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Rozšířeno o příspěvky města Rožmberk n. Vlt.
a obce Přední Výtoň

 Vánoční inspirace

10. 12. 2017
11.00 – 17.00 hod.
hist. radnice a náměstí

 Sbor opery Jč. divadla

vánoční koncert
11. 12. 2017
Gotické sklepení
Více na str. 24

Příjemné prožití
vánoční svátků
a šťastný nový rok
2018
přejí zástupci měst a obcí Vyšší Brod,
Rožmberk nad Vltavou a Přední Výtoň
a redakční rada zpravodaje.

 Tvorba územního plánu

opakované projednání
21. 12. 2017, 17.00 hod.
Sál kina
Více na str. 23

Projektový den o lese
V
Vážení a milí čtenáři!
Máte ve svých rukou
poslední zpravodaj
roku 2017. Roku, který se nesl ve znamení
jiskřivých debat a výměn názorů. Velkým
tématem byla politická situace naší republiky. Ale ani Vyšší Brod samotný se
nevyhnul tématům, které rozvířily vody
a vzbudily velké emoce. Často jsme se jimi
nechávali unést všichni, ztrácel se vzájemný respekt a říkali jsme věci, které nás poté
velmi mrzely.
Vstupujeme právě do období, ve kterém
bychom emoce neměli nechávat stranou.
Advent je přece o emocích, ale těch pozitivních. Užívat si vánoční atmosféru můžete
hned od první adventní neděle 3. prosince,
kdy je pro Vás připraveno tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
I letos Vás potěší řada akcí, které najdete
v programu na zadní straně. Velmi rádi se
s Vámi na nich potkáme.
Přejeme Vám krásné a poklidné prožití
adventu a šťastný a úspěšný rok 2018! 

e středu 25. října se celá naše škola zúčastnila projektového dne „Od semínka ke stromu“, který pro nás připravily Správa městských
lesů MěÚ Vyšší Brod a LČR, s. p. – Lesní správa
Vyšší Brod. Byli jsme rozděleni do smíšených
skupin od 1. do 9. třídy, přičemž my, deváťáci,
jsme opět měli na starost prvňáčky. Celé dopoledne bylo zahájeno troubením na lesní roh
a lesní roh také oznamoval, kdy je nutné se
přesunout na další stanoviště. Stanovišť bylo
celkem sedm a na každém z nich jsme získali
spoustu nových informací. Dozvěděli jsme se
všechno možné o pěstování lesa a péči o něj,
zkoušeli jsme poznávat lesní dřeviny a šišky.
Mohli jsme si např. prohlédnout zvířecí kůže
a paroží, učili jsme se rozpoznávat zvířecí stopy, ale i lebky zvířat. Také už třeba víme, jaký je
rozdíl mezi myslivcem a hajným a kolik procent
lesa v ČR patří státním lesům. Moc se nám líbilo, že dobrovolníci si mohli zasadit svůj vlastní
stromek. Na závěr celého zajímavého dopoledne jsme společně vyplnili pracovní list a společnými silami nakreslili obrázek. Den se nám líbil,
protože jsme se dozvěděli hodně zajímavostí.
Navíc nám i skvěle vyšlo počasí.
Děkujeme! A jak jsme zhodnotili den? 



„Nejvíc se mi líbilo,
že jsem si mohl
zatroubit na lesní roh.“
(Dan)

„Nejvíc se mi líbily
parohy a srst zvířat.“

Za 9. A napsaly Káťa K. a Kristýna
Foto: archiv ZŠ

„Den byl zábavný
a poučný.“
(Lada)

(Kenny)

„Nejvíce se mi líbilo,
že každý měl možnost
zasadit si svůj stromek.“
(Káťa K.)



Den byl zajímavý
a hodně jsem se
poučila“
(Natka V.)

Jan Straka,
za redakci VZ

Základní umělecká
škola informuje
Srdečně zveme:
• 3.12. od 17.00 Rozsvěcení Vánočního
stromu
• 7.12. od 17.00 Třídní koncert žáků
T. Rožbouda – učebna HN
• 9.12. od 17.00 Koncert žáků
T. Haymanna v Pohoří na Šumavě
• 13.12. od 16.30 Vánoční koncert žáků
– učebna HN
• 13.12. od 18.00 Česko zpívá koledy
• 21.12. od 17.00 Vánoční zpívánky
– Sklepy Kláštera Vyšší Brod
Více informací na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová 

„Nejvíc se mi líbilo, že
jsme
měli možnost podívat
se
na srst lesních zvířat
a potěžkat si parohy.“
(Kristýna)
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Turistické trasy Vyšebrodska
byly symbolicky zamčeny

Výzva občanům
Vážení čtenáři,
obsah Vyšebrodského zpravodaje nám
není lhostejný, je vždy co zlepšovat.
Proto vás při této příležitosti chceme
požádat o vyjádření vašich podnětů
a návrhů, co byste chtěli ve zpravodaji
číst a jaké informace doposud postrádáte. Budeme rádi, pokud použijete telefonické linky nebo e-mailové spojení
na redakci, uvedené v tiráži.
Chceme vést jednání s komunálními politiky, příslušnými institucemi a zájmovými
spolky tak, abychom v nejbližších číslech
obohatili list o některé pravidelné měsíční rubriky jako:

Tradice symbolického zamykání turistických stezek v okolí Vyššího Brodu pokračovala i letos. V sobotu 11. listopadu
se sešlo víc jak čtyřicet dobrovolníků,
kteří se po krátkém přivítání organizátory z MěKZ rozdělili do skupin a vydali
se do několika směrů za hledáním „pokladů“, jenž zbyly na stezkách po té části turistů, kteří nejsou příliš ukáznění
a zanechávají po sobě během sezóny
nežádoucí stopy.
Během celého dopoledne byly vyčištěny obě
naučné Opatské stezky, parkoviště a nejbližší
okolí Čertovy stěny, turistická stezka Radvanov/Rading vedoucí k nejjižnějšímu bodu ČR,

okolí poutního místa Maria Rast a křížová
cesta. Nejvíce nepořádku tvoří pet lahve, mikroténové sáčky a obaly od různých tyčinek.
Letos se na trase z Čertovky do Vyššího Brodu našly i pneumatiky a různé staré nádobí.
Na některých místech se také odklízelo spadané listí, kterého bylo nejvíce na parkovišti
u Čertovy stěny a v bývalém Radvanově.
Pro všechny, kteří se vydali do boje s odpadky,
byl na závěr přichystán táborák, u kterého se
všichni sešli a opekli si šťavnaté špekáčky nebo sladké jablko. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

• slovo zastupitele: k lepšímu poznání
svých volených zástupců, eventuelně se
mohli na ně prostřednictvím redakce obrátit s dotazem.
• z deníku Policie ČR: k informování občanů o spáchaných závažných skutcích
a dopravních nehodách v regionu, což
může pozitivně ovlivnit prevenci v problematických místech, kde k události došlo a odhalit příčiny.
• program divadla Český Krumlov:
k rozšíření kulturnínabídky.
• fotbalový klub Dynamo V. Brod: zveřejnění výsledků odehraných kol z předešlého měsíce, tabulka a měsíční přehled
nadcházejících zápasů shodných s měsícem vydávaného periodika.
• informace z řad mysliveckých a rybářských sdružení: např. povídání o myslivecké latině, příběhy z lesa nebo od vody,
události, zážitky apod.
• aktuality, zpravodajství: z oblasti veřejného života, chystaných investic, výstavby, kultury a sportu.
• rozhovory s osobnostmi regionu a navštěvujícími region.
Věříme, že tyto změny budou pozitivně
přijaty našimi čtenáři.
Zároveň vás informujeme o rozšíření
redakční rady Vyšebrodského zpravodaje o 2 nové dobrovolné členy.
JUDr. Rudolf Herčík Ph.D.
člen redakční rady

Řádková inzerce
• PSÍ HOTEL – STŘÍHÁNÍ A KOSMETICKÁ
ÚPRAVA PEJSKŮ
Ing. Rostislav a Štěpánka Ernekrovi
Horní Dvořiště 108, www.psihotel-psisalon.cz
e-mail: Rosti.Ernekr@gmail.com
Tel: +420 799 797 059
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Informace
z úřadu
Jak hospodaří naše město?
Získání odpovědi na tuto otázku každému z nás umožní zhlédnutí
údajů na www.informaceoobcich.cz. Jedná se o ekonomické profily
všech obcí, dle kterých je možné porovnat hospodaření našeho města
s ostatními územními celky. Proč je důležité mít takovéto srovnání?
Porovnáním s ostatními dostáváme zpětnou vazbu o tom, zda-li děláme
svoji práci dobře. Jedná se totiž o nezaujaté závěry vycházející z neoddiskutovatelných faktů, tj. z účetnictví jednotlivých obcí. Jestliže porovnání vychází dobře, víme, že jdeme správou cestou. V opačném případě
se musíme zamyslet, zda není potřeba něco změnit.
Jak jsme dopadli? Mezi obcemi stejné velikostní kategorie, tj. obce
2.000 – 4.999 obyvatel, jsme ve většině hodnocených ukazatelů dosáhli
nadprůměrného hodnocení.
Jako příklad uvádím:
Ekonomický ukazatel
Stav na bankovních účtech
v Kč na 1 obyvatele
Nedaňové příjmy v Kč
na 1 obyvatele
Dluh v Kč na 1 obyvatele
Ušetřené vlastní prostředky v %

Vyšší Brod

průměr obcí

36 239

9 094

14 848
849
28

2 707
3 713
13

Údaje jsou za období 2012 až 2016, přičemž od roku 2013 se u nás jednalo o období investičně velmi objemné, a tím i finančně značně náročné. Bylo proinvestováno více jak 83 mil. Kč. Finanční prostředky na po-

Ve sledovaném období město investovalo víc jak 83 mil. korun.
Např. proběhla výstavba chodníku a kanalizace v Kaplické ul.
za víc jak 7 miliónů.Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

Mezi největší investice v letošním roce patřila výstavba základní
technické vybavenosti pro 14 rodinných domů nebo modernizace ČOV
ve Studánkách. Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

řízení investic (nového majetku, rekonstrukci a modernizaci stávajícího
majetku) byly získány z dotací a také úsporou z vlastních zdrojů. Je to
výsledek dobré práce vedení města. V tomto pozitivním trendu pokračujeme i v roce 2017 a velkou část investic v letošním roce zaplatíme ze
svých běžných příjmů.
Největšími investičními akcemi realizovanými v roce 2017 jsou
např.:
dokončení modernizace ČOV Studánky, výstavba ZTV pro 14 rodinných
domků v lokalitě Pod Vodojemem, celkové zateplení panelového domu
čp. 266, výstavba bytu z nebytových prostor v domě čp. 266, dokončení
obnovy místní komunikace Mlýnce, celková rekonstrukce kašny na náměstí, oprava budovy staré radnice, projekt nového dětského hřiště
u zdravotního střediska, pořízení nového dopravního značení na celém
území města, vybudování přechodu pro chodce včetně rozšíření veřejného osvětlení, výstavba chodníku a parkovacích míst u základní školy,
výstavba parkoviště u domu čp. 311 apod. Kromě realizace stavebních
prací jsme v roce 2017 dokončili či pracujeme na pořizování nových projektových dokumentací na investiční akce pro další období, a to např.
na výstavbu bytů v domě s pečovatelskou službou, cyklostezku, výměnu
topných rozvodů a předávacích stanic či na sportovní hřiště ve Studánkách. K 15. 11. 2017 jsme pořídili investice ve výši 24 mil. Kč, s předpokladem ještě mírného nárůstu do konce kalendářního roku. A jak bylo
uvedeno výše, je předpoklad, že investice uhradíme z běžných příjmů
a nebudeme muset použít finance uspořené v minulých letech.
Přestože je toto velmi příznivý ukazatel a ve spojení s faktem, že dluh
města rok od roku klesá a je v přepočtu na jednoho obyvatele téměř
bezvýznamný, dovoluji si vyslovit názor, že je i pro další období velmi
důležité přistupovat k objemově významným investicím v náhledu jejich naprosté nezpochybnitelnosti, nezbytnosti a je důležité je časově
vhodně naplánovat. Za takovou investici v nejbližších letech považuji
definitivní řešení dostavby městského úřadu, včetně nové knihovny
a multifunkčního kulturního domu. To si vyžádá nejenom velké množství vlastních prostředků, ale také mnoho práce a úsilí. Přesto by nebylo
vhodné rozhodnutí dále odkládat a považuji to za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které by mělo zvolené zastupitelstvo města do konce
volebního období udělat. 
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ Vyšší Brod

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 24. 11. 2017
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová, Rudolf Herčík, Milan Zálešák. Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně nákladem 1.200 ks. Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Soubor usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 31. 10. 2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.1.1.:
zastupitelstvo města
I. určuje
ověřovatele zápisu p. J. Kovačíka a p. J. Marka
a zapisovatele Bc. J. Straku.
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM dne
31.10.2017.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
zařazení bodu č. 36 – Rozhodnutí o názvu nově
vzniklé ulice na p. p. č. 1194/20 do programu
jednání ZM.
II. schvaluje
zařazení bodu č. 37 – „Stavební záměr komunikačního systému areálu veřejného tábořiště
Pod Hrází“ do programu jednání ZM.
III. schvaluje
rozšířený program jednání ZM dne 31.10.2017.
K bodu 3. Kontrola usnesení ZM ze dne
12.09.2017 a RM od 23.08.2017.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 12.09.2017 a RM
od 23.08.2017.
K bodu 4. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP na realizaci projektu „Dovybavení sběrného dvora ve městě Vyšší Brod“ v rámci OPŽP ve výši
574 825,55Kč.
I. bere na vědomí
dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na pečovatelskou službu ve výši 134 000,– Kč,
která je určena na platy, mzdy a jejich navýšení
II. bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace od Jihočeského kraje na „spolufinancování nákladů na navýšení platů pečovatelských
služeb“ ve výši 94 000,– Kč
III. bere na vědomí
poskytnutí finančních prostředků na pokrytí
výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve výši 69 000,– Kč
K bodu 5. Půjčka z FRB
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.5.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
Úvěrovou smlouvu pro poskytnutí úvěru z FRB
města Vyšší Brod, ve výši 600 000, Kč, kteří jsou
spoluvlastníci objektu č.p. 463, na stavebním pozemku č. 194 v ulici Kaplická, 382 73 Vyšší Brod,
zapsaného na LV 1186 u KÚ pro JčK, katastrální
pracoviště v Českém Krumlově za podmínek:

– úroková sazba 2% p.a.
– splatnost úvěru do 72 měsíců od uzavření
smlouvy o úvěru
– čerpání úvěru do 1 roku od uzavření smlouvy
– zajištění úvěru ručitelským závazkem na základě prohlášení 2 ručitelů
K bodu 6. Rozpočtové opatření č. 10/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.6.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. 10/2017, které se týká úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím,
příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o částku 3.129.700,– Kč,
snížení výdajů o částku – 17.911.190, Kč a financování ve výši –21.040.890,– Kč.
K bodu 7. Měsíční odměny poskytované
členům zastupitelstva od 01.01.2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 20017.25.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 72 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017
Sb., měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva města Vyšší Brod s účinnosti od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka
za uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
K bodu 8. Návrh ceny pro vodné a stočné pro
město Vyšší Brod, rok 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.8.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
pro kalendářní rok 2018 cenu vodného bez
DPH 37,63 Kč; vč. DPH ve výši 43,27 Kč; cenu
stočného bez DPH 32,05 Kč; vč. DPH ve výši
36,86 Kč.
K bodu 9. Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne
26.04.2017, uzavřené mezi Městem Vyšší Brod,
IČ 00246191 a firmou Čevak a. s., IČ: 60849657.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.9.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Vyšší Brod, ul. Kaplická a Míru – obnova
vodovodu“, ze dne 26.04.2017, uzavřené mezi
Městem Vyšší Brod, IČ 00246191, Míru 250, Vyšší Brod a firmou Čevak a. s., IČ: 60849657se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice.
K bodu 10. Dodatek č. 2 ke SOD – ZTV
Vyšší Brod – Pod Vodojemem. Zhotovitel díla:
AKORD spol. s r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo

u s n e s e n í č. 2017.25.10.1.:
zastupitelstvo města
I. s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke SOD – ZTV Vyšší Brod
– Pod Vodojemem. Zhotovitel díla: AKORD
spol. s r.o., se sídlem: A. Trägera 2654, 370 01
České Budějovice IČ: 60875691
K bodu 11. Víceúčelové školní hřiště Vyšší
Brod – odstoupení od smlouvy s firmou
VYSSPA Sports Technology s. r. o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.11.1.:
zastupitelstvo města rozhoduje
tak, že Město Vyšší Brod v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 2 Smlouvy o dílo, uzavřené dne
13.06.2017 mezi Městem Vyšší Brod, ul. Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, jako objednatelem a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ:
27967638, jako zhotovitelem, odstupuje od výše uvedené smlouvy z důvodu hrubého nesplnění smluvního závazku zhotovitelem, které
spočívá v podstatném prodlení zhotovitele se
zhotovením díla ve smluvním termínu, delším
než 30 kalendářních dnů, když dokončení stavebních prací bylo sjednáno na září 2017. Zastupitelstvo současně ukládá starostovi města
zajistit provedení právních kroků ve vztahu
ke zhotoviteli díla.
K bodu 12. Žádost o převod mobiliáře tábora
Na Cihelně Frymburk.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.12.1.:
zastupitelstvo města pověřuje
Ing. M. Zálešáka a PhDr. J. Hanzlíčka jednáním
s městysem Frymburk o urovnání majetkových
vztahů na pozemku tábora Na Cihelně.
K bodu 14. Cenová nabídka na odkup domu
č. p. 200, ul. Míru, Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.14.1.:
zastupitelstvo města
I. souhlasí
s jednáním o odkoupení domu č. p. 200,
ul. Míru, Vyšší Brod za účelem sjednocení
nemovitosti do majetku města.
II. pověřuje
p. starostu a p. Hanzlíčka jednáním o ceně
nemovitosti.
K bodu 15. Záměr budoucího využití objektu
č. p. 38, Studánky, 382 72 Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.15.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
budoucí využití objektu č. p. 38 Studánky pro
účel propachtování za účelem poskytování restauračních a ubytovacích služeb.
K bodu 17. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a. s.,
pro akci „Studánky tržnice – NN“.
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Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.17.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy
s názvem „Studánky tržnice – NN“ na pozemku
parc. č. 2782/2 v k. ú. Studánky u Vyššího Brodu mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191
(budoucí povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 28085400(budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10000, Kč + DPH + náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–14=2017.25.17.1.

podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu „Vyšší Brod, horní část
náměstí – rozšíření VO“ na pozemku parc. č.
1749/5 v katastrálním území Vyšší Brod. Mezi Jihočeským krajem, U zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650,
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
IČ: 70971641, (budoucí povinný) ve prospěch
města Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 00246191, DIČ:CZ00246191 (budoucí oprávněný), a to bezúplatně a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–16=2017.25.20.1.

K bodu 18. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu „Vyšší Brod ZTV Pod Vodojemem – přel. NN“.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.21.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro zřízení komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1194/5, 1206,
1717/2, 1717/3,1718/1 a 1718/2 v katastrálním
území Vyšší Brod. Mezi STARNET, s. r. o., Žižkova
226/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26041561,
DIČ: CZ26041561 (oprávněný) a městem Vyšší
Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ00246191 (obtížený), a to za jednorázovou úplatu 10 000, Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Číslo smlouvy 3–43=2017.25.21.1.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.18.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy
s názvem „Vyšší Brod ZTV Pod Vodojemem –
přel. NN“ na pozemcích parc. č. 1194/5 a 1206
v k. ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191 (budoucí
povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400,
DIČ: CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to
za jednorázovou úplatu 1000, Kč + DPH +
náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–27=2017.25.18.1.
K bodu 19. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a. s.,
pro stavbu „Vyšší Brod garáže 539 – NN“.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.19.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod garáž 539 – NN“
na pozemcích parc. č. 218/1 a 233/3 v k. ú.
Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250,
382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191 (budoucí povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, DIČ:
CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10 000, Kč + DPH + náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–19=2017.25.19.1.

K bodu 21. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností STARNET, s. r. o.

K bodu 22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s. na stavbu „Vyšší Brod
ZTV II. etapa 6 RD – NN.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.22.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení
distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod ZTV
II. Etapa 6 RD – NN“ na pozemek parc. č. 1194/5
v k. ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400,
DIČ: CZ28085400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, DIČ:
CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10 900, Kč + DPH + náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–44=2017.25.22.1.

K bodu 20. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s SÚS Jihočeského kraje na stavbu „Vyšší
Brod, horní část náměstí – rozšíření VO“.

K bodu 23. Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s. na akci „Hrudkov
rekonstrukce vedení NN“.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.20.1.:
zastupitelstvo města schvaluje

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.23.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
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podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro zařízení
distribuční soustavy s názvem „Hrudkov rekonstrukce vedení NN“ na pozemcích parc. č. 1/1,
2, 9/1, 9/6, 18, 228/1 a 1811/1 v k. ú. Hrudkov
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí
povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400,
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, DIČ: CZ25733591 (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu
30 000, Kč + DPH + náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–45=2017.25.23.1.
K bodu 24. Prodej pozemku parc. č. 1194/12
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.24.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/12 o výměře 954 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, za cenu 524.570, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč,
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
K bodu 25. Prodej pozemku parc. č. 1194/6
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.25.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/6 o výměře 813 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, za cenu 601.620, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč,
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
K bodu 26. Prodej pozemku parc. č. 1194/7
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.26.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/7 o výměře
803 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov, za cenu 587.963, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 27. Prodej pozemku parc. č. 1194/8
v k. ú. Vyšší Brod.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.27.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/8 o výměře 820 m², odděleného od pozemku parc. č.
1194/5, v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov, za cenu 750.300, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší
Brod pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 28. Prodej pozemku parc. č. 1194/9
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.28.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/9 o výměře
821 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov, za cenu 411.321, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší
Brod pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 29. Prodej pozemku parc. č. 1194/10
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.29.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/10 o výměře 818 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, za cenu 819.636, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč.
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
K bodu 30. Prodej pozemku parc. č. 1194/11
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.30.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/11 o výměře 835 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov, za cenu 417.500, Kč, sníženou
o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč.
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 31. Prodej pozemku parc. č. 1194/13
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.31.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,

o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/13
o výměře 835 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov, za cenu 584.500,
Kč, sníženou o zaplacenou zálohu ve výši
100.000,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
K bodu 32. Prodej pozemku parc. č. 1194/14
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.32.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/14 o výměře 835 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov, za cenu 589.510, Kč, sníženou
o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč.
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 33. Prodej pozemku parc. č. 1194/15
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.33.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/15 o výměře 954 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov, za cenu 534.240, Kč, sníženou
o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč.
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
K bodu 34. Prodej pozemku parc. č. 1194/16
v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.34.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/16 o výměře 863 m², v k. ú. Vyšší Brod, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov, za cenu 497.088, Kč, sníženou
o zaplacenou zálohu ve výši 100.000,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem
nemovitosti spojené.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 35. Prodej pozemků parc. č. 1194/17
a 1715/21 v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.35.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích prodej pozemku parc. č. 1194/17 o výměře 449 m², v k. ú. Vyšší Brod a pozemku parc.
č. 1715/21 o výměře 361 m2 v k. ú. Vyšší Brod,

které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov za cenu
510.300, Kč, sníženou o zaplacenou zálohu
ve výši 100 000. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
K bodu 36. Rozhodnutí o názvu nově vzniklé
ulice na p. p. č. 1194/20
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.36.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
název ulice na p. p. č. 1194/20 v k. ú. Vyšší
Brod – Horní.
K bodu 37. Stavební záměr komunikačního
systému areálu veřejného tábořiště Pod hrází.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.37.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
stavební záměr „Komunikačního systému areálu veřejného tábořiště Pod Hrází pachtýře
veřejného tábořiště „Pod Hrází“, f. Pavelec s.
r. o. se sídlem Míru 379, 382 73 Vyšší Brod IČ:
60838647 ze dne 10.10.2017.
K bodu 38. Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.25.38.1.:
zastupitelstvo města pověřuje
pověřuje starostu města, p. Kovačíka, p. Hanzlíčka jednáním s Policií ČR o bezpečnostní
situaci ve městě Vyšší Brod.
Nepřijatá usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 31.10.2017 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti města
K bodu 2. Kontrola usnesení
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje oprávněnost vznesené námitky proti zápisu z 24. zasedání ZM Vyšší Brod,
kde se v bodě č. 19 Různé opraví nesprávně
uvedený zápis a text v připomínce ve večerních hodinách“ se nahradí textem „v nočních
hodinách“.
K bodu 13. Nabídka na odkup nemovitosti Kyselov č. p. 28, Dolní Jílovice.
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje nabídku na odkup nemovitosti
Kyselov č. p. 28, p. č. st. 151, Dolní Jílovice v k.
ú. Bolechy.
K bodu 16. Investiční záměr Obchodní centrum Studánky
Nebylo přijato usnesení:
ZM schvaluje záměr investorů: MTM 80 s.
r. o., Dopravní 500/9, 104 000 Praha 10 IČ
04471881; Khuong Pham Dinh, Studánky 67,
382 73 Vyšší Brod; Nguyen Thi Thanh Minh
Studánky 67, 382 73 Vyšší Brod na vybudování
obchodního centra Studánky dle předložené
architektonické studie zpracované 3 D ARCHITECTS, s. r. o. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarostka
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přenašečů (jedinci, kteří sice bakterii mají,
ale nevede u nich k propuknutí onemocnění),
případně pobyt ve zdravotnických zařízeních
a nebo domovy pro seniory.

Lékař radí
Pneumokokové infekce
Pneumokoky patří do rodiny streptokokových bakterií a současně patří k nejčastějším
původcům infekcí u dětí a starších osob. Mezi nejčastější streptokoky patří streptokokus
pneumoniae (všem dobře známý a nejvíce
obávaný pneumokok), dále streptokokus pyogenes, s. agalactiae, s. mutans a další.
Věk patří k hlavním rizikovým faktorům pneumokokových zápalů plic. V České rep. je nejvyšší nemocnost u pacientů ve věku 65 let
a starších, bohužel je v této skupině i nejvyšší
úmrtnost 24,5%. Pneumokokový zápal plic
je nakažlivý a přenáší se při kašli a kýchání
kapénkovou formou (šíří se tedy vzduchem).
Zápalem plic se mohou nakazit i osoby, které
pravidelně cvičí, zdravě se stravují a celkově
o sebe pečují. Riziko představují pro osoby
nad 65 let hlavně rodinný příslušníci ve formě

Zvýšené riziko nákazy hrozí dále pacientům,
kteří trpí dlouhodobými onemocněními např.
kardiovaskulárního charakteru (vysoký krevní
tlak, stavy po infarktech, cévních mozkov. příhodách atd.), dále u chronických respiračních
onemocnění (CHOPN, astma), nádorových
onemocněních, při užívání imunosupresiv (léky potlačujícíh imunitu), u kuřáků, při zvýšené
konzumaci alkoholu, při cukrovce.
Infekce dolních dýchacích cest mezi něž
řadíme i zápal plic představovali v roce 2015
třetí nejčastější příčinu úmrtí na světě. Až 20%
dospělých, kteří se nakazí pneumokokovým
zápalem plic na toto onemocnění zemře (celosvětově).
A teď trochu pozitivních informací. Pneumokokové onemocnění lze léčit za pomocí antibiotik a pokud se začne včas a nejsou jiné
onemocnění, které mohou stav zhoršit ve většině případů pacient přežívá. Je nutno zmínit,
že většina jsou mladí zdraví jedinci. Vzhledem
k až 9x vyššímu riziku nákazy u lidí nad 65 let
se zdravotní pojišťovny rozhodly proplácet
očkování proti pneumokokovi od tohoto věku. Očkování lze taktéž domluvit i u nás v ordinaci. V zásobě máme jen pár očkovacích látek
vzhledem k jejich vysoké ceně, nicméně při
vyočkování automaticky objednáváme nové.
Narozdíl od očkování proti chřipce, stačí vakcínu proti pneumokokovi naočkovat pouze
jednou bez nutnosti přeočkování. Vzhledem

k výše uvedeným rizikům, bych rád touto cestou motivoval lidi nad 65 let věku, aby využili
této možnosti a zdarma se nechali naočkovat.
Problematiku zápalu plic způsobenou streptokokem bychom tedy vysvětlenou měli i s možností její prevence formou vakcinace.
Ale co dalšího umí streptokoky v našem
těle napáchat?
Infekce nosohltanu a dýchacích cest, záněty středního ucha, záněty mozkových
blan, kožní a podkožní infekce, záněty kostí
a kloubů, infekční endokarditida, revmatická horečka.
Závěrem bych rád poprosil a zároveň poděkoval pacientům za trpělivost v čekárně v těchto dnech častých podzimních infekci, a tudíž
i zvýšené návštěvnosti v naší ordinaci. Tomuto
čekání se dá snadno vyhnout objednáním
předem na konkrétní čas a den na níže uvedeném tel. čísle. Nezapomeňte při žádosti
o termín říci důvod návštěvy. Usnadní to výběr
času a data. Jiný čas je zapotřebí na napsání
receptu, jiný na zjištění virové infekce a nejdéle trvají prohlídky, ať už preventivní, nebo
třeba na řidičské oprávnění. Znovu upozorňuji
na již zrušenou pevnou linku do naší ordinace.
Telefonní číslo platící pro všechny ordinace je:
775 418 854. Děkujeme za pochopení. 

MUDr. Eduard Benc
Redakčně kráceno, v plném znění v online verzi
na webu mestovyssibrod.cz

Strabismus u dětí – příčina šilhání
V

zhledem k tomu, že se vyskytují stále častější případy šilhání dětí a objednací lhůty
ke specialistovi jsou otázkou více jak roku, dovolím si rodičům majícím podezření na šilhání
svého dítěte předat několik základních rad, než
bude nutná návštěva u specialisty. Strabismus
je takový stav, kdy osy vidění obou očí nesměřují současně k fixovanému objektu. Takovou
osu si lze představit jako přímku procházející
středem zornice do zadního pólu oka. V případě normálního vidění jsou tyto osy vzájemně
rovnoběžné. U strabismu jsou tyto osy v principu různoběžné.

lze provést i doma. Za asistence druhé osoby,
které nenásilně zafixuje dítěti hlavu tak, aby
bylo nuceno použít ke sledování výhradně oči.
Vyšetřující s použitím předmětu, který dítě zaujme, od pozice nosu pohybuje předmětem
obloukem k vnějšímu koutku tak, aby zřítelnice
byla v požadovaném koutku. Hlava musí být
stále fixována ve středové poloze. Dítě pracuje
pouze očima. Stejný pohyb provedeme na druhou stranu a totéž ve vertikálním směru.

Neexistuje jednoznačná příčina vzniku šilhání. Šilhání je výsledkem působení několika
faktorů. Porucha svalové koordinace, která je
výsledkem nerovného vidění obou oči. To znamená, že pokud jedno oko vidí hůř, neúčastní
se na vidění. Tento stav je přítomen při vrozeném šedém zákalu, při krátkozrakosti, astigmatismu. Vrozená porucha nebo nehybnost
okohybných svalů. Zvýšený výskyt u dětí, které měly v novorozeneckém věku onemocnění
retinopatie novorozenců. Základní vyšetření

• Divergentní strabismus – postižené oko
zabíhá k vnějšímu očnímu koutku.
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• Konvergentní strabismus – postižené oko
zabíhá k vnitřnímu očnímu koutku.

• Vertikální strabismus – pokud oko se
odchyluje směrem dolů a nahoru (vzácný).
• Fixní strabismus – pokud zabíhá vždy totéž
oko.
• Alternující strabismus – pokud střídavě
zabíhají obě oči.

Léčba šilhání je vždy komplexní. Je časově náročná, trvá i několik let a předpokladem pro její
úspěch je v první řadě včasné zahájení léčby.
Cvičení pod dohledem je prováděno na speciálním pracovišti. Vzhledem k tomu, že úhrada
za tyto zdravotnické výkony nestačí ani na náklady na zřízení takového pracoviště,není např.
v Jihočeském kraji žádné takovéto klinické
zařízení. Proto je jedním z řešení cvičit s dítětem doma. Pokud dítě šilhá směrem k nosu,
pak je při civčení třeba dostat oko do vnějšího
koutku maximálně, jak je to možné. Pokud
dítě šilhá směrem ven, pak při cvičení je třeba
dostat oko k vnitřnímu koutku. Hračku držte
vpředu před ním ve středové poloze na úrovni
nosu a pomalu ji posunujte obloukem k vnějšímu koutku až dozadu tak, aby zřítelnice byla
v požadovaném koutku. Hlava musí být fixována ve středové poloze, nesmí se otáčet. Dítě
pracuje pouze očima. Toto cvičení je vhodné
při zakrytém i odkrytém oku. Lepší efekt má při
zakrytém oku. Cvičení a zakrytí oka je efektivnější při hře s drobným předměty (lego, kreslení, navlékání korálků). 
Dr. Jindřich Hanzlíček

Úlovek, jaký nikdo nepamatuje Prodej parkovacích karet
na rok 2018
P

ro rok 2018 budou parkovací karty platné
pro parkování na placených parkovištích
města Vyšší Brod vydávány následovně:
1) občané s trvalým pobytem v katastru Vyšší Brod á 100,– Kč barva červená
(určena pro parkování na časově omezenou
dobu /90 min./ na placených parkovištích
města)

2) ostatní občané ČR á 500,– Kč barva modrá
(určena pro parkování na časově omezenou
dobu /90 min./ na placených parkovištích
města)
Kňour 180 kg, 124,25 bodu CIC, lovec Jaroslav Korecký, u střelnice 250 metrů od posledního
domu, uloveno na 120 kroků, ZH 7x57R Honitba Vyšší Brod – Herbertov, 6.11.2017, 03:00.
Foto: archiv autora

3) p
 ro fyzické a právnické osoby podnikající á 5.000,– Kč barva hnědá (určena pro
neomezené parkování)

L

Platnost karet od 1. 1. do 31. 12. 2018.

ovu zdar! Rád bych tímto mysliveckým zvoláním pozdravil všechny „Vyšebroďáky“ při
příležitosti výjimečné myslivecké události,
k níž došlo v naší honitbě Vyšší Brod – Herbertov. Zkušenému myslivci Jaroslavu Koreckému
se podařilo během noční vycházky ulovit zcela
mimořádný kus černé zvěře, jak se myslivecky
nazývají dnes tolik probíraná divoká prasata,
a to dle předběžných odhadů 7 let starého
kňoura. Pro většinu čtenářů by tato událost
mohla být jen příběhem o odstřelu dalšího,
snad i „morem zamořeného“ divokého prasete, ale pro myslivce, i takového, jako je s více
než 30 letou praxí pan Korecký, se jedná o životní úspěch a kapitální úlovek.

Místní myslivci nepamatují, že by se kdy v honitbě Vyšší Brod – Herbertov ulovil stejně silný
divočák. U kňoura se kromě hmotnosti, která
u uloveného kusu dosahovala impozantních
180 Kg před vyvržením, bere v úvahu i kvalita
trofeje, jíž jsou u kňourů takzvané „zbraně“
(zoologicky horní a dolní špičáky, nazývané
mysliveckou mluvou „klektáky“ a „páráky“).
Ulovený kus měl zbraně předběžně hodnocené na nejméně 115 bodů dle mezinárodního
standartu hodnocení trofejí CIC. To by mu mělo na jaře vynést medaili na okresní přehlídce
trofejí a to minimálně medaili stříbrnou, možná dokonce při překročení hranice 120 bodů
i medaili zlatou.
Nezbývá než veřejně popřát šťastnému lovci
„Lovu zdar!“ a popřát mu i v další lovecké sezóně přízeň sv. Huberta, patrona všech myslivců.
Kromě osobního úspěchu myslivce, je tento
odlov i velmi pozitivní zprávou pro majitele
a uživatele pozemků, které se v honitbě Vyšší
Brod – Herbertov, a jejím okolí, nacházejí. Těm
tento konkrétní „černý rytíř“ páchal dlouhé
měsíce na honebních pozemcích nemalé škody a dělal z pastvin „oraniště“ prakticky na celém Studáneckém údolí. Škody jsou ostatně
vidět i z hlavní silnice ve směru Vyšší Brod Rakousko.
Asi by nikdo z čtenářů o osobní setkání s tímto
„černým rytířem“ v lese či na pastvinách nestál, přesto se nelze ubránit obdivu nad krásou
naší středoevropské přírody, k níž černá zvěř
neoddělitelně patří, a s hlubokou úctou, která
ulovené zvěři ze strany myslivců právem náleží, se rozloučit pozdravem „Myslivosti zdar!“ 
Bc. Michal Pavelec
hospodář

Prodej karet zajišťuje Městská policie Vyšší Brod na služebně v ulici Míru 194, Vyšší
Brod (spodní budova městského úřadu)
v době od 6. 12. 2017 – 24. 1. 2018 každou
středu 15.00 – 17.00 hod.
– po uvedené době pouze po dohodě se
strážníky na tel.: 724 336 986
potřebné doklady:
– OTP (TP) vozidla, pro které žádáte vystavení
karty
– OP majitele (uživatele) vozidla
– výše stanovený poplatek

Upozornění
– zimní údržba
komunikací
D

ále opět upozorňujeme všechny řidiče parkující na místech, kde by mohla
jejich vozidla bránit zimní údržbě komunikací, aby tomuto věnovali zvýšenou
pozornost, aby údržba mohla být technickými službami města včas a řádně
provedena. 
Za MěP
str. R. Kozel
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je tlusté střevo, které je hodně zatížené právě
o svátcích, tak na to nezapomeňte a trochu
ho šetřete.
Sběr bylin už definitivně odezněl. Můžeme ale
sbírat rostlinku, kterou máme právě s vánočními svátky spojenou, ale možná nevíme, že
je to také významná léčivka. Je to jmelí bílé
(Viscum album).
Jmelí je vždyzelený, poloparazitický keřík, který roste na různých dřevinách. Sklízíme ho
na začátku nebo až na konci zimy, v té době
je nejúčinnější. Za nejlepší se považuje jmelí
z hlohu, jabloně a jehličnanů, nedoporučuje
se sklízet jmelí z topolů.

Léčivé působení jmelí je však daleko širší. Stimuluje imunitní systém, odstraňuje stres, bolesti hlavy a pocity strachu a nervozity. Ženám
pomáhá při potížích v klimakteriu i při neplodnosti. Jmelí patří mezi rostliny, které užíváme
opatrně. Řídíme se doporučenými recepty.
Dodržujeme předepsané dávky i dobu užívání.
Jmelí je také kouzelné, tak nezapomeňte
na Vánoce nebo na Nový rok doma zavěsit
větvičku jmelí a políbit pod ní všechny, které
máte rádi. 
Ať se Vám splní všechna Vaše přání v roce 2018
přeje Ivet Bylinka Podhradská

K léčebným účelům používáme ze jmelí listy.
Bílé kuličky (plody) jsou jedovaté, proto je nutné je odstranit.

P

rosinec je zimní měsíc, který máme spojený
s vánočními svátky a oslavou konce roku.
Nejvíce ohroženým orgánem tohoto měsíce

Léčebné schopnosti jmelí jsou mimořádné.
Podobně jako česnek dokáže jmelí regulovat krevní tlak, tedy vysoký snižovat a nízký
zvyšovat. Změkčuje a odstraňuje vápenaté
usazeniny v cévním systému, čímž pomáhá
předcházet srdečním infarktům a mozkovým
příhodám. Také posiluje srdeční sval a zlepšuje
krevní oběh.

21 karet Velké Arkány – Röhrig Tarot
II. Velekněžka
III. Panovnice
Dvě ženy.
Postavy v tarotových kartách, zejména Velké
Arkány, jsou tzv. v pohybu. Postava otočená
nebo hledící vlevo, kráčí do minulosti, hledá
poučení v tom, co se stalo. Postava otočená
nebo hledící vpravo, jde do budoucnosti. Postava hledící přímo, označována jako pasivní,
je v přítomnosti, tady a teď.
Ženská energie, kterou představuje Velekněžka

je klidná. Ponořená do sebe, rozjímající s vědomím, že vše plyne tak, jak má. Velmi dobře
si uvědomuje, že svět není jen materiálno
a honba za penězi. Žádá od života víc. Přeje
si vidět za obzor, kde zapadá Slunce i vychází
Měsíc. Vnímá svou intuici a začíná ji využívat
v běžném životě. Vytváří cestu, po které se
chce vydat. Ví, že vše začíná v hlavě, myšlenkou tvoří a zhmotňuje své sny. Učí se trpělivosti. Nespěchá. Je v přítomnosti. Zlatá barva,
která převládá na této kartě, je symbolem
i pro moudrost získanou z vlastních zkušeností, ale i napojením na intuici, Vesmír – Universum. Vyložíte-li kartu Velekněžky, je ujištěním
cesty sám k sobě.
Panovnice je kartou aktivní. Odráží se v ní ženskost, nespoutanost, radost ze života, zrození
nového. Hrdě se dívá do přítomnosti, mírně
natočená vpravo ukazuje, že se nebojí toho,
co bude. Jde za svými sny, které byly tvořeny
myšlenkami v předchozí etapě Velekněžky.
Bílá barva symbolizuje čistotu, nové informace. Tmavá vyrovnává polarity a umožňuje
chránit se před negativní energií, tak trochu
se i schovat, aby ostatní nepoznali, co jsme si
uvědomili, co jsme se naučili. Oranžová barva
svou touhou pobízí jít dál. Cílevědomost je
také vlastnost odrážející se v této kartě. Pokud
si vytáhnete kartu Panovnice, vnímejte své
myšlenky, nápady, poslouchejte a dívejte se
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kolem sebe. Otevírají se před vámi nové dveře
plné možností. Projdete jimi?
Příště nás čeká IV. Panovník a V. Velekněz. 
Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)

Srdečně vás zveme na

Vánoční
Bohoslužby
Které se konají v neděli 17. 12. 2017
V 10:00 h. v Klubu pod kinem
Uslyšíte písně a slovo o smyslu
Vánoc ve vztahu k dnešní době.
Bude podáván čaj,
káva a malé občerstvení
Pořádá stanice Apoštolské církve Vyšší Brod

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí
pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí
a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie – ta může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.
• skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci
to nevadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat
• do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem,
oddělí se pomocí magnetu
• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty
(sklo lze recyklovat v podstatě donekonečna)
• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení
spotřeby energií při výrobě (až 90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu
Do kontejneru na sklo PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří
Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy,
na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je
prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí
příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále
dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí
optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu
či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky a pivo.
Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také tepelné
izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný
jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva,
vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál. V ojedinělých případech se s nimi můžete setkat,
tady je jejich stručný přehled. 
Bílé sklo – čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.
Zelené sklo barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.
Hnědé sklo

Ohlasy kůrů andělských:
Vánoční koncert
Camille Saint-Saëns – Oratorio de Noël, op. 12
vánoční oratorium pro 2 soprány, alt, tenor a bas,
smíšený sbor a orchestr
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční Hej mistře
pro kvartet sólistů, smíšený sbor a orchestr
Nevšední zážitek Vás čeká při poslechu Jihočeského
operního sboru v gotickém sklepení vyšebrodského
opatství v pondělí 11. 12. 2017 v 18:00 hod.
Vstupenky jsou k dispozici v infocentru za cenu 100,– Kč.
Předprodej byl zahájen 20. 11. 2017. 
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Další bytový dům města prochází rekonstrukcí
roku ale bude hotovo,“ ještě doplňuje starosta
Zálešák.
Část nákladů vložených do tohoto panelového
domu by město mohlo získat z dotace z prostředků Evropské unie, podalo totiž žádost
do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) spravovaného Ministerstvem
pro místní rozvoj. O přidělení dotace ale zatím
nebylo rozhodnuto. 
jstr

Foto: archiv MěKZ

Čilý stavební ruch na sídlišti pokračoval
i v listopadu. Po rozšíření parkovacích
míst v této lokalitě se pracovalo na celkové rekonstrukci jednoho z panelových
domů. Ten prošel celkovým zateplením
a dokonce v něm vzniká i nový byt.

Zeptali jsme se Vás:
Jak jste spokojený/á s tím, kam
letos město investovalo prostředky.
Na co by se dle Vašeho názoru mělo
v budoucnu více zaměřit?
Tomáš Gondek,
Vyšší Brod
Je dobře, že se
zvýšila bezpečnost dětí u základní školy díky
novému chodníku a osvětlení přechodu. Myslím si, že
takové investice a investice do sportovního vyžití dětí by mělo město podporovat i v budoucnu.
Sandra
Kocmanová,
Vyšší Brod
Chválím vznik
bytu z nevyužívaného prostoru
a modernizaci ČOV ve Studánkách.
Chybí tu bydlení, dalo by se možná
přemýšlet o využití jiných nevyužitých
budov k tomuto účelu. Myslím si, že
by se mělo zaměřit na řešení problému s odpady a recyklací, na udržitelnost a energetickou samostatnost.
Sice velká investice, ale v budoucnu
by se vyplatila.
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V plánu byla rekonstrukce dvou domů
Rozpočet vyšebrodské samosprávy počítal
v letošním roce se značnými prostředky investovanými do bytových domů v majetku města.
V plánu byly rekonstrukce dvou – jeden v ulici
Míru čp. 266, druhý v ulici Zahradní čp. 275.
„Bohužel ale na nás dopadla současná situace
stavebního boomu, který odnáší v celé republice především menší obce, jako je Vyšší Brod.
Investice těchto obcí nejsou tak velké, takže si
stavební firmy z kapacitních důvodů vybírají.
Jednoduše stavby nestíhají. Letos tedy bohužel stihneme opravit jen jeden z domů, i když
jsme slíbili obyvatelům čp. 275, že budou
bydlet také oni v ,novém‘ už letos,“ prozrazuje
starosta Milan Zálešák.
Město ale bylo na opravu domu v Zahradní ulici připraveno, a to nejen co se týče prostředků
v rozpočtu, jak dokládají další starostovaslova:
„Na rekonstrukci jsme měli už vysoutěženo.
Ale vítězná firma bohužel nepodepsala smlouvu z kapacitních důvodů. Určitě chceme dům
opravit v příštím roce. Návrh rozpočtu na rok
2018 s touto investicí počítá.“
V bývalém skladu CO vzniká nový byt
Z nového zateplení se mohou těšit nájemníci
panelového domu v ulici Míru, kde investice
proběhla bez problémů. Byla nově zateplena
fasáda, vyměnila se střešní krytina a všechna
okna. V objektu ještě navíc vzniká nový byt
o velikosti 3+1. Do rekonstrukce město investovalo celkově 4 milióny korun, z nichž osm set
tisíc spolkla výstavba nové bytové jednotky. Ta
vzniká v prostoru využívaném v poslední době
jako sklad, kdysi se jednalo o sklad civilní obrany. Vedení města rozhodlo se zateplením spojit i úpravu pro jeho smysluplnější využití. Práce na celkové zateplení jsou už téměř u konce.
Na konci listopadu by mělo dojít k předání
objektu zhotovitelem. „Práce na výstavbě bytu ale budou ještě pokračovat, jelikož během
zateplování je firma musela přerušit. Do konce

OHROŽENÁ
SEMÍNKA
Režie: Taggart Siegel, Jon Betz /USA/ 2016
/ 94 min
Kousek za polárním kruhem na ostrově
Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které
jsou tu střeženy před možnými globálními
krizemi. Podobných semenných bank je
po celém světě několik. Každé semeno
totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je současně
zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní
aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky
lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky modifikovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským
nadnárodním gigantům se zdá jejich boj
jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto
banky nebude lidstvo již brzy nezbytně
potřebovat.
Zveme na promítání
festivalového filmu
7. 12. 2017 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Městské divadlo Český Krumlov – prosinec 2017
Neděle 3. prosince v 15:00 hodin – adventní
nedělní pohádka. Jednotné vstupné: 50 Kč
Pro rodiče s dětmi od 5 let
Divadlo MALVÍNA
ČERT A KÁČA – na motivy Boženy Němcové
Sobota 9. prosince 2017 v 19.30 hodin
– předplatné „GOLD“ PODZIM 2017
Vstupné: 500 / 250 Kč
STUDIO DVA PRAHA
Patrik Hartl – HVĚZDA
Původní česká ONE WOMEN SHOW pro EVU
HOLUBOVOU. Další novinka Studia DVA
v Českém Krumlově.
Režie: Patrik Hartl, scéna: Adam Pitra, kostýmy:
Simona Rybáková
Hrají: EVA HOLUBOVÁ a ze záznamu například
Jiří Bartoška, Marek Eben, Jaroslav Satoranský,
Sagvan Tofi a další
Komedie se záznamem myšlenek nejúspěšnější
české seriálové herečky během nejdivočejšího
týdne jejího života.
Délka představení: 1 hodina a 40 minut
bez přestávky. Více na www.studiodva.cz
Neděle 10. prosince v 15:00 hodin – adventní
nedělní pohádka. Jednotné vstupné: 50 Kč
DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO Praha
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Co se děje na podzim v přírodě a jak se mění
počasí? Odpovědi se dozvíte od dvou vypravěčů v příběhu ze staré Prahy hned, jak papírový
drak odletí s první sněhovou vločkou...
Délka představení: cca 50 minut.

Úterý 12. prosince v 19:30 hodin v sále
Městského divadla. Vstupné: 380 /190 Kč
RADŮZA VYDÁVÁ VÁNOČNÍ ALBUM A VRACÍ
SE NA KONCERTNÍ PÓDIA
Po kratší odmlce se písničkářka Radůza
18. září vrátila na koncertní pódia, ale také
22. září vydala své první vánoční album,
které pojmenovala Studna v poušti.
Neděle 17. prosince v 15:00 hodin – adventní
nedělní pohádka. Jednotné vstupné: 50 Kč
Pro rodiče s dětmi od 5 let
DK ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA
BRATR FRANTIŠEK „Příteli, o těchto Vánocích
ho chci vidět!“
Scénář a režie: Jaromír Hruška
Hrají: členové Českokrumlovské scény
Hra o životě sv. Františka z Assisi – příběh vánoční.
Malý příběh velkého příběhu života sv. Františka
z Assisi, který vypráví o tom, jak a z čeho vznikla
tradice stavění „betlémů“. Hravou formou se
dozvíte, že to byl právě sv. František, který si
na samém sklonku svého života splnil, za pomoci svých přátel a bratří, dávný sen a naplnil
tak svou dávnou touhu.
Délka představení: 45 minut
Více na: www.new.ck–scena.cz
PŘIPRAVUJEME na LEDEN 2018:
Neděle 14. 1. 2018 Agentura Harlekýn
– SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
– „A“ předplatné podzim 2017

PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.,
Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov,
tel. a fax: 380 711 775,
e-mail: vstupenky@divadlock.cz,
pokladna divadla – tel.: 380 727 370,
út a čt 13.00 – 17.00 h a hodinu před každým
představením. INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2,
381 01 Český Krumlov, tel.: 380 704 619,
e-mailto: info@ckrumlov.cz;
UNIOS TOURIST SERVICE s.r.o., Zámek 57,
381 01 Český Krumlov, tel.: 380 725 110,
fax: 380 712 424, e-mail: tourist.service@unios.cz,
www.visitceskykrumlov.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE – rezervace a prodej
vstupenek – v síti CB–SYSTÉM
– www.perfectnet.cz/ceskykrumlov.
INTERNETOVÝ PRODEJ: www.ckrumlov.cz/
tickets
www.facebook.com/mdckrumlov

Filmová výstava Anděl Páně 2 v
Českém Krumlově
ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Připravte se na Andělský průvod městem
a přijďte si 2. 12. 2017 vyrobit do klášterů
andělské kostýmy, křídla, svatozáře. V rámci
Andělského tvoření pro malé i velké se můžete těšit i na výrobu nejrůznějších vánočních
dárečků!
11.00 – 17.00 hod, Velký sál a Seminární
místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč
Pro výrobu šité části andělského kostýmu
je zapotřebí přinést si bílá prostěradla a případně další doplňky dle vašich možností.
2. 12. TRH K FILMOVÉ VÝSTAVĚ
ANDĚL PÁNĚ 2
V rámci právě probíhající filmové výstavy Anděl Páně 2 se můžete o adventních sobotách
těšit na její rozšíření na Klášterní dvůr formou
malého dobového trhu jako z pohádky.

10:00 – 18:00 hod.
Platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč
8.12. ANDĚLSKÝ PRŮVOD MĚSTEM
Velké setkání krumlovských andělů – Český
Krumlov se na chvíli promění v město andělů.
Proto neváhejte a využijte jedinečné příležitosti zúčastnit se s vlastním kostýmem anděla.
16.45 hod: setkání andělů
v Seminární zahradě před hotelem Růže
SETKÁNÍ S REŽISÉREM FILMU ANDĚL PÁNĚ
2 NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Pozdrav všem andělům od režiséra filmu Jiřího
Stracha, společná fotografie andělů, odhalení
nového klášterního Betléma z dílny profesorů
a žáků SUPŠ sv. Anežky a možná i nějaká další
překvapení.
18.00 hod, Klášterní dvůr

AUTGRAMIÁDA REŽISÉRA FILMU JIŘÍHO
STRACHA, PO KTERÉ NÁSLEDUJE PROJEKCE
FILMU ANDĚL PÁNĚ 2
19.00 hod, Kino Luna
Vstup 50,– Kč, v předprodeji od 1. 11. 2017
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Beseda s meteoroložkou
– pátek 27. října 2017

Beseda
s muzikantem

P

ři setkáních s přáteli se většinou hovor stáčí
v prvé řadě na zdravotní stav a jako druhé
téma bývá nejčastěji počasí. Už od pradávných
dob nás provází starost a zájem o tento přírodní jev, jelikož zasahuje a ovlivňuje naši každodenní činnost. Trpělivým pozorováním a později i zaznamenáváním se lidé v tomto počínání neustále zdokonalují. Vznikl tak vědní obor
– meteorologie. Součástí tohoto rozsáhlého
oboru je i předpovídání počasí. V Českých Budějovicích vede regionální předpovědní pracoviště p. RNDr. Eva Plášilová. O tom, co vše je
potřebné znát a vědět k určování předpovědi,

nám přednesla při besedě , doplněné obrázky.
Zatím se nepodařilo dosáhnout stavu přesné
předpovědi, příroda je v tomto nevyzpytatelná
a tak nám nezbývá řídit se jen přibližnými údaji, které jsou i tak velmi cenné. Na jejich základě
lze varovat např. před vichřicí, záplavami, silným sněžením apod. P. RNDr. Plášilová zaujala
všechny posluchače a tomu odpovídaly četné
dotazy. Děkujeme p. RNDr. Evě Plášilové za její
vystoupení u nás a možná, že se Meteorologický ústav stane cílem při některém příštím
zájezdu. Dík patří též p. Kroneislovi za zprostředkování besedy a kapele Výtoňance. /ks/

Podzimní zájezd Seniorklubu

V

pátek 3. listopadu 2017 si přišli „na své“ milovníci dechové hudby, zvláště pak velice oblíbené kapely
„Babouci“. V klubovně penzionu U Lipna“
se konala beseda s hudebním redaktorem
Jihočeského rozhlasu České Budějovice
Mgr. Zdeňkem Voráčem, který je zároveň
bubeníkem zmíněné kapely. O obrovské
oblíbenosti této kapely svědčí i to, že má
obsazené termíny na 2 roky dopředu. Kapela vznikla na počátku minulého století.
Celou dobu si udržuje svůj charakteristický rys – zpěv obstarávají společně všichni hudebníci. P. Mgr Voráč vzpomínal, že
se chtěl stát bubeníkem již jako malý
chlapec a také se jím stal. Bývalý středoškolský učitel Střední ekonomické školy
v Č. Budějovicích se přihlásil na uvolněné místo v rozhlase a mimo jiné je jeho
hlavní náplní příprava pořadu „Písničky
na přání“. Ve volném čase vystupuje jako
bubeník. Není jen vyhraněným milovníkem dechovky, ale dalším jeho oblíbeným
žánrem je vážná hudba. Četné dotazy
posluchačů svědčily o jejich nevšedním
zájmu o celý průběh besedy. Pokud se podaří další setkání s p. Voráčem, dostalo se
nám příslibu, že sebou přiveze i nahrávky
kapely. /ks/
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K

oncem dubna přijal naše pozvání k besedě
Ing. Miroslav Procházka, ředitel Krokodýlí
ZOO v Protivíně. V závěru besedy nás pozval
k návštěvě ZOO. Lákavé pozvání s možností
ověřit si, jak se daří chovat exotická zvířata
v naší zemi, rozhodlo o jeho návštěvě. Již při
vstupu do budovy ZOO jsme pocítili velké teplo 31o C a vlhko 90 %, nezbytné podmínky pro
chov těchto plazů. Tyto faktory jsou také rozhodující pro rozmnožování . Vyšší teplota má
vliv na získání samečků, nižší na samičky. Řada
z nás měla problémy s delším pobytem v tak
nezvyklém prostředí a proto volila samostatnou prohlídku. Ti, kteří vytrvali, procházeli kolem jednotlivých boxů pod vedením průvodkyně, která nás seznamovala s jejich obyvateli.
Velkým zážitkem byla naše přítomnost při
krmení krokodýlů kubánských. V nabídce byla
i možnost nechat se vyfotografovat s živým

krokodýlem v náručí. Dalším cílem byla návštěva zámku Kratochvíle. Interiér zámku, kde
byla až do r.2006 vystavena sbírka loutek z českých filmů, nyní obsahuje zařízení z poslední doby života Petra Voka z Rožmberka jako
připomínku k jeho 400. výročí úmrtí. Líbily se
i nádherně upravené prostory kolem zámečku
– vodní příkop a zahrada. Poslední zastavení
bylo na sportovním letišti Hosín u Českých Budějovic. Provázel nás pilot a letecký instruktor
p. Jiří Liška. Po prohlídce hangáru a velitelské
věže jsme sledovali seskoky parašutistů jednotlivců a tandemů, starty větroňů i jejich přistávání a měli možnost nahlédnout i do vnitřku velmi známého AN 2, nejdéle vyráběného
dvouplošníku ruského letadla. K občerstvení
jsme využili restaurace na letišti. Děkujeme firmě Pavelec za poskytnutí autobusu a a jejímu
řidiči p. Šístkovi za bezpečnou jízdu. 
/ks/

Jak se daří našim hasičům

V

sobotu 26. srpna se konala v Černé v Pošumaví sportovní hasičská soutěž „Pralesní
liga “ o Putovní pohár obce. Poprvé byl využit pro sportovní soutěž náš nový automobil
Volkswagen. Závodilo 7 družstev mužů a 4
družstva žen. Družstvo mužů našeho sboru
obsadilo 1. místo a družstvo žen 2. místo.
9. září se konaly v Trocnově Trocnovské slavnosti. Při této příležitosti byl z účelové dotace Jč. kraje našemu SDH zakoupen a předán
výsuvný žebřík a vysavač hmyzu. Prostředky
převzali velitel SDH Jan Stoiber a člen zásahové jednotky Jan Krejsa. Již podruhé v letošním
roce byli naši příslušníci zásahové jednotky rakouskými hasiči ze Schöneggu a Piberschlagu
pozváni na taktické cvičení s použitím dýchacích přístrojů. Hrad Piberstein se 15. září stal
znovu dějištěm cvičení rakouských jednotek
a našeho družstva, složené z Jana Stoibera,
Vladimíra Bondiry, Ing. Jana Zdechovana, Petra Šumbery ml. a řidiče Petra Šumbery st.. Tentokrát měli za úkol v limitu 15 minut v prostorách hradu překonat na vyznačené trase 100 m
volnou chůzí, 100 m chůzi se dvěma kanystry s vodou po 16 kg, vystoupat po 60 schodech, posunout pneumatiku kamionu o váze
47 kg palicí 2 m, přelézt a podlézt překážkovou
dráhu a nakonec svinout hadici „C“. Veškeré

činnosti byly prováděny s dýchacím přístrojem a řada cvičících si sáhla na dno svých sil.
Všechny disciplíny byly náročné, ale naši reprezentanti prokázali, že jsou schopní v případě
reálné situace zasáhnout. Obdiv, nejen náš, ale
i rakouských hasičů získal Ing. Jan Zdechovan,
který hravě zvládl celý úsek a bez problémů
by mohl znovu absolvovat všechny disciplíny
Na závěr obdrželi všichni Účastnický list. Oddíl
Metané, ve kterém je řada členů SDH, pořádá za příznivého počasí každou středu od 19
hodin střídavě v Přední Výtoni a Piberschlagu
společné tréninky v metané. Velký kus práce
odvedli při svépomocných úpravách bývalé
šatny v hasičské zbrojnici, ve které byla zřízena
klubovna. Bude sloužit od jara do podzimu
ke konání schůzí, posezení po skončení prací
na technice a dalších akcích. Nejvíce času věnovali stavebním pracím Pavel Zvonař, Adalbert Stoiber, Petr Šumbera ml., Jan Stoiber ml.
a Vladimír Bondira. Na závěr sportovní sezóny
uspořádali pro všechny členy setkání u zbrojnice s grilováním. V sobotu 28. října využili
pozvání k setkání na ukončení sezóny na Vítkově hrádku pořádané Spolkem přátel Vítkova hrádku. Při této příležitosti odhalili dřevěnou sochu rytíře Vítka p. Miroslav Kovačičin
a p. Ing. Jan Zdechovan. Obec obnovila vyba-

vení členům zásahové jednotky zakoupením
zásahových obleků a bot. 6 členů se zúčastnilo
s rakouskými hasiči zádušní mše za zemřelé
hasiče v kapli v Guglwaldu. 11. 11. na Valné
hromadě vyhodnotili činnost za uplynulý rok
a přijali plán na rok 2018. Velmi dobře si vedla
naše zásahová jednotka při odstranění následků vichřice Herward. Jejich úsilí ocenil velitel
HZS plk. Bureš děkovným dopisem. Na sobotu
2. 12. 2017 připravují spolu s Obecním úřadem
setkání u Vánočního stromu s punčem, na které zvou všechny občany. Před Štědrým dnem /
termín bude upřesněn/ si budou moci občané
převzít ve zbrojnici Betlémské světlo. /ks/

Vědomostní kvíz
Seniorklubu
– 20. října 2017

21 soutěžících svědčí o značném zájmu
a tento druh zábavy. P. Pavel Kroneisl se
svou manželkou Gabrielou připravili opět
náročné otázky. Zajistili i drobné dárky pro
první až třetí místo od ČRo Č. Budějovice.
1. místo: Daševský, Krahulec, Stix,
2. místo: Hudecová, Bombalová, Bejdáková
3. místo: Bombala, Šustrová, Svatošová. 
/ks/
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Přejeme všem krásné Vánoce
a příjemný Advent

Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti a rodiče na tradiční setkání s Mikulášem,
andělem a čertem
2. 12. 2017 od 17. hodin
v restauraci U Kocoura.
Čokoláda a sladkosti pro hodné andílky,
brambory a uhlí pro zlobivé čertíky…
Těšíme se na vás!
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Rožmberk vzkvétá

Další lahůdka z Jakobínky – kolo na lidský pohon, v závěrečné fázi
bude umístněno v horní části Jakobínky.
Dveře opravené zčásti z obecních peněz a zčásti z PROGRAMU
REGENERACE. Na jaře k pěkným dveřím opravíme fasádu tohoto
obecního domu.

Jeden z historicky nejcennějším domů čp. 31. Z podstatné části
opravuje z vlastních zdrojů majitel, zčásti z PROGRAMU REGENERACE
a dotací JčK.

Chodníky se už rýsují.

Foto: Antonín Mrázek

Blahopřejeme
V listopadu oslaví narozeniny: Novák Václav Rožmberk, Tomka Pavel Rožmberk
V prosinci: Bradáč Antonín Rožmberk, Pechová Marie Rožmberk
Blahopřejeme, přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Rožmberk nad Vltavou
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Čtenářský koutek
Dahl Roald – Čarodějnice
Skutečná čarodějnice schlamstne dítě se
stejnou chutí, jako když sníš talíř jahod se šlehačkou! Když se náš odvážný malý hrdina náhodou ubytuje se svojí o nic víc sympatickou
babičkou do stejného hotelu jako čarodějnice, je malér na spadnutí.
Goldflam Arnošt – 3x Agátka Kulhánková
Oblíbený přichází se třemi napínavými příběhy devítileté Agátky, jejíž zvědavost jí nedovoluje se čehokoliv bát.

Vážení čtenáři,
vítám Vás u posledních knižních novinek
v tomto roce. Přeji příjemné a ničím nerušené čtení. Dále bych Vám touto cestou chtěla
popřát příjemný advent a krásné vánoční
svátky plné pohody, štěstí a vzájemného
porozumění. Na shledanou v novém roce.
Romana Ouředníková
leporela:
Ráno v trávě
O makovém semínku
O pyšné žárovce Hedvice
komiksy:
Hilda a kamenný les
Bílá paní na hlídání
Anča a Pepík 4
Malý princ a obrova planeta
Malý princ a Nefritová planeta
Malý princ a planeta velkého šaška
Malý princ a planeta času
pohádky:
Bass Eduard – Koráb pohádek
Pospíšilová Zuzana – Psí pohádky
Andersen H.Ch. – Palečka a jiné pohádky
Jónsdottir Aslaug – Strašidláci nebrečí
Jónsdottir Aslaug – NE! Řeklo strašidýlko
Seznamte se se strašidlákem a strašidýlkem.
první čtení:
Povídání o zvířátkách
Krolupperová Daniela – Jak Bubáček
potkal Bubáka
Kamilka a její rodina
Pechoušek Pavel – Povídání losí babičky
Příběhy z Lipenska.
pro starší:
Smolíková Klára – Králík málem králem
Králík Karel nemá kamarády a spolužáků se
straní. Když si na hlavu nasadí papírovou korunu, stane se něco neuvěřitelného. Přivolá
tím samotného krále Karla IV.
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Šinkovský Martin – Vincent a Bóďa
Tentokrát Bóďu a jeho kamarádku Lotku čeká
pořádné zimní dobrodružství na sněhu. Vypraví se totiž spolu s Vincentem ke Králickému Sněžníku, do tajemného Hraničního lesa.
Právě tam totiž zmizely sudy s vzácným borůvkovým vínem i Darek, Vincentův známý.
Jones Gareth – Kletba rodu Bardulfů
Rod Bardulfů ovšem není jen tak obyčejná rodina a setkání s ní vyvolává řadu zapeklitých
otázek.
Válková Veronika – Gejša a samuraj
Další dobrodružství Báry nás zavede do Japonska.
Matharu Taran – Učedník a pyramida Orků
Když král chystá výpravu na nebezpečné území Orků, povolá i Fletchera. Právě k němu se
upírají naděje celého království.
Riordan Rick – Magnus Chase a bohové
Ásgardu
Thorovo kladivo se ztratilo! Ta nejmocnější
zbraň, které se bojí i obři. Pokud Magnus Chase a jeho kamarádi magické kladivo neobjeví
a nevrátí, může se stát cokoli.
Taylor Laini – Sny andělů a chimér
Třetí a závěrečný díl epické trilogie o boji chimér a andělů, kteří se ve své nesmiřitelné válce neohlížejí na to, jestli při ní zničí také svět
lidí.

Cole Daniel – Hadrový panák
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“
Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil podle něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili mimo
službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď
se vrací do práce a touží po velkém případu.
Beaton M.C. – Agatha Raisinová a otrávený koláč
Agatha, úspěšná londýnská podnikatelka, se
rozhodne skoncovat se svým dosavadním
životem a odstěhuje se do poklidné anglické
vesničky. Jenže …
Patterson James – Jen pro zvané
Proslulé filmové hvězdy Thom a Jennifer jsou
dokonalý pár a rodiče tří dokonalých dětí.
Když beze stop zmizí, je i pro vyšetřovatele
Jacka Morgana těžké dopídit se pravdy.
Brekke Jorgen – Bezesný
Jsou skladby, které vám zní v hlavě, ale nedokážete si je zařadit. Co když je taková melodie
klíčem k vyřešení vraždy?
Tremayne Peter – Údolí stínu
Sestra Fidelma se na pokyn svého královského bratra vydává na cestu do vzdáleného „Zapovězeného údolí”, aby s tamním náčelníkem
vyjednala podmínky vybudování křesťanského kostela a školy. Téměř u cíle své cesty nalézají ale oba poutníci strašlivý výjev.
Přibský Vladimír – Město hříšníků
Basilej na počátku roku 1433 v době konání
církevního koncilu se změnila v město biskupů a kardinálů, ale i kejklířů, kuplířů, kněžek
lásky a kacířů. Tak bylo nazýváno české husitské poselstvo, které do Basileje přijelo na učená hádání s katolickými preláty o správný výklad Písma svatého.
Červenák Juraj – Vlk a dýka
Hrad na hoře Sitno odedávna střeží cestu
k bohatým hornickým městům. Kvůli turecké
hrozbě je na podzim roku 1599 dobře vyzbrojený a má početnou posádku. Navzdory tomu
se z něj ztratí kastelánova dcera. Uprostřed
noci, bez jediné stopy.

pro zajímavost:
Slohovník aneb Praha má styl
Smolíková Klára – Spolkla mě knihovna
Od hliněných destiček k tištěné knize.
Fučíková Renata – Obrazy z Nového zákona
Rissman Rebeca – Jóga pro tebe
Buď klidnější, silnější a šťastnější.

Kazuo Ishiguro – Pohřbený obr
Děj románu zasadil autor do počátků raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno
opustili Římané, nezadržitelně mění v trosky.
Autor nabízí podmanivý, hluboce jímavý
příběh o ztracených vzpomínkách, lásce, pomstě, válce a síle zapomnění. Pohřbený obr je
nejnovější próza držitele Nobelovy ceny za literaturu za rok 2017.

detektivky pro dospělé:
Janoušek Artur – Sklep
Vazební věznice. Rozhovor dvou mužů – vraha a novináře. Vrah líčí, jak mu kdosi unesl
dítě a zabil ho, on únosce následně vypátral
a pomstil se. Realita je však jiná.

Ferrante Elena – Příběh těch, co odcházejí,
a těch, kteří zůstanou
Z geniálních přítelkyň Eleny a Lily se staly
mladé ženy. Zdá se, že se jejich cesty definitivně rozcházejí. Elena se stěhuje do Florencie,
kde chce budovat spisovatelskou kariéru, Lila
zůstává v bídě neapolské periferie.

Guenassia Jean–Michael – Valčík stromů
a nebe
Auver–sur–Oise, léto 1890. Marguerite Gachetová je mladá dívka, dusící se v krunýři zvyklostí, který ženy konce devatenáctého stolení
musejí nosit. Stane se poslední láskou Vincenta Van Gogha. Jejich setkání jim nadobro
zpřevrací životy. Jean–Michel Guenassia nám
předkládá překvapivou verzi tohoto období.
Johnson Jane – Sultánova žena
Poutavý historický román, který se odehrává
v 17. století v Maroku.
Eckmanová Kerstin – Poslední pramen
Opět se setkáme s hrdiny knihy Vlčí kůže.
Do životů lidí ve vesnici Černá Voda tentokrát
zasáhne válka.

Advent
v knihovně
Co si pro Vás připravila
Městská knihovna ve Vyšším Brodě
5.12.
úterý

18 hod. – Přijďte se seznámit s tradicí lidových Vánoc a předvánočního období
v regionu Českokrumlovsko, Šumava a Doudlebsko.
Milým hostem bude Mgr. Alice Glaserová.
Tradiční punč, perníčky či křížaly doplní netradiční čokoládová fontána.

Mayerová Gina – Rodinné prokletí
Dořino manželství s Gustavem ztroskotalo,
její dcera Nanette je naproti tomu poprvé doopravdy zamilovaná. Když se Nanette dozví
o tajuplné kletbě, která po generace tíží její
rodinu, začne pátrat.
McKinlay Deborah – Rendez–vouz v Paříži
Příběh o sdílené lásce k jídlu, touze a ztrátě
s překvapivým koncem.
Stimson Tess – Hra na lež
Harriet vždy věděla, že pokusy o dialog se
svou dcerou jsou vlastně dvěma nesourodými monology. Nekonečný sled nedorozumění, trvalá rozladěnost. A pak jednoho dne Harriet zjistí, proč to tak je: dívka, kterou patnáct
let vychovávala, není její biologická dcera.
Váňová Magda – Já, hlupák
Příběh sochaře Vincenta a kostýmní návrhářky Evy začíná tím nejobyčejnějším způsobem
– starostí, jak si vybudovat existenci.
Doerr Anthony – O dívce Grace
David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije na Aljašce
ve městě Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou? Sen o tom, že se
mu nepodaří zachránit svou malou dceru při
záplavách, ho naprosto zdrtí.

Za tradicí Adventu a vánoc

20 hod. – Prodejní akce pro všechny milovníky čokolády Jordi´s
Klub pod kinem.

7.12.
čtvrtek

14.12.
čtvrtek

20.12.
středa

1. Adventní čtení a téma „světlo“
18 hod. – Městská knihovna

2. Adventní čtení a téma „vánoční ozdoby“
18 hod. – Městská knihovna

3. Adventní čtení a téma „vánoční překvapení“
18 hod. – Městská knihovna

Co potřebujete na Adventní čtení:
Velký polštář, přezůvky, 50 Kč a hlavně dobrou náladu.
Adventní čtení je určeno pro maminky s dětmi či školáky, kteří si chtějí oddychnout
od předvánočního shonu a s přáteli strávit příjemný podvečer.
Přijměte proto pozvání na Adventní čtení ať již jste či nejste čtenáři naší knihovny.

Všichni jste srdečně vítáni.

Šlik Petr Hugo – Tržiště
Představte si, že stojíte na tržišti a pozorujete
hemžení kolem… K jakému stánku se vydáte
nejprve?
Grisham John – Píšťalka
Další ze skvělých právnických thrillerů od tohoto autora.
Karika Jozef – Trhlina
Legenda, záměrná mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle otázku si klade i autor.
Předkládá strhující hororový příběh a nechává na čtenáři, aby našel odpověď.
Žamboch Miroslav – Na ostřích čepelí
Druhý díl fantasy trilogie Koniáš. 

Uzavírka knihovny
Vážení čtenáři,
ve dnech 2. – 5. ledna 2018
bude knihovna z důvodů dovolené
UZAVŘENA.
Děkuji za pochopení.
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HARMONIA
SPIRALIS

KLENOTNICTVÍ – ŠLEJMAROVÁ HANA
Vyšší Brod Míru 200

Dopřejte odpočinek tělu i duši.

VELKÝ VÝPRODEJ ZBOŽÍ

Nabízím masáže klasické (sportovní, kondiční, relaxační),
medovou, pomocí lávových i vzácných kamenů nebo
kineziotaping pro regeneraci těla.
Abychom zachovali rovnováhu v nás, nabízím i karetní
výklady, vyhledávání geopatogenních zón pomocí kyvadla,
poradenství i alternativní přístupy k životu, sestavení
životních map, které vychází z umění feng-šuej.
Andrea Stupková
Objednávky po telefonické domluvě: 606 605 630
Masáže v prostorách Body 21,
Zahradní 182, Vyšší Brod 382 73
nebo v pohodlí Vašeho domova.

www.harmoniaspiralis.cz

- 10%
- 30%
- 50%
Z CENY
info: 777 340 214 nebo 380 746 465

(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)

Městské lesy Vyšší Brod

Prodej vánočních stromků
v roce 2017
Ceník:
rozměry

cena s DPH 15%

Smrk

do 1 m

100 Kč

cena bez DPH
87 Kč

Smrk

101–150 cm

150 Kč

130 Kč

Smrk

151–250 cm

180 Kč

156 Kč

Smrk

nad 251 cm

200 Kč

173 Kč

Stromky budou prodávány 18. – 19. 12. 2017 od 15.00 do 18.00
v areálu městské kotelny.
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– LIKVIDACE ZÁSOB

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Zaniklá obec Pošlák
Osada vznikla kolem roku 1400. Její původní
název Poschenschlag (v českém překladu Pošova paseka) vznikl zřejmě hornorakouským
vyslovením českého osobního jména donátora, který se nazýval Boš, což je zkrácená forma
jména Bohuslav. Müller v roce 1720 uvádí název osady Bohschlag a Sommer v roce 1841
Bostschlag. V 15. století se objevuje i název
Schlag im Gebüsch, což lze přeložit do češtiny
jako „mýtina v houštině nebo v pralese“. Proč
německý kronikář Vyššího Brodu uvádí Pošlák
jako Výšina, to mi není známo. Ve všech urbářích i pozdějších archivních dokumentech je
jen postupně uváděn název Posenslog, Poschenschlag, Poschlag.
V Pošláku sídlil v 15. století klášterní hajný
a mezi roky 1479 až 1500 se připomíná „starý
Kubo a jeho žena Agnes“. V klášterním urbáři
z roku 1530 je zde uvedeno pět osedlých, tedy
pět domů. Jejich majiteli byli Achaz Hutter,
Hans Schaur, Lorenz Kappl, Tibolt a Toml Draxl.
Každý osedlý odváděl ročně dvacet vajec a dva
sýry klášteru. Pošlák však patřil k rychtě i farností ke Kapličkám. Dvacátého prosince 1574
byl Pošlák osvobozen od odúmrtí. Za toto
právo svobodného dědění a svobodného prodeje svého majetku se zavázali k placení dvojnásobné daně a k čtyřem dnům roboty ročně
z každého domu. Z tohoto počtu robotních dní
byly tři dny „pěší roboty“ a jeden den v roce
„potažné roboty“ klášteru. Císařskými robotními patenty z 28. června 1680 a 22. února 1717
byly stanoveny tři dny roboty týdně a současně zrušeny všechny úlevy na robotách z doby
„před českým povstáním“, tj. před rokem 1618.
Rychta Kapličky, kam Pošlák patřil, prohlásila,

Dobová pohlednice.
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Foto z kapličky na Pošláku

že listina z 20. prosince 1574 není žádná úleva,
ale smlouva, kterou jejich předkové uzavřeli
s klášterní vrchností. Podle robotního patentu
totiž pouze smlouvy tohoto druhu nepozbyly
platnost. Spor s klášterem se dostal k soudu
do Prahy a vše se táhlo až do roku 1726. Soud
dal nakonec za pravdu klášteru, a tak Pošlák
musel robotovat tři dny v týdnu na klášterním
statku Kozinec. Sice již 8. března 1738 vydal
císař Josef II. patent o zrušení nevolnictví, ale
k narovnání mezi klášterem a poddanými z Pošláku došlo až 27. prosince 1787. Pošlák měl
povinnost platit ročně klášteru 112 zlatých a 38
krejcarů za vykoupení z roboty. Od 7. února
1652 patřil Pošlák k rychtě Hodoň-Mnichovice,
která se právě tehdy oddělila od rychty Kapličky, farností však až do roku 1787 patřil i nadále
ke Kapličkám. Připomíná to na lesnických mapách ještě ve 20. století „cesta mrtvých“, tedy
cesta ke hřbitovu v Kapličkách. K farnosti Vyšší
Brod byl Pošlák převeden počátkem roku 1788.
V Pošláku sídlil v 18. století klášterní hajný.
V zimě 1712/1713 byla v Pošláku ubytována
část Hannoverského kyrysnického pluku pod
vedením poručíka Johanna Gerorga von Blumentala. Rok 1715 je v historii Vyšebrodska
nazýván Rok cikánských loupeží. Cikáni ukradli
na Pošláku nejen dvě prasata, ale i deset zlatých. Bylo povoláno vojsko a 27. - 28. května
1715 byli Cikáni většinou zabiti a zbytek utekl. Po připojení Pošláku k Vyššímu Brodu sdílel
s ním své osudy a zpráv o něm ubývá. Z německé kroniky Vyššího Brodu jsou zajímaví
majitelé jednotlivých domů, či spíše statků.

Dům čp. 1 měl po sedmnáct generací jediného
majitele, rod Staudingerových, a stával na místě, kde je dnes obnovena studně a přístřešek
pro myslivce. Dům koupil rod Staudingerových
od Gregora Kollera po třicetileté válce. Tento
rod byl z domu odsunut v roce 1946. Po něm
se do něj nastěhovala rodina Panyova, která jej
definitivně opustila na počátku šedesátých let
20. století. Já sám jsem od domu vykopal a odnesl na zahrádku dva keře rybízu, které mají
mimořádně velké hrozny připomínající spíše
divoké hroznové víno. Jsou však sladké s minimem zrníček. Původní dřevěný domek čp.
2 v roce 1877 zcela přestavěl Franz Wiltschko.
V domě čp. 3 bydlel obecní pastýř. Po připojení
Pošláku k Vyššímu Brodu byla funkce obecního pastýře zrušena a dům prodán. 22. dubna
1906 po zásahu bleskem dům vyhořel, poté
byl znovu postaven a koupil jej Josef Staudinger. Se vší pravděpodobností to byl bratr
majitele statku čp. 1. Dům čp. 4 byl nazýván
„Beim Bergmartin“, tedy „U horského Martina“. Byl také nazýván podle majitele, který jej
na počátku 18. století vystavěl, „Reisinger“.
Dům čp. 5, nazývaný „Beim Berghiesl“, vlastnil
od roku 1712 do roku 1946 také jen jeden rod,
rod Kapplových. U domu čp. 6. je poznámka,
že se jedná o dominikální domek, tedy že byl
postaven na klášterním pozemku. S velkou
pravděpodobností je to onen domek, kde v 15.
století bydlel klášterní hajný Kubo. Domy čp.
7 a 8 si během staletí vyměnily čísla popisná,
jisté však je že se oba staly od sedmdesátých
let 18. století, pravděpodobně od připojení Pošláku pod Vyšší Brod, ubytovnami dřevařských

dělníků vyšebrodského kláštera. Nebyly tedy
trvale obydleny. Posledním majitelem obou
domů byl duševně chorý Adalbert Edelbauer.
Dům čp. 9 již také stál v roce 1530 a asi odtud
pochází rod Staudingerových, který později
koupil či se přiženil do domu čp. 1. Domy čp.
10 a 11 patřily k sobě a čp. 10 často sloužil jako
výměnek. Dům čp. 11 byl v roce 1889 přestavěn, ale 19. listopadu 1923 vyhořel a byl znovu
modernizován. Při odsunu Němců v roce 1946
to byl asi nejmodernější statek na Pošláku. Rod
Staudingerových zde žil 12 generací. Dům
čp. 12 je připomínán již v roce 1530 a od roku
1908 jej vlastnil další z rodu Staudingerů, Franz
a později jeho syn a vnuk stejného křestního
jména. Dům čp. 13 byl výměnkářský dům k čp.
12. Domy čp. 14, 15 a 16 byly drobné chaloupky a bydleli zde bezzemci či výměnkáři. V čp.
14 většinou kameníci, v čp. 15 bývala klášterní hospoda „U Lukáše“ a v čp. 16 bydlel stolař.
Třináctého května 1906 byla zasažena bleskem
a usmrcena spolu s dítětem Marie Staudingerová z čp. 1. Na místě usmrcení stojí opravená zděná kaplička na vrcholu cesty z Pošláku
do Loučovic.
Při posledním předválečném sčítání obyvatel
v roce 1930 bylo na Pošláku 16 domů a 119
trvale bydlících obyvatel, téměř výhradně německé národnosti. Odsun Němců v roce 1946
ještě neznamenal zánik Pošláku. Do většiny
domů se nastěhovali zejména rumunští reemigranti, kteří však v padesátých a šedesátých
letech 20. století odešli do nově postavených
panelových domů ve Vyšším Brodě nebo se
z kraje přestěhovali. 


František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické
dokumenty, fotografie nebo videa,
se kterými se chcete podělit s ostatními,
tak nás můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz
nebo v květince u p. Vavery.

Na Advent
do Prahy
Přijměte pozvání na výlet
na adventní trhy do Prahy.
Pojedeme ve čtvrtek
14. 12. 2017 v 7.00 hod.
z parkoviště na náměstí.
Cena za osobu je 300,– Kč.
Plánovaný návrat je cca ve 20.00 hod.
Neváhejte a přijďte se přihlásit
do infocentra
– počet míst je omezen! 

Tvorba nového územního
plánu Vyšší Brod
Opakované veřejné projednání 21. 12. 2017, 17.00 hod., sál městského kina

V

lastní návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání je k dispozici na Městském
úřadu Vyšší Brod, stavebním úřadu, kde se s ním můžete v úředních hodinách seznámit, mimo ně po dohodě s vedoucím stavebního úřadu (Ing. Tibor Ďureje, telefon 380 746 464 nebo
724 348 592, email: stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz) Celá dokumentace ÚP je rovněž k dispozici na webových stránkách města www.mestovyssibrod.cz
Upozornění
Jedná se o opakované veřejné projednání dle ust. §53 stavebního zákona, připomínky, námitky i stanoviska je možné podávat pouze k měněnému obsahu územního plánu Vyšší Brod oproti
návrhu pro veřejné projednání z dubna tohoto roku, tedy jen k tomu, co je ve výkresech vyznačeno barevně a posáno fialovým textem, není možné znovu podávat nové připomínky a námitky
k tomu, co se nezměnilo od veřejného projednání! Další podrobnosti získáte na
www.mestovyssibrod.cz nebo na stavebním úřadu MěÚ Vyšší Brod. 

Poděkování
D

ne 27. 10. 2017 se zúčastnili vyšebrodští
spoluobčané koncertu Marcela Zmožka,
který se konal v kulturním domě KIC v Horní
Plané. Účastníků bylo celkem 20, takže byl
zaplněn malý autobus. Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Ditě Kaiserové, která nám
zajistila jak tento koncert, tak i odvoz do Horní
Plané. Rovněž děkuji za zapůjčení autobusu
p. Pavelcovi a skvělému řidiči p. Hosensaidlovi

za pěknou jízdu. Vrátím se k samotnému koncertu, který nás všechny dostal. Také jsme si
s p. Zmožkem zazpívali některé známé písničky, čímž se nám rozproudila krev v žilách.
Atmosféra byla úžasná. Poděkování patří i MÚ
Vyšší Brod za úhradu nákladů za dopravu.
Osobně jsem poděkovala p. Luďku Štěpánkovi
za pozvání na koncert, který nás velice mile
přivítal. Závěrem bych chtěla napsat, že vzpomínky na tento skvělý koncert nám zůstanou
navždy. 
Za všechny děkuje Marie Čížková

Tipy na vánoční dárek
z nabídky Infocentra Vyšší Brod
•

Vyprávěnky vodníka Brodimila – 250,–
Pravdivé pohádky od Vyššího Brodu

•

Povídání losí babičky – Lipensko – 210,
Zažijte dobrodružství se sourozenci
Aldem a Poli.

•

Jihočeské pohádky, pověsti a báje
– 170,–
Místopisný průvodce Novohradskými
horami, Blanským lesem a okolím.

•
•

Šumavské pohádky, pověsti a báje
– 170,–
Místopisná průvodce horní Šumavou.
Dějiny kláštera ve Vyšším Brodě
– 290,– Nové vydání. Autorem je páter
Dominik Kaindl.

•

 amátky jižních Čech – 300,–
P
Dočtete se i o vzácných freskách
ve vyšebrodském klášteře.

•

Lidé od vody – 280,–
Plavecké historky z Vltavy a Otavy.

•

Lipno – krajina pod hladinou – 450,–
Fotoatelier Seidel představuje Lipno
před stavbou přehrady.

•

583 portrétů zmařené Šumavy – 350,
Zaniklé osady v našem okolí.

•

Odkaz staré Šumavy – 420,
Volné pokračování titulu 583 portrétů.

•

Šumavský děs – 250,–
Trochu strašidelné paměti bájné
šumavské bytosti.
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ADVENT 2017
ve Vyšším Brodě

 Neděle 3. 12., 17.00 hod., Náměstí
Rozsvícení vánočního stromu
zahraje flétnový sbor ZUŠ Vyšší Brod
 Pondělí 4. 12., 17.00 hod.
Mikulášská nadílka na Náměstí
 Úterý 5. 12., 18.00 – 20.00 hod.,
Klub pod kinem
18.00 hod. – Za tradicí Adventu a Vánoc
Přijďte se seznámit s tradicí lidových Vánoc
a předvánočního období v regionu Českokrumlovsko, Šumava a Doudlebsko. Přednáší
Mgr. Alice Glaserová. Punč, perníčky či křížaly
doplní čokoládová fontána.
20.00 hod. – Prodejní akce pro milovníky
čokolády Jordi’s
 Čtvrtek 7. 12., 15.30 hod.,
Klub pod kinem
Klubíčko
 Čtvrtek 7. 12., 18.00 hod.,
Městská knihovna
1. adventní čtení a téma světlo
Velký polštář, přezůvky, 50,– Kč a dobrou
náladu s sebou.
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 Neděle 10. 12., 11.00 – 17.00 hod.,
Náměstí
Vánoční inspirace
Trh s drobnými dárečky, dětská vánoční
pohádka „Vysněné Vánoce“ v podání
Divadla Máma a Táta, letos speciálně
VEPŘOVÉ HODY – přijďte ochutnat skvělou
prdelačku, jitrnice, jelítka, ovar a další speciality. K tomu všemu Vám zazpívá Pavlína Jíšová
a další.
 Pondělí 11. 12., 18.00 hod., Gotické sklepení kláštera
Vánoční koncert souboru opery Jihočeského
divadla
– Camille Saint-Saëns – Oratorio de Noël, op. 12
– Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Hej mistře
Vstupenky v infocentru. Cena 100,– Kč.
 Středa 13. 12., 16.30 hod., ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ
 Středa 13. 12., 18.00 hod.,
Náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  15. 12. do 12 hodin.

 Čtvrtek 14. 12., odjezd v 7.00 hod.
z parkoviště na náměstí
VÝLET NA ADVENTNÍ TRHY DO PRAHY
Již teď se přihlaste, počet míst je omezen!!!
Cena 300,– Kč / osoba.
 čtvrtek 14. 12., 18.00 hod.,
Městská knihovna
2. adventní čtení a téma vánoční ozdoby
Velký polštář, přezůvky, 50,– Kč a dobrou
náladu s sebou.
 Středa 20. 12., 18.00 hod.,
Městská knihovna
3. adventní čtení a téma vánoční
překvapení
Velký polštář, přezůvky, 50,– Kč a dobrou
náladu s sebou.
 Čtvrtek 21. 12., 17.00 hod.,
Gotické sklepení kláštera
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY v podání ZUŠ
 Sobota 23. 12., 18.00 hod., Náměstí
Betlémské světlo
Odneste si symbol Vánoc a přijďte se podívat
na živý dětský betlém.
Zahraje Collegium portative.

