody, nikdy nevíme, 
s jakou se budeme vracet. Největší odměnou je 
medaile, jedno jaká. Pro závodníky, kteří stáli 
na bedně, medaile vítězů, pro ostatní medaile 
účastnická. Všichni pak odjíždějí spokojení. 
A  pokud se zadaří, umístíme na vitrínu 
v  hasičárně slavnostně pohár a  společné 
úspěchy oslavíme pizzou nebo vyhraným 
dortem. Taková tečka za společně prožitým 
dnem.

Některých závodů se účastní i  ti nejmenší 
z  přípravky, což je úplně skvělá záležitost. To 
pak jedeme všichni autobusem a už z Hluboké 
vyrážíme jako parta. Protože hasiči, i  ti 
nejmenší, musí fungovat společně a  spoléhat 
jeden na druhého. Pomáhat si, rychlejší 
pomalejšímu, a  během závodu se vzájemně 
podporovat.

Co zvládají mladí hasiči během roku?
Během školního roku trénujeme na školním 
hřišti a za chladného počasí pak v  tělocvičně. 
Připravujeme se jak na závody sportovní, 
tak i  na závod hasičské všestrannosti. Uzly, 
orientace, požární ochrana, motání hadic. 
Základem přípravy na požární útok je 

spojování hadic. Tam to musí letět, secvaknout 
a hotovo. Protože když se dětem hadice rozpojí, 
tak je tím závod vlastně prohraný. Nateče do 
nich voda a děti nemají sílu je spojit. I přesto se 
snažíme, aby svůj úkol společně dokončily, aby 
nic nevzdaly. Dobře, budeme poslední, ale úkol 
jsme splnili. Někdy jde o  víc než o  vítězství 
v soutěži.

Přes zimu v  tělocvičně také posilujeme. 
Musíme posílit ruce, aby děti dokázaly ve 
stoje smotat 10metrovou hadici, a samozřejmě 
celkovou fyzickou kondici. Na jaře, jakmile to 
jen jde, pádíme ven. Trénujeme na školním 
oválu, kluci, holky, všichni se doplňují 
a  funguje to. Za holky v  oddíle jsem ráda, 
přinášejí jemnější atmosféru, dokážou kluky 
motivovat a spojit.

Dobré je, když dokážeme překlenout věk 
dospívání, a vítáme příležitosti, kdy dospěláci – 
hasiči  – vezmou děti mezi sebe. Třeba 
společný zážitek z exkurze do hasičské stanice 
Jihočeského kraje. Nadšení, obdiv, prohlídka 
profi prostředí, možnost si na vše sáhnout.

Přemýšlíme, co s  náplní starších žáků. 
Někteří samozřejmě odejdou za jinými zájmy. 
V  současnosti jich máme v  oddíle šest. Pro 
základní soutěže požárního útoku je potřeba 7 
a pro štafetu až 9 závodníků. Aby se nestalo, že 
budou mít nedostatečnou náplň, přemýšlíme 
nad individuálními soutěžemi. Jako možnost 
se jeví běh na 60 m s  překážkami či TFA 
závody v  dětské a  juniorské verzi. Z  tohoto 
nápadu jsou nadšení. Je to fyzicky náročnější, 
takže si soutěžící sáhnou trochu hlouběji do 
svých sil. V tomto věku je pro ně individuální 
soutěž schůdnější, protože tíhnou k  větší 
kritice kamarádů v  družstvu a  kladou důraz 
na individuální prezentaci. Rádi tedy vedle 
týmových soutěží pro změnu nasadí síly jen 
sami za sebe.

/TFA - Toughest Firefighter Alive je silový 
víceboj, který simuluje práci hasičů, a  to 
včetně plné hasičské výstroje. Původní 
myšlenka vznikla v  USA, kdy si hasiči 
z  plánovaného testování nových plicních 
automatik udělali soutěž v  plné polní. 
Pozn. redakce/

Jste ve sboru dobrovolných hasičů jediný 
ženský element? Líbí se mi, že z  ženského 
maminkovského světa děti tak hezky uvedete 
mezi opravdové chlapy.
Ve sboru jsou registrované ještě další hasičky. 
Já se aktivně věnuji především dětem, ale 
nejsem klasický maminkovský typ. Jako 
trenéři fungujeme momentálně čtyři, spolu 
s  Cedrikem, Láďou a  Karlem. Úžasní kluci, 
tři mužské vzory, každý má dětem co předat. 
V  jednom člověku by to všechno zvládnout 
absolutně nešlo. I samotná příprava na trénink 
je náročná. Jsme rádi také za pomoc rodičů, 
kteří jsou velmi ochotní. To platí dvojnásob při 
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SMUTNÝ FRANTIŠEK PON.
Paní Jitka Baliharová, něžnější polovina proslulé malířské dvojice z Poněšic, 
navždy odešla své rodině a všem kočkám, domácím i venkovním. Útěchou 
snad může být, že pobývá někde tam, kam jednou dojdeme všichni. A že s ní 
tráví čas všechny její kočky, které zachránila, a které odešly za duhový most 
už dříve.

Pod podpisem fiktivní postavy, Františka Pona, tvořila manželská dvojice 
Jitka Baliharová a Oldřich Přibík, a společně psali také knihy. Spolu pracovali 
na tvorbě obrazů a litografií. Charakteristický pro ně byl rukopis poznatelný 
například častým vyobrazením koček, milovaným zvířetem obou manželů. 
Mnohé samostatné výstavy pořádané v České republice doplnili o zahraniční 
výstavy v Německu a v Itálii.

Jitka Baliharová působila původně jako grafička a  výtvarná redaktorka 
Státního pedagogického nakladatelství v Praze. V dílech Františka Pona se 
specializovala na drobné detaily. Do Poněšic přinesla Jitka a její muž pražský 
umělecký nadhled, a  artefakty, které zůstanou. Plechového Ježíše na kříži, 
anebo namalované čertisko v původní kovárně, nyní společenském prostoru, 
kde se potkávají sousedé.

Životní moudrost, nadhled a vtip, budou všem, kdo paní Jitku znali, citelně 
chybět.

S malými hasiči jsme nachystali fotografování 
pro prosincový Zpravodaj. A  tak mimořádně 
přišly ke slovu i  hořící prskavky. A  děti nám 
toho hodně navyprávěly:

Do hasičárny přijdou čerti. Všechno se 
přebarví na peklo a  proběhne čertovská 
prověrka. My máme čerty hodné, ale vědí 
všechno. Loni totiž u nás byl čert, co lezl po 
všech autech. Uvidíme, jakého pošlou z pekla 
letos.

A nezmizí nějaký malý hasič do pekla?
To nééé.

Sejdeme se při pečení perníčků. Upečeme 
perníček pro každého velkého hasiče, co bude 
sedět na valné hromadě. Malé děti napečou 
perníčky doma u  Lucky. Větší děti je budou 
zdobit.

Co si přeje malý hasič od Ježíška?
Hasičské lego. Hasičské auto. Přejeme si 

hasičské kalhoty. A máme i čepice s kšiltem. 
Ale potřebujeme zimní hasičské čepice…

U  nás doma cinkají medaile pověšené na 
posteli, protože máme palandu.

Proč chodíme na kroužek malých hasičů?
Protože máme rádi hasiče. Kamarádíme 
s dospělými hasiči! Chceme vydržet u hasičů 
až budeme dospělí. Ještě nevíme, jestli jo. 
Víme. Ano. Budu profesionální hasič, ale je to 
ještě tajemství.

Co je nejlepší na hasičském sportu?
Jezdíme na závody! Děláme, co nás baví. Jsme 
všichni kamarádi! Teď jsme vyhráli druhé 
místo v  okresním poháru. Můžeme jezdit 
i fandit! Byli jsme na TFA poháru dospělých. 
Mamka byla druhááá!

Jaká je vaše vedoucí Lucka?
Dobrá! Odvážná. Nejlepší. Je s ní legrace. 

venkovním tréninku přípravky, protože prcci 
ještě nemají sílu odtáhnout a vylít hadici plnou 
vody. Občas zkrátka zaměstnáme každého, kdo 
stojí poblíž.

Co se mého začátku u hasičů týká, původně 
jsem brala na hasičský kroužek své starší 
děti a  občas pomohla motat hadice. Až jsem 
nakonec zůstala a stala se postupně trenérkou. 
Našla jsem tak něco, kde můžu trávit čas 
s  dětmi a  přitom se jedná o  činnost s  dalším 
rozměrem, než jsme do té doby měli. A  to 
i  přesto, že se svými dětmi trávíme čas velmi 

aktivně. Jezdíme s dětmi na závody a fandíme 
jim. Teď se dokonce obrátily role: máma se 
zakousla a vyjela s kluky ze sboru na dospělácké 
TFA. Bylo to naprosto úžasné, zadařilo se. 
Děti tak fandily nám. Zároveň viděly, co jsem 
musela věnovat tréninku, když jsem běhala 
kolem rybníku v zásahové přilbě a s dýchacím 
přístrojem na zádech. Co víc si jako dospělí 
můžeme přát…

Lucie, co byste si přála k  Vánocům? Třeba 
i nesplnitelné přání?

Vím, že členové sboru nám hodně pomáhají, 
podporu od nich máme velikou. Ale tím, že 
s  dětmi trénujeme ve škole, zas tak často do 
kontaktu nepřijdeme. Můj sen je společná 
veliká hasičárna, malí, větší i  dospělí, kde by 
děti měly svou klubovnu a  vedle hasičárny 
prostor pro štafety a požární útok. Pak by bylo 
vzájemné prolínání intenzivnější a  motivace 
ještě větší.

A  všem samozřejmě přeji krásné a  hlavně 
pohodové Vánoce a  do nového roku hodně 
zdraví, lásky a elánu.

ROZHOVOR
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KULTURNÍ 
PŘEHLED

PANORAMA12 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

Předprodej a rezervace vstupenek 
na www.kcpanorama.cz nebo na tel. 774 457 269

Kde nás najdete:  
Masarykova 974 
Hluboká nad Vltavou, 373 41

2.12.
pátek

CIVILIZACE  
Dokumentární film Civilizace režiséra P. Horkého a egyptologa M. Bárty 
o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. 
Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny civiliza-
ce zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní? 
dokumentární (ČR), 81 minut

3.12.
sobota

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
Originální snímek odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá 
herečka Skálová (J. Bohdalová). Její syn (K. Roden) řeší svoji prostořekost 
a přítelkyni, u Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vzta-
hy, ale u svátečního stolu se sejdou J. Lábus i O. Kaiser a řada dalších.
komedie (ČR), 118 minut  

9.12.
pátek

ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE    
Adam Ondra, největší lezecká ikona současnosti, dosahuje fenomenál-
ních výkonů. Skrze jeho příběh a tvrdou přípravu na olympiádu v Tokiu 
ve filmu sledujeme proměnu sportovního lezení, vliv komerčních tlaků, 
médií a diváků, ke konci filmu se ocitáme na olympijských hrách! 
dokumentární (ČR/Itálie), 77 minut  

10.12.
sobota

NEJVĚTŠÍ DAR   
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen 
na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých i zlých, 
laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. A kromě nich také svérázní 
obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou 
plést do života lidem a lidé do života bohům?  
pohádka (ČR), 106 minut  

14.12.
středa

IL BOEMO  
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z 
nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – 
Josefa Myslivečka. Divák zavítá do Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se 
legendou, ale také zemřel v zapomnění. 
historický/hudební (ČR/Itálie), 140 minut  

16.12.
pátek

+
17.12.

sobota

AVATAR 2.: CESTA VODY   
Film Avatar: The Way of Water nabízí 
filmový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného 
světa Pandory ve velkolepém a strhujícím 
dobrodružství plném akce. Po více jak de-
seti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, 
Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, 
aby se udrželi v bezpečí a naživu.   
sci-fi/fantasy (USA), 190 minut   

21.12.
středa

JAN ŽIŽKA   
Film P. Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí 
bouřlivých událostí r. 1402. Se skupinou žoldnéřů jsou najati na ochranu 
králova zástupce a prokáží skvělé strategické a bojové schopnosti.
 drama/historický (ČR), 125 minut  

22.12.
čtvrtek

WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY 
Inspirativní, dojemná a emocionální cesta 
životem a kariérou Whitney Houston, kterou 
si diváci mohou na filmovém plátně vychut-
nat zároveň s velkolepými vystoupeními 
a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této 
hudební ikony. 
hudební/životopisný (USA), 119 minut  

české titulky             český dabing             přístupné od 12 let             přístupné od 15 let             přístupné od 18 let

PROSINEC 2022
PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI 
vždy od 17.00 hodin, cena 130 Kč

4.12.
neděle

NEJVĚTŠÍ DAR  
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen 
na Valašsku dobře známý bůh Radegast, ale plno jiných – dobrých i zlých, 
laskavých i hašteřivých, veselých i vážných. A kromě nich také svérázní 
obyvatelé malé valašské vísky. Jak to dopadne, když se bohové začnou 
plést do života lidem a lidé do života bohům? 
pohádka (ČR), 106 minut  

17.12.
sobota

SRDCE DUBU    
Dokument Srdce dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho 
stromu a akci, kterou byste od „obyčejných“ mravenců, veverek a polních 
myší nikdy nečekali. Podívaná stvořená pro velké plátno vám otevře oči 
avtáhne vás do světa dobrodružných příběhů a zvláštních zážitků.
dokumentární (Francie), 80 minut  

23.12.
pátek

KOCOUR V BOTÁCH  
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází se-
tkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali 
bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět 
a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky potvrdí vzápětí...
pohádka/fantasy/animovaný (USA), 90 minut  

8.12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY SINFONIE
sál KC PANORAMA, začátek v 18.00 hodin

1   .1.
středa

„EGYPT – PAMÁTKY KOLEM ŘEKY NIL“
Pořadem nás provede paní Jitka Bezděková.
sál KC PANORAMA, začátek v 17.00 hodin

15.12.
čtvrtek

GALAVEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN 
Ocenění sportovců Baseballového a Softballového oddílu Hluboká n./Vlt. 
sál KC PANORAMA, začátek v 17.00 hodin

SPOLEČENSKÉ AKCE

8
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VÁNOCE

JE TU ANDĚLSKÁ HLUBOKÁ 2022!

Festival desítek kulturních, charitativních a církevních akcí pro malé i velké, 
bez kterého si advent a Vánoce Hlubočtí už ani nedokážou představit.

„Kolem nás se v  posledních měsících koncentruje možná až příliš 
negativních událostí, zpráv a  nálad. O  to více nyní potřebujeme krásu, 
pozitivní podněty a  obyčejné lidské sdílení a  sounáležitost. Potřebujeme 
se ujistit, že kolem nás stále jsou Andělé… Jsem šťastný, že za prvních 
pět ročníků rozkvetla Andělská Hluboká do krásy a  pestrosti a  že se na 
ni upřímně těší Hlubočáci i  stovky přespolních návštěvníků. Dovolím si 
popřát všem poklidný advent, požehnané Vánoce a  pozvat všechny na 
Andělskou Hlubokou 2022, která právě začíná,“ zve starosta Hluboké nad 
Vltavou, senátor Ing. Tomáš Jirsa.

Úplně první akcí letošní Andělské Hluboké je již probíhající výstava 
„Andělských obrazů“ výtvarnice Míši Maškové v Nadační galerii NAGA. 
„Naše galerie se připojuje k organizátorům Andělské Hluboké letos poprvé. 
Vedle výstavy andělských obrazů jsme na sobotu 3. prosince od 16. hodin 
připravili pro nejmenší mikulášskou pohádku O nepovedeném čertíkovi 
a v sobotu 10. prosince od deseti Vánoční jarmark. Jako součást sociálního 
podniku RECOURSE budeme nabízet především výrobky chráněných 
dílen a osob se zdravotním handicapem napříč celým Jihočeským krajem. 
Věřím, že se nám díky jarmarku podaří zbořit další bariéry mezi námi,“ 
přeje si za Nadační galerii NAGA Nikola Sochovská.

Maraton více než sedmi desítek akcí zahájil už v  listopadu Tradiční 
adventní trh v Knížecím Dvoře, plný řemeslných výrobků, dobrot a hudby. 
Návštěvu můžete spojit třeba s prohlídkou Státního zámku Hluboká, který 
připravil speciální zimní prohlídkovou trasu.

Bohatý program se odehraje na náměstí, další desítky akcí pak na 
tradičních místech jako jsou Alšova jihočeská galerie, zoologická zahrada 
Ohrada a  Muzeum lesnictví, myslivosti a  rybářství. Pod vedením pana 
faráře Tomase van Zavrela jsou v hlubockém kostele připraveny adventní 
nedělní mše svaté, rorátní mše svaté v  týdnu, předpůlnoční společné 
zpívání koled, prohlídky jesliček a  zapalování svící na adventním věnci. 
Žehnání adventních věnců a mší svatých se dočkají i věřící v kostele svatého 
Jiří v Purkarci. „Od soboty 26.  listopadu a další dva víkendy mohou děti 
odpoledne přinést do našeho kostela svatého Jana Nepomuckého dopis 
Ježíškovi a stéblo slámy do jesliček, aby Ježíškovi bylo teplo. Velmi silnou 
atmosféru mají staročeské rorátní mše při svíčkách, které budou brzy ráno 
ve středu, a věřím, že si slavnostní náladu v duši i srdci nachystáme po celý 
advent a Vánoce. Kostel s jesličkami a Betlémským světlem bude vedle mší 
a dalších akcí pro veřejnost otevřený i odpoledne na Boží hod vánoční a na 
Štěpána,“ zve farář hlubocké farnosti Tomas van Zavrel.

Nejvíc andělů potkáte na Hluboké určitě v sobotu 17. prosince, kdy se 
od páté podvečerní vydá Masarykovou ulicí Andělský průvod. Příprava 
andělů, hlavně malování na obličej – začíná o hodinu dříve.

Neopakovatelnou energii a  atmosféru sounáležitosti má každoroční 
společné štědrodenní zpívání koled na zámku. „Za ty roky, kdy společné 

zpívání organizujeme, se vytvořila skvělá parta lidí, která se neustále 
rozrůstá, nabalují se na ni další a  další Hlubočáci i  stovky lidí z  okolí. 
Věřím, že letos opět dokážeme zaplnit Alšovu jihočeskou galerii. Zpívat 
začínáme na Štědrý den v  jednu po obědě, účastníci dostanou u vchodu 
tradiční zpěvníček s  koledami a  těšíme se, že nám to bude i  letos ladit, 
i když nás budou stovky,“ zve za organizátory Tereza Kadlecová.

Vloni se součástí Andělské Hluboké stala Svatohubertská mše k  uctění 
památky patrona myslivců svatého Huberta. Letos se v gesci spolku Karlův 
hrádek tradiční svatohubertská mše s  fanfárami uskuteční v hlubockém 
kostele první prosincovou neděli od 14. hodin, před a  po mši vystoupí 
s mysliveckými fanfárami Jihočeští trubači.

„Bezesporu nejslavnostnější událostí je pro malé i  velké rozsvěcení 
vánočního stromku na první neděli adventní, která letos připadá již 
na sedmadvacátého listopadu. Před pátou zazpívají děti z  naší mateřské 
školy koledy a v sedmnáct hodin na náměstí rozsvítíme vánoční stromek. 
O půl šesté pak společně zapálíme první svíci na adventním věnci. Každý 
rok se na přípravě Andělské Hluboké podílí řada hlubockých organizací, 
spolků a dobrovolníků. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich nadšení 
a  nezištnost, za to, že si společně dokážeme udělat trochu pochmurný 
konec roku zářivější a  veselejší. Velký dík patří našemu dlouholetému 
partnerovi a  dobrému sousedovi Skupině ČEZ za partnerství v  rámci 
programu Oranžový rok 2022 a  Rozsvěcení vánočních stromků 2022,“ 
děkuje radní Jindřich Soukal.

Tradiční koordinátorkou celého projektu je Mgr. Lucie Jozová z hlubocké 
radnice. „Startujeme maraton osmi desítek akcí, na kterých se vedle 
profesionálních umělců a souborů podílí řada partnerů města, hlubockých 
institucí, spolků a  desítky dobrovolníků. Není možné připomenout 
všechny, ale zmínit musím sportovně kulturní spolek Hluboká v pohybu, 
mateřskou a  základní školu, Agenturu Sinfonii a  pěvecký sbor Slavíčci 
z  Hluboké, Alšovu jihočeskou galerii, pěvecký sbor Záviš, Jihočeskou 
zoologickou zahradu a Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Nadační 
galerii NAGA, spolek Karlův hrádek, Knížecí Dvůr, farnost Hluboká 
a  samozřejmě Skupinu ČEZ, která je tradičním partnerem projektů 
Oranžový rok a  Rozsvěcení vánočních stromků. Děkujeme i  dalším 
partnerům, provozovatelům restaurací a podporovatelům a zveme všechny 
na Andělskou Hlubokou 2022,“ zve Lucie Jozová.

Kompletní program Andělské Hluboké 2022 naleznete na webu www.
andelska-hluboka.cz, v  prosincovém vydání Hlubockého zpravodaje, 
facebookovém profilu města.

Přejeme všem Andělské Vánoce 2022!
Mgr. Lucie Jozová – Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Mgr. Markéta Vejvodová – Hluboká v pohybu z.s. – 
organizátor programu AH na náměstí
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VÁNOCE

ADVENT NA ZÁMKU OHRADA

ROZSVÍCENÍ MUNICKÉHO 
VÁNOČNÍHO STROMKU

TRADICE VÁNOČNÍCH KONCERTŮ 
ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
ZÁVIŠ POKRAČUJE…

Muzeum lesnictví, myslivosti a  rybářství pořádá již tradičně Advent na 
zámku Ohrada. V  letošním roce se bude konat v  neděli 11.  prosince 
v čase od 14.00 do 18.00 hod.

V čase, který se nese v duchu tradic, v odpoledním čase třetí adventní 
neděle, se sejdeme v  mysliveckém sálu zámku Ohrada, abychom si 
vychutnali kouzlo předvánočního období a  v  přátelské atmosféře si 
z přírodních materiálů sami pro radost vyrobili drobné ozdoby ať už na 
stromeček nebo na sváteční výzdobu.

Zveme všechny ty, co si chtějí v  příjemné atmosféře, kterou budou 
dotvářet hudebníci LŠ Písek hraním vánočních koled, zazpívat koledy, 
zastavit se v předvánočním shonu a vychutnat si kouzlo vánočního času.

Návštěvníci se mohou též seznámit s ukázkou betlémů z kukuřičného 
šustí, ukázkou práce řezbáře při zhotovování betlémských figurek, stejně 
tak jako s ukázkou výroby papírové krajky. V keramické dílně si vybarvit 
vánoční figurku.

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

Marie Machová, Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Po dvoutýdenním zkoušení zpěvu a  pilování přednesu se munické děti 
dočkaly slavnostní chvíle. Tou bylo již tradiční rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi. Letos byl termín lehce posunutý na páteční večer, 
aby mohli naši zpěváčci potěšit na první adventní neděli i posluchače na 
Hluboké při vystoupeních mateřské i základní školy.

V  pět hodin se za účasti zhruba 60 místních starousedlíků i  nových 
sousedů rozezněly první tóny, děti odpočítaly konec tmě a  jemná 
pestrobarevná světla prozářila náves. Pod taktovkou paní Jany Pečenkové 
bylo představeno pásmo koled, vánočních písní a básniček, které potěšily 
nejen našich 14 účinkujících, ale i jejich rodin a přátel.

Prochladlé tváře i údy rozehřál výtečný punč a vlídné, přátelské slovo 
všech účastníků.

Krásný čas adventní a veselé Vánoce přejí
Muničtí osadníci

Vánoční hudba k  adventu neodmyslitelně patří a  my Vás moc rády 
uvidíme.

A  tak nám dovolte, abychom Vás pozvaly na naše koncerty, které 
se uskuteční 11.  prosince  2022 v  Alšově jihočeské galerii v  Hluboké 
nad Vltavou. První koncert zazpíváme ve 14.00  hodin a  druhý pak od 
16.00 hodin.

Vstupenky si můžete zakoupit v informačním středisku na Hluboké od 
15. listopadu 2022.

Již nyní Vám přejeme překrásný a pohodový vánoční čas a do nového 
roku 2023 hodně štěstí, pevné zdraví a  samozřejmě lásku Vašich 
nejmilejších.

Těšíme se na setkání a nezapomeňte doma ZVONEČKY!
Ženský pěvecký sbor Záviš z Hluboké nad Vltavou

PPřřiijjmměěttee  ssrrddeeččnnéé    ppoozzvváánníí    
nnaa    ttrraaddiiččnníí    vváánnooččnníí    kkoonncceerrtt 
ŽŽeennsskkééhhoo  ppěěvveecckkééhhoo  ssbboorruu  ZZáávviišš  
  

  
                    VV  nneedděěllii    1111..  1122..  22002222    oodd  1144..0000  hhoodd..    aa  

                                            oodd  1166..0000  hhoodd..  
                        vv  AAllššoovvěě  jjiihhooččeesskkéé    ggaalleerriiii  vv  HHlluubbookkéé  nn..VVlltt..  
  
  

  
  

        VVáánnooččnníí  hhuuddbbaa  kk  aaddvveennttuu  nneeooddmmyysslliitteellnněě  ppaattřříí    
          aa  mmyy  VVááss  mmoocc  rrááddyy  uuvviiddíímmee.. 
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SPORT

GOLFOVÝ KLUB

VELKÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKYŇ

… v současné době dělá opět vše pro to, aby sezóna byla co 
nejdelší, resp. vůbec nekončila a hřiště bylo v co nejlepší 
kondici také v  zimním období. Pokud nebude zasypáno 
sněhem.

Recepce je celoročně v provozu, ve všední dny od 8:00 
do 16:00  hodin, k  dispozici pro zodpovězení dotazů, 

zajištění rezervací a  podobně. Golfová restaurace bude v  mimosezoně 
v provozu v případě dobrého počasí zejména o víkendech až do zahájení 
nové golfové sezóny 2023 a bude se těšit na Vaši návštěvu. Proto v případě 
zájmu neváhejte rezervovat stůl v příjemném prostředí s neopakovatelným 
výhledem na hřiště.

Úpravy a aktivity jsou většinou hodnoceny pozitivně, což s samozřejmě 
motivuje další snahy golfový resort nadále zvelebovat.

Nejinak tomu bude i během letošní zimní sezóny a sezóny 2023.

A na co se tedy můžete těšit v následující sezóně?
Téměř všechny plány byly splněny, a to i přes nepřízeň situace zaviněné 
stále se zvyšujícími náklady téměř všech materiálů, hnojiv a v  současné 
době také energií.

Co bylo v této sezóně slíbeno a zrealizováno:
■ rozšíření krytého driving range
■ rozšíření závlahového systému
■ výsadba cca 200 ks stromů
■ budování dalších reklamních ploch
■ investice do strojového parku a pořízení nové techniky
■ instalace nápojového automatu na jamku č. 10.
■ instalace chladících zařízení do altánů jamky č. 1 a 10
■ nové osvětlení terasy
■ vytvoření jezírka pro jamky č. 2, 7 a 8
■ úprava přechodových cest
■ výstavba nového můstku a cesty pro vstup na jamku č. 4
■ úprava stávajících záhonků a remízků v prostorách hřiště
■ rekonstrukce lávky k zahradnictví

■ investice do doplňků a vybavení hřiště
■ aerifikace fervejí a okolí greenů vč. pískování
■ navazování nových partnerských dohod s  golfovými resorty (GC 
Bayerischer Wald a Śląski Klub Golfowy)
■ instalace odpadkových košů na parkovišti
■ rekonstrukce a sjednocení bílých a žlutých odpališť u jamky č. 18

Co dalšího pro následující období je v plánu:
■ redesign stávajících vodních překážek (jamky č. 10, 7, 5, 3…)
■ úprava dalších přechodových cest
■ modernizace stávajícího a  vybudování nového zázemí pro naše 
greenkeepry
■ vytvoření relax zóny s lehátky (vedle klubovny)
■ redesign fasády klubovny (směr silnice)
■ pokračování v revitalizaci bunkrů
■ aerifikace fervejí a okolí greenů vč. pískování
■ modernizace zázemí recepce a instalace klimatizační jednotky
■ instalace solárních panelů na klubovnu pro nabíjení e-cart a  provoz 
klubového zázemí
■ další investice do doplňků a vybavení hřiště
■ investice do strojového parku
■ pokračování v  navazování nových partnerských dohod s  golfovými 
resorty a udržení stávajících

Zámecký Golf Resort Hluboká nabízí svým členům v  rámci plného 
členství jedinečný bonus, a  to hru na vybraných partnerských hřištích 
zcela ZDARMA. V  letošní sezoně přibylo hřiště GC Bayerischer Wald. 
Spolu se stávajícími hřišti (Weitra, St. Oswald, Böhmerwald, Kremstal, 
Welten, Linz Luftenberg, Laab im Walde, Über den Dächern von Passau, 
Drataul Berg, Römergolf, Telč, Hořehledy, Mnich), tak můžete v  rámci 
jednoho členství využít hru na 18 hřištích v 15 resortech a neuvěřitelných 
261 jamkách.

Více informací a aktuální ceník členských poplatků naleznete na www.
golfhluboka.cz

Žákyně naší školy, Karla Hájková (5. A) a  Ella Ševčíková (7. A), jsou 
členkami českobudějovického tanečního centra MOVE 21. Díky svému 
talentu a  tvrdé práci si z  polského města Thomaszow Mazowietski 
přivezly titul mistryň světa pro rok 2022. Zlatou medaili děvčata získala za 
vystoupení s disco show formací Zloděj pohádek v kategorii dětí do 12 let. 
MS se zúčastnilo celkem 1300 tanečníků ze 14 států světa.

K  tomuto velkému úspěchu jim přišel pogratulovat a  předat věcnou 
cenu pan starosta Tomáš Jirsa.

Děvčat jsme se zeptaly:

Karlo, kolik tanečnic bylo ve vaší formaci Zloděj pohádek?
Celkem nás tančilo 24. Je to nejvyšší možný počet tanečnic.

Ello, kolikrát týdně jste před MS trénovaly?
Trénovaly jsme 3x týdně a absolvovaly několik víkendových soustředění.

Karlo, od kolika let tančíš?
Tančím od tří let.

Ello, od kolika let tančíš? Já tančím od šesti let.
Karlo, Ello, kterého dalšího úspěchu si ceníte? Nejvíce si ceníme několika 
titulů mistryň ČR.

Karlo, Ello, navštívily jste se svou taneční skupinou i  jiné státy než 
Polsko?
Naše skupina zatím nikde jinde v zahraničí nebyla.

Karlo, Ello, na jaké vystoupení se budete nyní se svou trenérkou 
připravovat?
Nyní se připravujeme na vánoční vystoupení pro rodiče, které se bude 
konat v Metropolu v Českých Budějovicích.

Děkujeme za rozhovor a přejeme děvčatům i celému centru MOVE 21 
mnoho dalších sportovních úspěchů.

Lenka Dvořáková a Jana Drábová
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ŽÁKYNĚ HLUBOCKÉ ŠKOLY MISTRYNÍ REPUBLIKY 
V JEZDECKÉM PARKURU
MISTRYNÍ ČR VE SKOCÍCH V KATEGORII: DĚTI 11 AŽ 14 LET SE V CHUCHLI LETOS STALA REPREZENTANTKA 
JIHOČESKÉHO JEZDECKÉHO KLUBU TANDEM DUBENEC, GABRIELA HORKÁ. AREÁL SE NACHÁZÍ POBLÍŽ MĚSTA 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, KDE ČTRNÁCTILETÁ JEZDKYNĚ SE SVOJÍ JEZDECKOU RODINOU BYDLÍ.

Starosta města Tomáš Jirsa přišel do naší základní školy, aby ocenil a před 
celou třídou i ředitelem školy poblahopřál Gabriele k jejímu sportovnímu 
úspěchu. Z celkového počtu 45 kvalifikovaných jezdců se v závěru dětské 
kategorie parkurového mistrovství České republiky postaralo o napínavé 
rozeskakování osm dvojic. Pět z  nich zopakovalo bezchybnou jízdu 
a vítězkou se stala Gabriela Horká s klisnou Asile de Paix P.

Gabriela je skromná a  poukazuje na to, že v  tomto sportu je úspěch 
závislý na více aspektech. Jezdecký sport ji naučil trpělivosti a umí si vážit 
i malého pokroku. V parkuru záleží na jezdci a také čtyřnohém partnerovi. 
Gabriela závodí od svých 8 let na ponících, nyní má k dispozici tři koně na 
ježdění a  závodí ještě s  koněm rodinné známé. Její stájovou jedničkou je 
nyní úspěšná třináctiletá Asile de Paix P. Startovala v soutěžích do 150 cm 
a jezdil ji Gábinin tatínek. Druhým koněm je sedmiletý pony Sisi. Kobylka je 
zapůjčena z jezdeckého klubu v Mělníku. Třetí je šestiletá Camilla, se kterou 
Gabriela letos se svým jihočeským družstvem získala stříbro na MČR. Právě 
Camilla „zaskakovala“ za zraněnou klisnu Quibell. Klisna před zraněním 
skákala parkury do 120 cm a bude připravena na závody až příští sezónu.

Jezdecký klub, za který Gabriela závodí, je Tandem Dubenec. K dispozici 
má krytou jízdárnu, dvě venkovní, kolotoč a  čtyři výběhy. Nachází se 
v něm 35 boxů. Gabrielu trénují oba rodiče, především tatínek. Svoji dceru 
podporují jak finančně, tak i  psychicky, a  ona je jim za podporu vděčná. 

Na závodech a zimních soustředěních, která probíhají v kryté hale klubu, ji 
také trénuje pan Jaroslav Jindra. Gábina je přesvědčená, že pro ni vymyslel 
skvělou jízdu a tak jí vlastně „zařídil“ titul. Navíc je to její velký fanoušek.

Covidová doba dolehla na většinu sportů, znamenala zpoždění celé sezóny 
a odložení mnoha závodů nebo soustředění. Následky si nesli nejen jezdci, 
ale také koně. Byli unavenější a bez chuti k výkonu na závodech – oproti době 
předcovidové. Jistě nejen Gábina si přeje, aby se tahle doba už neopakovala.

Do letošní sezóny 2022 vstupovala s vědomím, že je to její první pořádná 
sezóna na velkých koních. Přála si podívat se na mistrovství. Také postoupila 
do nejstarší kategorie jezdců na pony, a  díky tomu byla kvalifikace na 
MČR o dost náročnější. Věci se zkomplikovaly, když si klisna zranila nohu 
a Gabriela se musela rozhodnout, zda odjet na MČR pouze s jedním koněm, 
nebo narychlo plnit kvalifikaci s jiným. A to se nakonec povedlo!

Jezdkyně nemyslí jen na sebe, závodění je pro ni záležitost koně 
i závodníka, parkurová dvojice se na sebe musí nejen spolehnout, ale musí je 
to společně bavit. I kůň si svůj sport „užívá“ a oba se vzájemně „učí“.

Jezdecký sport je náročný, ale krásný. Je důležité nic nevzdat, když je horší 
období, a  jít si za svým. Fyzická, ale hlavně psychická pohoda koní je pro 
Gábinu prioritou, má své koně moc ráda a ví, jak je to důležité.

Koním rozumí, protože k  nim měla díky rodičům blízko už jako malé 
dítě. Jezdecký sport je pro ni doslova životním stylem a pořád ji baví. U koní 
tráví většinu svého volného času a  nikdy by se neobešla bez přátel – jak 
těch čtyřnohých, tak těch dvounohých, kteří tenhle sport milují. Všichni 
se podporují vzájemně, rodina fandí a  drží palce pokaždé, když vjede na 
kolbiště, ať už je to mistrovská záležitost nebo klasické závody.

Přejeme Gabriele odpočinek s koncem sezóny, v příštím roce dobrý start 
za juniory, hodně úspěchů a štěstí!

Parkurové skákání je jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží 
buďto v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu 
s překážkami nebo se trefit do časového limitu či hodnocení na styl. 
Za svůj vznik vděčí nejvíce důstojníkům britské kavalerie, kteří skoky 
přes různé překážky považovali za vynikající trénink jak jezdce tak 
i  koně. Parkur má úzkou souvislost s  drezurou, kůň musí být velice 
dobře přiježděn a  musí důvěřovat jezdci. Na olympijských hrách se 
poprvé objevuje v roce 1900 v Paříži. Do roku 1945 byl parkur téměř 
výhradně vojenským sportem a  některých závodů se směli účastnit 
pouze armádní jezdci. Od roku 1974 závodí muži společně se ženami.
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DIVADLO ZDEŇKA PIKLA SE VRACÍ NA HLUBOKOU

Doufám, že rozhovor se Zdeňkem Piklem, 
hercem a  producentem, potěší jeho divadelní 
příznivce. Mluvili jsme totiž o  návratu na 
prkna, která znamenají svět. V sále Kulturního 
centra Panorama odehrají herci Divadla Pikl 
představení ještě poslední den v prosinci.

Precizně odvedená komorní představení, 
vtipná a  ze života a  velkolepá muzikálová 
představení na zámku přesvědčily, že se vyplatila 
odvaha vyzout se z ochotnických bačkor, spojit 
se s  profesionály a  vkročit do světa velkých 
kulturních projektů. Muzikály, psané na míru 
zámeckému nádvoří a  osobností Divadla 
Pikl. Objev nových talentovaných zpěváků 
i herců /Jan Kopečný, Zuzana Benešová, Eliška 
Ochmanová, Lukáš Randák a další/, i těch tehdy 
nejmenších /Filip Antonio/. To vše znamenalo 
velký úspěch.

Jenže. Před třemi lety přišel covid a hlediště 
i  jeviště zůstala prázdná. Z  obzoru hlubocké 
kultury zmizely vtipné hry zimní divadelní 
sezóny. Velkou ránu pro stovky fanoušků 
znamenal také konec letních originálních 
muzikálů na nádvoří zámku Hluboká.

Dnes kultura zase chytá dech. A diváky pozve 
k  prožití veselého Silvestra. Pánové a  dámy, 
oprašte večerní róby, divadelní sezóna právě 
začíná. Ano, i na Hluboké.

Letos sice už tolik neřešíme covid, ale zase je 
v Evropě válka, lidé se bojí zdražování, a tak 
šetří. Jak dlouhá byla přestávka bez divadla? 
Jak jste ji vnímali?
Naposled jsme odehráli v březnu roku 2020 dvě 
představení hry Poslední doutník, ze kterého 
jsme měli opravdu krásný pocit, uspokojení 
z  dobrého představení. Hráli jsme ho už před 
lety, takže jsme jen přeobsadili některé postavy, 

trochu ho vylepšili. A  pak to v  nejlepším 
skončilo. Stejně tak v  dalších dvou letech. 
Prostě nic se nekonalo. Smutné časy. Letos už to 
vypadalo, že bychom začali a přišly zase nějaké 
komplikace. Do toho ještě mé letní zranění ruky, 
ze kterého se dodneška kurýruju.

Ale teď už mohu říct, ano, začínáme hrát… 
Na Silvestra  – což je tradice, kterou jsme na 
Hluboké drželi hooodně let! Silvestrovské 
představení v  Panoramě patřilo vždycky 
k velkému lákadlu pro naše diváky, a samozřejmě 
jeho atmosféra těšila pokaždé i nás herce. A pak 
bychom samozřejmě chtěli hrát i ve dny všední 
a  plánujeme divadelní sezónu na leden, únor, 
březen, snad až do dubna. A možná i v létě.

Uvedete vaše klasická komorní představení, 
veselohry, které už máte nastudované? Nebo 
přijde něco nového?
Máme ještě pár her, jejichž potenciál jsme 
zdaleka nevyčerpali. Doutník, Velká zebra aneb 
Jak že se to jmenujete? a  ještě další hry. Máme 
dost titulů, které bychom chtěli nabídnout. Hráli 
jsme na zámku především Sluhu dvou pánů 
nebo Charleyovu tetu – obě tyto velmi oblíbené 
hry bychom chtěli přenést dovnitř do sálu.

Není dne, abychom nedostali mail, 
telefonický či osobní dotaz: Kdy už začnete 
zase hrát??? Samozřejmě se ptají Hlubočáci. Ale 
i vzdálenější diváci. Na silvestrovské představení 
jezdí pravidelně minibus z  Mariánských lázní. 
Díky muzikálům se fanclub divadla rozrostl 
do úctyhodných rozměrů, diváci jezdí z  celé 
republiky.

Jsme proto ze všech směrů tlačeni, abychom 
oprášili muzikál… Který by to byl? Muzikály, 
které jsme hráli, byly každý úplně jiný. Jedna 
noc na Karlštejně, Romeo a Julie, Casanova. Ale 

protože byl Karlštejn první, lidé se k němu víc 
upínají a  pro nás je to srdeční záležitost. Oba 
další muzikály jsem miloval, ale jsou vysoce 
náročné na výpravu, v Romeovi je na scéně 50 
lidí…

Rozhodně toužíme hrát a  vnímáme to jako 
závazek k divákům. Pokud se podaří, odehrajeme 
různá představení na různých místech. Docela 
se rozjeli „kluci“, co vedou letní kino v Háječku 
v  Budějovicích, Daniel Habrda a  jeho přátelé. 
Pořádají nejen filmové akce. Záležitosti, které by 
spíš patřily do menších komorních scén, ale oni 
si troufnou je uvést a mají velkou návštěvnost. 
Takže, když Háječek zvládne divadlo o  dvou 
hercích, máme v  úmyslu tam přivést také 
Noc na Karlštejně. A  další myšlenka, až bude 
dokončena rekonstrukce otáčivého divadla 
v Týně, rádi bychom vystoupili i tam.

Samé dobré zprávy. Přežili herci, celý 
ansámbl…
Ansámbl v  tom dobrém smyslu slova přežil, 
nevyprchalo z  nás nadšení, touha hrát, chuť 
a radost, vášeň. Samozřejmě, všem nám divadlo 
chybělo. Hodně moc nám chybělo.

Na silvestrovské představení, které už je téměř 
vyprodáno, se všichni těší. Silvestr je náročný, 
v  tom smyslu, že se odehrají dvě představení 
za sebou. Ani ne tak fyzicky, ale když hrajeme 
stejný kus dvakrát po sobě, přichází napodruhé 
nějaká replika – na vteřinu zaváháš, jestli už byla 
vyslovena nebo nebyla. Obě představení vám 
tak trochu splývají. Takže obrovské soustředění, 
na závěr jsme dost vyčerpaní. Jednodušší bylo, 
když jsme hráli v  jednom večeru dvě různé 
hry. Od pěti odpoledne jednu, navečer technici 
přehodili scénu a odehráli jsme jiné představení.

Všichni si myslí, že na Silvestra si dodáváme 
odvahu alkoholem. Vždycky opakuju: nikdy, 
nikdy bychom si netroufli vyjít na jeviště 
v  mírně podroušeném stavu. To by byla 
naprostá neúcta k divákovi. A jestli tak někdy 
působíme, tak je to z toho soustředění, euforie, 
výjimečnosti večera.

Vracíte se na Hlubokou rádi?
Máme nabídky účinkování z  mnoha míst 
republiky. Ale Hluboká je naše domovská scéna. 
Tady jsme začínali. První divadelní krůčky. 
Odtud jsme vyšli. A odehráli tolik představení, 
že jsme ani neměli potřebu jezdit ještě někam 
jinam. Časem se to ale rozšířilo: Třeboň, 
Krumlov, Budějovice  – mimo jiné představení 
přímo v  Jihočeském divadle. Trhové Sviny, 
Týn, Praha. V  Duchcově účast na prestižním 
festivalu. V Rychnově nad Kněžnou Poláčkovo 
divadelní léto. Scéna, kde v  létě divadla 
krajských a  pražských scén odehrají kolem 10 
představení. Čtyřikrát jsme měli obrovskou čest 
festival zakončit naším představením.
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Pane principále, nebuďte skromný: vždyť 
vy jste hráli i  v  Jižní Koreji! Je rozdíl mezi 
obecenstvem hlubockým a  obecenstvem na 
ostatních štacích?
Na Hluboké a potom i na zámku jsme odehráli 
750 představení, přišlo sem na 180 tisíc diváků. 
Z  toho množství je 90–95  % lidí odjinud. 
I tady v Panoramě. V úplných začátcích to bylo 
rodinné hlubocké, teď už je to jinak. Diváci 
jezdí z  Budějovic, z  celého jihočeského kraje. 
Tolik vyprodaných hledišť bychom jenom 
s  Hlubočáky naplnit nezvládli. Výhoda lidí 
odjinud je také v tom, že si odpoledne zajdou do 
parku, nebo na zámek, po představení si zajdou 
na večeři, na víno, v zimě přespí v penzionu… 
To je snad takový bonus pro místní podniky.

A  v  Daegu, ano, to byl neuvěřitelný sen. 
Město s 3,5 miliony lidí. Hráli jsme náš muzikál 
Casanova, chodili po městě a  potkávali tam 
obrovské reklamní billboardy a  roll upy 
s podobiznou Casanovy, jak zamyšlený píše tím 
ptačím brkem… Tisková konference s několika 
televizemi najednou a za mikrofony já a Zdeněk 
Barták, rozhovory o  přestávce při představení. 
A  to se nám doopravdy dělo… pro mne 
neuvěřitelné zážitky.

Znají vůbec Korejci naši republiku? Vždyť 
jsme proti nim tak malincí?
Jo, to je zajímavé. Jedeme takhle taxíkem, každé 
sedadlo pro pasažéra má před sebou umístěný 
laptop, vše dokonalé, pro nás jiný svět. Taxíků 
tam jezdí tisíce, zavoláte a  do pěti vteřin před 
vámi brzdí. Řidič se mě lámanou angličtinou 
zeptá, odkud jsem. Říkám „Ček republik“. A on 
hned křičí: Zátopééék! Zátopééék!

Jejich kultura a  naše kultura, propastný 
rozdíl. Ptali jsme se českého velvyslance 
v  Koreji, který naše představení navštívil, jak 
je možné, že v Soulu denně odehrají 80 až 100 
muzikálů, každý den v  roce, dvakrát denně, 
pro tisíce diváků. A  on nám říká: „Jižní Korea 
má 4 priority. Vnitřní a  vnější bezpečnost, 
podporu malého a  středního podnikání, 
zvýšení postavení žen ve společnosti. Kultura je 
na čtvrtém místě! Protože lidi tady velice těžce 
pracují. A  bez nějakého odreagování, radosti, 
pohody, ta společnost by se rozpadla. Nemůžete 
jen chodit do práce, domů vyspat a  zase do 
práce.“

Proto kultura. A  pak teprve zdravotnictví, 
školství, doprava. Tak to se nám líbilo. V tomto 
ohledu mě mrzí, že je kultura u nás vždycky až 
na posledním místě. Že i v dobách rozkvětu se 
na ní šetří a peníze se dávají radši jinam.

Uzrají představení, která jste hráli před více 
lety a později je znovu oprášíte?
Mají někdy jinou příchuť. Vždyť hrajeme 
představení, která jsme uvedli před 20 lety. 
Užíváš si ty určité situace „ze života“, které jsi 
jako mladší vnímal trochu jinak. Rok od roku 
jsme víc odpovědní, aby to bylo dobře, pokorní – 

před 20–25 lety jsme byli možná uvolněnější, 
bezstarostní, míň svázaní obavami. Občas se 
mně někdo zeptá, jestli mám ještě dnes před 
představením trému. Každý to má trochu jinak. 
Určitě jsme s Alešem odehráli k osmi stovkám 
představení, pokaždé 60 nebo 70 repríz, a přece 
před každým představením to vnímám. Není 
to stres, kdy se člověk hroutí, ale to napětí tam 
trvá. Pár minut, většinou když jsi první na scéně 
při otevření opony. Tak to mám já, a má to Aleš, 
soustředění a  obava… nechápu herce, kteří 
dvě minuty před začátkem představení laškují 
a vyprávějí si vtipy.

Jaké představení se vám nejvíc zadřelo pod 
kůži?
Milujeme všechna naše představení a měli jsme 
šťastnou ruku při výběru autorů i her. Jmenovat 
můžu třeba Tři muže na špatné adrese. Skvělá 
připadá nejen nám hercům. Hodně ji prožívají 
diváci. Poprvé jsme je hráli před více jak 20 
lety, a určitě tu hru ještě musíme hrát, protože 
to představení má obrovský náboj. Sešli jsme 
se v  něm tři muži, kterým role sedí, troufám 
si říct. Já, Aleš Chrt, Kamil Švehla  – a  ten je 
tam obzvlášť dokonalý, nikdy bych ho v  té roli 
nevyměnil. A ještě je tam dámská role, malá, ale 
dokonalá.

Vybrat správné herce do rolí asi není 
jednoduché…
Na muzikály byly obrovské konkurzy. Není 
to příjemné pro nikoho. Přijede spousta 
lidí, renomovaní zpěváci, herci a  proti nim 
sedí autor hudby, autor scénáře, režisér, 
choreografka, dirigent a  já. Shodli jsme se 
skoro vždycky, složili správné dvojice… 
Nebylo to mockrát, kdy jsem to nakonec jako 
producent musel rozhodnout. Jde o  intuici, 
náhodu, člověk neví. Ale vždycky z těch našich 

herců, a  to i  na začátku jejich kariéry, sálalo 
nadšení, nasazení, Honza Kopečný, Zuzka 
Benešová, Eliška Ochmanová, Lukáš Randák 
a další, dneska obsazovaní muzikáloví profíci. 
Byli odsud, měli na Hlubokou blízko, a  když 
byli stejně dobří jako ti z Prahy, neváhal jsem 
A vyplatilo se to.

Činoherní komedie konzultujeme s  Alešem 
Chrtem, ten je nezastupitelný a  za ta společná 
léta jsme už spolu naprosto srostlí. Člověk, 
se kterým jsme vlastně divadlo na Hluboké 
iniciovali, a dalo to práci, než jsme Láďu Křížů 
přemluvili. Krásné začátky. Výborná parta, 
Škopina Prokešů, Petr Dvořák, Roman Malát… 
spousta skvělých lidí, vůbec nemůžu jmenovat, 
abych na někoho nezapomněl. Byla to přízeň 
hvězd, že jsme to začali a  že to pokračuje. 
Hluboká je výjimečná třemi hereckými 
skupinami, které město to tak má?

Byly to krásné roky, lidem se to líbilo, odezva 
úžasná. Všichni ještě máme chuť pokračovat. 
Můžete třeba pochybovat o sobě, že jste nedali 
nejlepší výkon, že ještě mohlo být něco líp, ale 
vnímáte v tom celku, že to má význam, že je to 
dobré.

Myslím, že diváci jsou vděční, že se mohou 
koukat, a  herci také, že mohou hrát. Právě 
proto, že jsme poznali jaké to je, když divadla 
byla zavřená.
Jsme závislí na kultuře, sportu, koníčcích, 
nic z  toho se nesmělo, všechno nedostupné, 
pracovali jsme z  domova. Je třeba naplňovat 
lidskou potřebu jít mezi lidi, mezi přátele, bavit 
se, udržovat sociální kontakty. Je to nutnost, 
o  dětech nemluvě. Člověk je tvor společenský, 
izolace není zdravá.

Na diváky se proto velmi těšíme a jsme moc 
nedočkaví. Divadlo nás baví, a víme, že diváky 
baví také. Už aby to bylo…

Vážení diváci, srdečně vás zveme na:

SILVESTROVSKÁ PŘEDSTAVENÍ 2022,
která se uskuteční v časech 16.15 a 19.30 v KC Panorama.

Uvedeme komedii „Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete“. Vstupenky jsou v předprodeji 
na telefonním čísle 723 480 229 formou SMS. Cena vstupenky 300 Kč.

Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na 
něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, 
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Tento 
trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže tentokrát 

mu osud postaví do cesty nečekaný problém.

Divadlo Pikl
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ MUZIKÁLOVÝ VEČER
na českobudějovickém náměstí

sobota 10. prosince, 18:00 hodin



Hlubocký zpravodaj | prosinec 2022strana 20

KULTURA

Hudební skladba Hlubocký blues – jako jedna 
z  připomínek nadstandardních sousedských 

vztahů občanů města Hluboká nad Vltavou 
s občany vorařské obce Purkarec, vzdálené od 
středu Hluboké nad Vltavou 14 kilometrů po 
proudu řeky Vltavy.

V  rámci připomínky v  minulosti 
uskutečněných turistických, sportovních 
a  společenských akcí konaných v  Purkarci, 
nelze nevzpomenout starou purkareckou 
hospodu se sálem. /U Janátů, pozn. red./

V celé své historii byla návštěvníky Purkarce 
a  dva kilometry vzdálené zříceniny Karlův 
Hrádek vyhledávaným místem pro odpočinek, 
občerstvení a  kulturu. Byla taktéž významná 
pro sportovce, pěší turisty, cyklisty a  další 
zájmové skupiny.

Jednou z náročných pěších turistických akcí 
byl, a  stále je, dálkový pochod z  Hluboké 
nad Vltavou do Purkarce a zpět (přes keltské 
sídliště Baba a  zříceninu Karlův Hrádek), 
spojený se zamykáním, nebo odemykáním řeky 
Vltavy (celková vzdálenost cca  30 km). Další 
možností je dojít pouze do Purkarce a následně 
odvoz zpět na Hlubokou nad Vltavou (15 km).

Tuto sportovní akci již asi čtyři desetiletí 
zajišťuje a  svou účastí podporuje skupina 
ZTV Hluboká n/Vlt. Sport pro všechny. Při 
této a  většině dalších akcí nikdy nechyběla 

hudba Hlubockých muzikantů a  jejich zpěv. 
Bez nadsázky lze konstatovat, že na těchto 
sportovních akcích byli téměř vždy v  početní 
převaze „Hlubočáci“.

Nutno připomenout, že historická 
purkarecká hospoda je v současné době mimo 
provoz. V Purkarci nyní fungují tři restaurační 
zařízení, která lze využít.

Doufám, že trasa a  okolí cyklostezky 
z Hluboké nad Vltavou do Purkarce a zpět se 
stane sportovní výzvou zejména pro mladé 
sportovce a  turisty. A  že nadále zůstane 
oblíbenou trasou sportovců, kteří tuto trasu 
již absolvovali.
Jako vzpomínku na společné sportovní a další 
akce, jež bývaly zakončeny ve staré purkarecké 
hospodě, jsem se rozhodl vypracovat 
jednoduchou bluesovou hudební skladbu 
s názvem Hlubocký blues.

Tuto skladbu věnuji nám, sportujícím 
„Hlubočákům“, zejména kamarádům 
a  kamarádkám ze skupiny Sport pro všechny, 
dále kamarádům ze skupiny Univerzální 
sportovci Hluboká nad Vltavou, a  spolku ZS 
Karlův Hrádek.

Jan Cirkl

ZPÍVEJTE S NÁMI V ZÁVIŠI

Milé dámy,
členky Ženského pěveckého souboru Záviš z  Hluboké nad 

Vltavou by od ledna 2023 v Záviši uvítaly nové zpěvačky, které rády 
a dobře zpívají a chtěly by společně s nimi nacvičovat nové skladby 
a prezentovat je na koncertních vystoupeních.

Novou uměleckou sezónu zahajujeme 17. ledna 2023 v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti hlubockého městského úřadu. Více informací na 
telefonním čísle: 724 095 182.

Dveře v Záviši jsou pro každou příznivkyni zpěvu otevřené!
Za Ženský pěvecký sbor Mgr. Milena Horníková, sbormistryně

DIVADELNÍ SOUBOR KŘÍŽŽÁCI 
HLEDÁ HERCE

Divadelní soubor Křížžáci Hluboká nad Vltavou rozšiřuje své řady 
o pány ve věku 25 – 45 let. Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys zkusil 
ochotnické divadlo nebo někoho takového znáš?

Chtěl by ses stát součástí tvůrčího kolektivu? Neváhej a  ozvi 
se nám nebo pošli dál! Právě začínáme studovat nový kus 
a potřebujeme tě už teď!

Kontakt: 777 745 570. Naší činnost si můžeš prohlédnout na 
www.krizzaci.cz. Těšíme se!

HLUBOCKÝ BLUES

GALERIE KNÍŽECÍ DVŮR
Probíhající výstava

20. 11. 2022–18. 12. 2022 Vánoční inspirace 2022
Adventní víkendy – otevřeno – mnoho děl z úspěšné kolektivní výstavy je stále vystaveno,

pěkný dárek na Vánoce se jistě najde.
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MENSA

MENSANÉ NA NÁVŠTĚVĚ HLUBOKÉ

Mensa International je mezinárodní nezisková organizace založená 
v  roce 1946 v Oxfordu. Sdružuje lidi s  IQ mezi horními 2 % populace. 
Členem se může stát každý, kdo tohoto výsledku dosáhne v  testu 
inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem. Ve více 
než 100 zemích má přes 100 tisíc členů – formálně se skládá z jednotlivých 
národních organizací a zastřešující Mensy International.

Mensa ČR, česká pobočka Mensa International, byla založena 
v  březnu 1991 psycholožkou Danou Drábkovou, která se zabývala 
výzkumem dědičnosti inteligence, zvláště vysoké inteligence. Mensa 
je dobrovolnickou organizací. Všechny aktivity a  projekty Mensy jsou 
vykonávány dobrovolníky, členy Mensy, zdarma. Organizuje vstupní 
testování IQ, vede agendu členů, vydává časopis Mensa, spravuje své 
internetové stránky a minimálně jednou ročně svolává valnou hromadu. 
Mimo jiné pořádá konference, přednášky, exkurze a  jiné volnočasové 
aktivity. Velký důraz je zaměřen na podporu nadaných dětí. V jednotlivých 
krajích působí místní skupiny, které pořádají pravidelné schůzky, různé 
exkurze, přednášky, výlety, a další aktivity pro rozvoj svých členů. Veškeré 
aktivity jsou přístupné i širší veřejnosti. Dvakrát ročně se koná celostátní 
setkání členů, které pořádá vždy některá z místních skupin.

Poprvé ve své historii se k pořadatelství přihlásila i místní skupina České 
Budějovice, která byla založena skupinou členů v čele s Lucií Malechovou 
(Palivcovou), rodačkou z  Hluboké nad Vltavou, v  roce 2008. A  právě 
Hlubokou nad Vltavou si místní skupina České Budějovice vybrala 
k uspořádání celostátního setkání členů v termínu podzimních prázdnin 
26. – 30. 10. 2022.

Na akci bylo registrováno 190 účastníků ze všech koutů České republiky. 
Pro všechny byl připraven bohatý program. Ubytování a  stravování 
formou polopenze bylo zajištěno v  Parkhotelu Hluboká, v  době obědů 
využili Mensané nabídku místních restaurací.

Program setkání čítal několik zajímavých exkurzí, na které účastníky 
přímo od hotelu dopravoval místní dopravce. Mensané v  několika 
skupinách navštívili jadernou elektrárnu Temelín, Budějovický Budvar 
nebo třeba doly v nedalekém Rudolfově. Velký zájem byl i o každodenní 

prohlídky státního zámku Hluboká a  přilehlého parku, zapojili se do 
Sokolského běhu republiky a  samozřejmě nemohli vynechat výlov 
Munického rybníka, který v  této době právě probíhal. Pro děti, které se 
setkání zúčastnily, byl připraven edukační program v  ZOO Hluboká, 
podívaly se na interaktivní výstavu Leonardo v Třeboni a nemohly vynechat 
ani návštěvu budějovického Výstaviště, kde navštívily interaktivní výstavu 
Šestý smysl města.

Místní krásná příroda přímo vyzývala k uspořádání několika týmových 
soutěží, mezi kterými nechyběla literární šifrovačka na téma „zajímavá 
místa Hluboké“, orientační běh družstev ve významné přírodní lokalitě 
Řídká Blana nebo Labyrint ve Stromovce v  Českých Budějovicích. 
Sportovněji založení účastníci vyzkoušeli pod vedením instruktora 
ferratu, ti, co se rádi procházejí, si vyšli na Karlův Hrádek. V rámci setkání 
Mensané na Hluboké odehráli šachový turnaj, jemuž propůjčila své jméno 
mezinárodní šachová velmistryně Eliška Richtrová z Českých Budějovic.

Milým zpestřením sršící inteligence bylo večerní divadelní představení 
Můj sluha Saturnin, v  podání divadelního spolku Marediv z  Českých 
Budějovic. Mensané zaplnili sál KC Panorama do posledního místa a byli 
z adaptace naprosto nadšeni. Jiný večer potrápili své hlavy v Kvízu, kde 
jsme účastníky z  různých koutů republiky seznámili se zajímavostmi 
z  Jižních Čech. Velmi zajímavou součástí programu byl i večer nazvaný 
Hlubocký mixér, na kterém postupně vystoupili zajímavé osobnosti 
z našeho regionu, i z řad Mensanů. Účastníci vyslechli zajímavou přednášku 
známého parazitologa Juliuse Lukeše, životní příběh prezentoval Oldřich 
Bažant, který nyní působí jako terapeut v  protialkoholické léčebně, 
nahlédli do zákulisí místní věznice a dozvěděli se, co vychovatelé dělají 
pro vězně, otce, aby se mohli potkávat se svými dětmi. Dále nahlédly za 
dveře dětského domova, ale také se dozvěděli, co obnáší pořídit si zbrojní 
pas nebo jaké úskalí nás může potkat v rámci dědického řízení.

Pro pedagogy místních škol byl připraven seminář o  problematice 
nadaných dětí, ale také přednáška Mgr. Ondřeje Fafejty Vysoká citlivost, 
která s nadáním úzce souvisí.

Mensané si podzimní celostátní setkání na Hluboké moc užili, všechny 
naplánované body programu klaply na jedničku. Účastníci ocenili výběr 
lokality, zajištění dopravy na exkurze i  samostatný program pro děti. 
Všudypřítomnou dobrou náladu podtrhlo nádherné počasí, které bylo 
velikým bonusem této povedené akce. Největší odměnou pro všechny 
organizátory bylo poděkování účastníkům dlouhým potleskem ve stoje, 
který byl nejkrásnější tečkou celého setkání.

Velké poděkování patří Městu Hluboká nad Vltavou, které setkání 
podpořilo. Z  úst účastníků mnohokrát zaznělo, jak je tady krásně a  jak 
pěkné město Hluboká je. Děkujeme i  panu Píšovi za vstřícnost prostor 
KC Panorama k divadelnímu představení, Good Agency a Sportovnímu 
areálu za věcné dárky pro děti a  rodiny a  vůbec všem, kteří s  námi na 
průběhu setkání spolupracovali.

Ráda bych VELKÉ DÍKY touto formou vyjádřila paní Mgr.  Martě 
Frydrychové, koordinátorce setkání, která fantasticky dokázala ORG tým 
vést a motivovat po celou dobu příprav i vlastní realizace. Dokázali jsme, 
že českobudějovická místní skupina umí dělat věci na výbornou…

Za organizační tým Martina Novotná
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TOULKY PŘÍRODOU 
KOLEM HLUBOKÉ

JAROMÍR ZUMR: ZE ZÁPISNÍKU FOTOGRAFA PŘÍRODY

ZA MUFLONY

Fotografové se stejně jako myslivci řídí loveckým kalendářem, a proto, 
koncem listopadu, kdy probíhá říje muflonů, se za nimi vydávají. Také 
já jsem se vydal na lov muflonů. V tomto období již panovala opravdová 
zima. Všude ležel sníh, což mě jako fotografa potěšilo. Tentokrát jsem 
lovil na Libínském sedle nedaleko Prachatic. Domluvil jsem se s jedním 
z  myslivců a  společně se vydali na lov. Po příjezdu do lesa mi můj 
průvodce doporučil, abych si vlezl na nedaleký posed. On že nasype 
krmení pod strání, kde byl krmelec se zásobníkem, a  potom ihned 
odjede. Z auta jsem vzal fotografickou techniku a odnesl vše na posed. 
Tam tiše usedl a čekal. Připravil jsem fotoaparát na stativ a čekal, až se 
objeví nějaká zvěř. Byl jsem v této lokalitě poprvé, a tak jsem nevěděl, 
odkud mám zvěř očekávat. Jiné je to na místech, která znáte.

Byl jsem neustále ve střehu a pozoroval okolí nejen před sebou, kde 
byla korýtka naplněná zrním, ale i z boční strany. Nejlepší záběry se 
pořizují právě v okamžiku, kdy zvěř přichází na krmeliště. Potom, kdy 
už se krmí, tak stále přebíhá sem a tam a těžko se fotografuje.

Čekal jsem téměř dvě a půl hodiny a pořád nic. Jen černá veverka 
mi zpříjemňovala čekání. Na vedlejším stromě utrhla smrkovou šišku 
a  po kmenu s  ní seběhla dolů. Tam na kořenovém náběhu usedla 
a  pustila se do hostiny. Veverky to nemají v  zimě snadné, a  pokud 
panuje nevlídné počasí, tak z hnízda někdy ani nevylezou. Spoléhají 
na své zásobárny, kdy si v dutinách nebo naopak do listí zahrabávají 
oříšky nebo žaludy. Své zásoby najdou i pod sněhem.

Právě v okamžiku, kdy jsem sledoval, jak se veverka vrací zpět do 
koruny vzrostlého smrku, se v  protější stěně lesa objevila skupinka 
mufloní zvěře. Nejdříve šla vedoucí muflonka, a  za ní se hrnula 
další zvěř. Celkem osm kusů. Po chvíli byla korýtka prázdná. Zvěř 
se začala potulovat po okolí, snažil jsem se pořídit co nejvíc snímků. 
Fotografická karta se pomalu zaplňovala, když se v jednom okamžiku 
silný beran zastavil pod svahem a upřeně hleděl směrem k posedu, kde 
jsem čekal. To byla další příležitost k  fotografování. Potom společně 
celá skupinka odešla a zmizela mi z dohledu.

Pomalu jsem posbíral veškerou fotografickou techniku, brašnu 
a teplý vak, ve kterém jsem celou dobu seděl. Slezl jsem dolů a vydal 
se na zpáteční cestu. Jeden z  fotoaparátů s  teleobjektivem jsem nesl 
v  ruce pro případ, kdybych potřeboval ještě fotografovat. Než jsem 
vyšel z lesa, spatřil jsem běžícího muflona, který byl zalehlý za skálou, 
a  proto vyskočil až na poslední chvíli. Podařilo se mi ho zachytit 
v běhu, jak vyskočil do příkré stráně. Má dnešní výprava za muflony 
byla úspěšná…
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KNIHA HLUBOCKÉ AUTORKY

HASTRMÁNEK OTAKÁREK, ČESKOBUDĚJOVICKÉ VYPRÁVĚNKY

KNIHA POD STROMEČEK

VLADIMÍR BOUBLÍK: BROUČKU A CVOKU PŘENÁRAMNÝ

Autorka Jitka Pöchmannová 
a  ilustrátorka Hana Jinderlová letos 
přivedly na svět sympatickou dětskou 
knížku. Možná to může být pro vás 
ta pravá pod stromeček… Pokud 
patříte k  maminkám, tatínkům, nebo 
babičkám či dědečkům, kteří rádi čtou 
dětem veršované pohádky a  příběhy, 
neváhejte. Autorka Jitka Pöchmanová 
je navíc od nás z  Hluboké. Napsala 
knížku, u  které se pobaví i  dospělí. 
Je určena malým školákům a  při 
čtení se svými dětmi podniknete 
výlet a  necháte se vést nevšedním 

pohádkovým průvodcem po tajemných zákoutích Českých Budějovic. 
Hastrmánek Otakárek a  jeho dva kamarádi Dan a Klárka na procházce 
po městě poznávají zajímavá místa a pamětihodnosti, o kterých Otakárek 
dětem vypráví.

Oslovili jsme autorku a zeptali se na podrobnosti:
 

Paní Jitko, jak vás napadlo napsat pohádkovou knížku?
Před dvěma lety mě oslovila paní Hanka Jinderlová (českobudějovická 
malířka a  ilustrátorka), jestli bych s ní nechtěla spolupracovat na tvorbě 
dětské knížky. Měla namalovaných pár obrázků, které by se mohly hodit 
do dětské knihy a ty mě velmi oslovily. Tak laskavé, jasné, názorné a krásně 
obyčejné: Hastrmánek Otakárek, vodníček, který žije v  Budějicích na 
slepém rameni řeky Malše, je trochu stydlivý, ale současně také moc 
zvědavý, potká dvě děti, se kterými podnikne výlet po Budějicích, to je 
prostě téma, kterému se nedá odolat.

 
A ještě k tomu ve verších… To není právě jednoduchá disciplína. Měla 
jste nějaký literární vzor veršovaných pohádek?
Otakárka jsem nepsala podle nějakého konkrétního vzoru. Chtěla jsem, 
aby psané slovo v  této knížce velmi úzce korespondovalo s  poetickými 

obrázky, kterými je ilustrována. Napsat celou knížku ve verších byla tak 
trochu výzva a hlavně velká zábava. Myslím, že veršovaný text pomáhal 
i při vymýšlení obrázků Hance Jinderlové.

Která z vyprávěnek pro vás byla nejtěžší?
Velkým oříškem pro nás obě bylo ztvárnění pověsti o Železné panně. Jak 
podat malým dětem legendu o mučícím nástroji? Naštěstí nám Otakárek 
řekl příběh o pyšném Prokopovi a Magdalence Markvartové, který ještě 
upřesnila Královnička Labutěnka. Ještě, že se s ní Otakárek dobře zná!

 
Hastrmana ve Vltavě i  Malši rozhodně potkat můžeme a  Budějovice 
jsou krásné město. Nepodívá se hastrmánek Otakárek někdy příště 
i k nám na Hlubokou?
Otakárek se někdy příště určitě na Hlubokou chystá. Zatím sbírá staré 
příběhy a pověsti, které se k Hluboké vztahují.

 
Pohádkové bytosti do světa dětí, a díky tomu i do světa dospělých, patří. 
Zvlášť v prosinci potkáme spoustu andělů, čertů, Mikuláše a nakonec 
přijde Ježíšek. Jak si Vánoce užije hastrmánek a jak Vaše rodina? Budou 
pod stromečkem knihy?
Otakárek bude Vánoce slavit doma, jako každý rok. Projde se okolo 
Mlýnské stoky, Panskou ulicí projde k  Rabenštejnské věži, kde kdysi 
bývala šatlava, na Černé věži pozdraví zvon Bumerin, na náměstí zamává 
Samsonovi z  kašny a  dá si pozor, aby nešlápl na bludný kámen, zajde 
i k Muzeu koněspřežky a potom zase zpátky k Modrému mostu, kde se 
pozdraví s  Královničkou Labutěnkou a  zamává labuti Magdalence. Pod 
střechou kostela na Piaristickém náměstí zkontroluje žabí kámen a  na 
Solnici si zase prohlédne obličeje tří strašlivých loupežníků, na které kdysi 
vyzrála jeptiška Lojzička. Opatrně a  potichoučku přejde okolo Železné 
panny a potom šup domů za maminkou, tatínkem, babičkou a dědečkem 
ke štědrovečernímu vodnickému stolu.

V naší rodině také strávíme Vánoce doma. V klidu, pohodě, zajdeme za 
kamarády, na procházku.

A knížky pod stromečkem určitě budou.

• Knihu korespondence 
představili editoři 
v listopadu na Krajském 
úřadě v Č. Budějovicích. 
Večerem provedli teolog 
Zdeněk A. Eminger 
a Boublíkův přítel 
a kolega prof. Karel 
Skalický, hlubocký rodák.

Dochované dopisy česko-římského teologa a katolického kněze Vladimíra 
Boublíka přinášejí fascinující pohled na život člověka, který se od 
chlapeckých let připravoval na kněžství. Rok 1948 pro něj však znamenal 
zásadní zlom. Po zatčení, dvouletém věznění, nucených pracích a na vojně 
u PTP v něm nezemřela touha stát se katolickým knězem. Po dramatickém 
útěku do Říma v  r.  1952 se připravoval na dráhu římskokatolického 
duchovního. Přispěním svého učitele, prof.  Antonia Piolantiho, mohl 
po r.  1959 pokračovat na univerzitě jako asistent, později jako profesor 

a  její děkan. 86 dopisů do Československa a  Spojených států odhaluje 
všednodenní tvář jeho před- i poexilového života. Civilně i humorně psané 
dopisy přátelům a  rodině nám po mnoha letech představují profesora 
Vladimíra Boublíka jako člověka, jehož Bůh povolal nejen k  velkému 
úkolu, ale také k  velké lásce a  k  velkému utrpení. Jeho život se završil 
nikoliv ve stínu baziliky sv.  Petra, ale v  nemocničním pokoji klatovské 
nemocnice a na venkovském hřbitůvku ve Zbynicích.

I  když Vladimír Boublík zemřel v  pouhých 46 letech, stihl ve svém 
životě ovlivnit generaci svých vrstevníků, ponejvíce pak svého přítele 
a rovněž jihočeského rodáka prof. Karla Skalického, který na Lateránu na 
jeho dílo úspěšně navázal a který se po svém návratu do vlasti v r. 1994 
zasadil o  reflexi Boublíkových myšlenek a vydání některých jeho titulů. 
Na vydání knihy spolupracoval prof. Karel Skalický, hlubocký rodák, po 
návratu z exilu na místo svého dětství farář hlubockého kostela, později 
děkan Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích,

Edičně připravil, úvodní studii napsal, jmenný a věcný rejstřík, přílohy 
a bibliografii sestavil Zdeněk A. Eminger, ediční spolupráce Karel Skalický.
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Skromné začátky původně drobného projektu 
s velkým potenciálem…
První myšlenka na rekonstrukci budovy vzešla od 
spolku Hluboká v pohybu. Ten již koncem roku 
2018 představil tehdy nový projekt „Děti v pohy-
bu“. Jak už tomu u nových témat bývá, Montessori 
školka měla své příznivce i odpůrce – ti preferovali 
tradiční formu vzdělání a této, pro ně „alternativ-
ní“ formě příliš šancí na úspěch nedávali. Vedení 
spolku ovšem důsledně budovalo školku krok za 
krokem a do jejího provozu vkládalo veškeré úsi-
lí. První pobočka se otevřela vedle obchodu s po-
travinami na adrese Pražská 676, v prostoru, kte-
rý měl však své limity. Provozovna měla kapacitu 
pouhých 12 dětí a k překvapení všech tato budo-
va již brzy přestala dostačovat. Jak se totiž ukáza-
lo, zájem o Montessori vzdělávání byl obrovský. 
Zvažovala se přístavba u  původní budovy, kde 
by však nebylo možné vybudovat zahradu, která 
je u větších dětských skupin podmínkou. A  tak 
spolek přemýšlel, jak si s tímto oříškem poradit. 
 
Vedení spolku se tehdy obrátilo na radu města. 
Úkolem bylo najít vhodný objekt, na trhu ne-
movitostí by se ovšem jen těžko našla ideální 
a „hotová“ nabídka bez nutnosti investic a zása-
hů. Jednou z variant byla právě budova u parku, 
která tehdy nepůsobila zrovna reprezentativně – 
jednalo se o původní garáže Lesního závodu, ve 
kterém se v  několika předchozích letech skla-
dovaly boxy na uchovávání kaviáru. Objekt byl 
v chátrajícím stavu a již nebyl využíván. Přebu-
dováním dispozice by vznikl vzdělávací prostor, 
který by poskytl jak větší kapacitu pro dětskou 
Montessori skupinu, tak pro tradiční veřejnou 
školku, což by občanům Hluboké poskytlo 
možnost volby. Rodičům, kteří by chtěli upřed-
nostnit Montessori pedagogiku před tradičním 
přístupem, by se nabízela hned dvojnásobná 
kapacita míst. Město celý projekt pečlivě zva-
žovalo a nakonec se rozhodlo, že tento projekt 
podpoří. V  polovině ledna  2021 byla úspěšně 
dokončena rekonstrukce poloviny objektu, kde 

vzápětí započalo předškolní Montessori vzdě-
lávání pro plně obsazenou skupinu s 24 dětmi. 
Později v září se v druhé části budovy otevřela 
třída běžné mateřské školy. V blízkém okolí byl 
poté zkolaudován nový bytový dům. Objekt se 
tak stal součástí nové rezidenční zóny.

„Děti v  pohybu“ přináší veřejnému rozpočtu 
benefity, avšak čelí i zásahům vyšší moci
Jedním z benefitů pro město byl fakt, že díky spo-
luúčasti spolku nezatíží projekt „Děti v pohybu“ 
veřejný rozpočet v  tak výrazném rozsahu, jako 
tradiční školka (roční náklady běžné školky z roz-
počtu města činí cca 1 mil. Kč.). Spolek Hluboká 
v pohybu z vlastních zdrojů zafinancoval vybave-
ní, včetně kuchyně, nábytku a  vzdělávacích po-
můcek, průběžně také investoval do vybudování 
esteticky i prakticky vyhovující zahrady. Hladký 
rozjezd a dobudování školky do finální podoby 
však komplikovala tehdejší vládní nařízení, která 
omezovala společenský život, provoz vzděláva-
cích subjektů i veškeré volnočasové aktivity.

Stejně jako další projekty spolku Hluboká v pohy-
bu i Montessori školka má povahu neziskového 
projektu. Jeho provoz je závislý na příspěvcích na 
činnost, který pokrývá mzdy, nájemné, energie 
a  další nezbytné položky v  rozpočtu. Aktuální 
výše měsíčního příspěvku za dítě činí 7.000 Kč – 
do loňského roku byl příspěvek 6.000 Kč (k navý-
šení došlo z důvodu zvýšení ceny plynu o 130 %). 
Drobnější část příjmů tvoří příspěvky z  volno-
časových aktivit pro širší veřejnost. Jedná se 
o sportovní lekce, které navštěvují převážně ma-
minky dětí z dětských skupin. V současné době 
není snadné skloubit cenovou dostupnost pro 
veřejnost a  zároveň si udržet provozuschopnost 
vzhledem k neustále narůstajícím provozním ná-
kladům. Avšak vedení spolku chce i nadále držet 
cenové hladiny tak, aby byly vzdělávací i volnoča-
sové aktivity cenově dostupné co nejširšímu počtu 
zájemců. Z utržených příspěvků pak vedení hradí 
nájemné, a to ve výši, která byla odsouhlasena za-

stupiteli města. Nejvýraznější položkou jsou mzdy 
a odměny externistům – v současné době spolek 
jen v dětských skupinách na hlavní pracovní po-
měr zaměstnává šest průvodkyň včetně ředitelky 
školky a  k  tomu dalších sedm externistů, kteří 
zajišťují výuku specializovaných činností, pro-
voz a úklid. V týmu je například i specialistka na 
logopedii Mgr. Monika Molhancová, jejíž služby 
lze využít i v rámci kurzů pro širokou veřejnost. 
Další nezanedbatelnou položkou jsou zmíně-
né náklady spojené s  vytápěním a  energiemi, 
jejichž plošný nárůst se pochopitelně týká i to-
hoto subjektu. Podobně jako u  dalšího pro-
jektu „Batolata v  pohybu“ se spolek snaží svou 
činností přispívat k  vyšší úrovni vzdělávání 
a  volnočasových aktivit. Spolek vděčí za přízeň 
všem rodičům i  přátelům a  efektivním hospo-
dařením chce i v budoucnu dopřávat hlubockým 
spoluobčanům možnost využívat lokálních slu-
žeb bez nutnosti cestovat do jihočeské metropole.

Více o školce a jeslích: www.hlubokavpohybu.cz
foto: Karla Fotograf Peldová, archiv spolku; 

autor dvojstrany: Aleš Dokulil

Uplynuly přesně dva roky od chvíle, kdy na adrese U Parku 1610 bylo napilno. Dlouhodobě nevyužívaná a chátrající budova 
Lesního závodu měnila za přítomnosti řemeslníků a těžké stavební techniky od základů svou tvář a dispozici, aby se o pou-
hé dva měsíce později stala novým a atraktivním místem pro poznávání a vzdělávání budoucích generací. Co tomuto pro-
jektu předcházelo, jakým si prošel vývojem, co jej ohrožovalo a jak si projekt Montessori školky „Děti v pohybu“ vede dnes?

Z KAVIÁROVNY ŠKOLKA? UŽ TO JSOU DVA ROKY!
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ČERTOVSKÁ BAŠTA POHOSTILA MIKULÁŠE 
A ANDĚLY, ČERTI SE HŘÁLI U OHNIŠTĚ
V pondělí 5. 12. se rodiče s dětmi sešli na Bez-
drevské Baště, kde zhlédli pohádku v  podání 
Marešovy divadelní společnosti. Poté promlu-
vil pan farář Tomas van Zavrel, který v převleku 
Mikuláše inspiroval děti k  dobrým zvykům 
a  mravům, připomněl jim i  hodnoty, které by 
děti celoročně měly ctít. Děti dostaly dárkové 
balíčky, které jim nadělil Mikuláš s anděly. Jeli-
kož děti byly hodné a nebylo potřeba je zastra-
šovat, čerti událost strávili v  poklidu a  v  teple 
u ohniště.

Sklidíš, co zaseješ – toto přísloví jako by bylo dě-
tem z Bezdrevské Bašty ušito na tělo. Na pohyb 
orientovaní chlapci i děvčata pravidelně a pocti-
vě trénují a sportují, čímž se současně připravují 
i na sérii závodů, kde mohou poměřovat své do-
vednosti a síly s dalšími mladými sportovci z celé 
rebubliky. V  listopadu se uskutečnily gymnas-
tické závody v Jindřichově Hradci, Veselí nad 
Lužnicí, Táboře a  Praze. Zde se prezentovali 
Adina Kubičková a Sofie Beníšková. Z těchto zá-
vodů si na Bezdrevskou Baštu přivezli úctyhod-
ných osm medailí. Z  karlovarského mistrovství 
ČR v karate si Daniel Vejvoda odvezl zlaté první 
místo, Beata Beníšková byla druhá. V listopadu 
se malí karatisté zúčastnili i českobudějovického 
Sparing campu, kde v závěrečném zápase Daniel 
vybojoval druhé a Beata páté místo. Oba kara-
tisté se od listopadu připravují na MČR karate 
WKF, mají tak intenzivnější tréninky, některé 
absolvují pod vedením trenéra ukrajinské repre-
zentace Alekseyem Konovalovem.

Jak uvedla Karla Peldová, předsedkyně spolku 
Hluboká v pohybu, klíčem k úspěchu je pravidel-
ná příprava, avšak vše se zdravou mírou: „Stačí 
se posouvat i ‚po malých krůčcích‘, je to o pravi-
delnosti, což se nám díky individuálnímu přístu-
pu k dětem daří. Pokud bychom na děti vyvíjeli 
nátlak, budou ve stresu a to se negativně promít-
ne jak do výsledků, tak do samotného prožitku. 
S našimi lektory se snažíme o to, aby děti objevo-
valy chuť ke zlepšování svých dovedností samy.“
V prosinci se v Prostějově koná mistrovství ČR 
v karate, na které vyrazí i zástupci z řad hluboc-
kých dětí. O tom, jak si vedli, vás budeme infor-
movat v dalším čísle zpravodaje. Další sportovní 
událostí byl listopadový gymnastický závod pro 
začátečníky o pohár města Hluboká nad Vlta-
vou. Organizátorem této soutěže byl spolek Hlu-
boká v  pohybu, závodníci soutěžili v  kategorii 
dívek a smíšených družstev, každý získal ocenění 
a ti nejlepší i pohár. Tato soutěž se uskutečnila za 
podpory jihočeského kraje.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMKU JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

Stejně jako každý rok, i  letošní první adventní 
neděle přilákala na náměstí Čsl.  armády stov-
ky příchozích, kteří společně za přítomnosti 
pana starosty přihlíželi na slavnostní rozsvícení 
stromku. Předcházela tomu dětská vystoupení 
a rozsvícení první adventní svíce, poté si všichni 
společně za doprovodu kapely Zlatý skořápky 
zazpívali několik vánočních melodií. Andělská 
Hluboká bude pokračovat i  v  dalších týdnech, 
trhy budou otevřené každou sobotu.

DĚTI Z BEDREVSKÉ BAŠTY STÁLE SPORTUJÍ, JEJICH PÍLE PŘINÁŠÍ OVOCE
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INZERCE

Specialisté na nájemní nemovitosti

rodinná realitní kancelář

pronájem bytů a domů
garantovaný nájem 

prodej nemovitostí

správa a údržba nemovitostí

Máte-li byt nebo dům k pronájmu, 
kontaktujte nás:  + 420 773 023 043

www.mynaro.cz

Jsme manželé Mynářovi a podařilo se nám spojit naše
životní vášně: péči o naše čtyři krásné děti a práci 

s nemovitostmi. Přes MYNARO REALITY vám přineseme
zkušenosti z oblasti realit, které jsme nasbírali za více

než 10 let naší praxe.

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

Místní revír Pískovn

Mimořádná vánoční nabídka

řídenní povolenk

volným výběrem dnů lovu v

za příjemných 

Kč
Udělejte radost svým blízkým netradičním vánočním 

dárkem, obdarujte je povolenkou k

(omezený počet kusů)

zakoupíte Hlubockém infocentru.

 

 

Otevírací doba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Povolenky k lovu ryb za rok 2022 nejpozději odevzdat do 15. 1. 2023 -> kancelář MO 
Mánesova 829; do schránky MO či poštou (obyčejné psaní)! Pozdní či špatně vyplněné 
úlovkové lístky k lovu ryb pod pokutou 100 Kč. 
 
 

Ceny povolenek na MR Pískovna pro rok 2023 
 
- Člen MO Hluboká roční   1500,- Kč, druhá povolenka 3000,- Kč 
- Člen ČRS/MRS roční   3000,- Kč 
- Děti bez rozdílu členství roční  500,- Kč 
- Nečlen ČRS/MRS roční   4000,- Kč 
- Třídenní     500,- Kč PRODEJ POUZE V HLUBOCKÉM  INFOCETRU 
 

Ceny brigád pro rok 2023 
 
- Muži a ženy ročník 1959 a mladší  1000,- Kč 
- Mládež a ZTP 1. a 2. stupně  500,- Kč 
- ZTP 3. stupně    0,- Kč, nutno doložit 
 

Ceny členské známky pro rok 2023 
 
- Dospělí  700,- Kč 
- Mládež  300,- Kč 
- Děti   150,- Kč 
 

Měsíc Datum Den Od - do 
Prosinec  19 pondělí 17:00 - 19:00 

2022 22 čtvrtek 17:00 - 19:00 
  4 Středa 17:00 - 19:00 

Leden 11 Středa 17:00 - 19:00 
2023 14 Sobota 9:00 - 11:00 

  18 Středa 17:00 - 19:00 
  25 Středa 17:00 - 19:00 
  28 Sobota 9:00 - 11:00 

  1 Středa 17:00 - 19:00 
Únor 8 Středa 17:00 - 19:00 
2023 15 Středa 17:00 - 19:00 

  22 Středa 17:00 - 19:00 
Březen  1, 8, 15, 22 Středa 17:00 - 19:00 
2023       

Duben 5, 19 Středa 17:00 - 19:00 
2023       

Květen 17 Středa 17:00- 19:00 
2023       

Červen, červenec Telefonická domluva     
srpen, záři, říjen 721 731 068     
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INZERCE

8–18 hodin

20 %SLEVA

na celý nákup
na celý nákup

1.–2. 12. 2022

8.–9. 12. 2022

15.–16. 12. 2022

Potoční 1632 I 373 41 Hluboká nad Vltavou

ZDE NÁS 
NAJDETE

EUC 
Lékárna

Sleva 20 % se vztahuje na veškerý sortiment volného prodeje i doplatky léků na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Sleva 
20 % se nevztahuje na již zlevněné akční zboží, slevy se nesčítají. Sleva 20 % platí ve dnech 1.–2. 12., 8.–9. 12., 15.–16. 12. 2022 

od 8.00 do 18.00 v EUC Lékárně Hluboká nad Vltavou, Potoční 1632.

ADVENTNÍ 
HAPPY DAYS
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