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Rozšířeno o příspěvek města Rožmberk nad Vltavou

 Povídání nad knihou

Malše – romantická a krásná
16. 1. 2018 v 18.00 hod.
Klub pod kinem

 Cestovatelské promítání

Kanárské ostrovy
17. 1. 2018 v 18.00 hod.
Galerie v hist. radnici

Novoroční výšlap
na Maria Rast am Stein
Sobota 6. 1. 2018, 10.00 hod., start u Rožmberské brány kláštera
Kostelík na poutním místě prošel opravou, tak si vše hned po novém roce prohlídneme.
Jako vždy se můžete těšit na připravené občerstvení a oheň. Nezapomeňte si vzít buřty
s sebou. 

 Rozhovor

Malíř František Tácha
Přečtete si na str. 11

Základní umělecká škola
informuje
Vážení a milí čtenáři!
Vstupujeme do roku,
kdy nás čekají hned
dvoje volby. Ty první
– prezidentské – nás
čekají už v polovině
ledna. Pokud si nejste
ohledně těchto voleb
něčím jistí, podrobné informace najdete
uvnitř čísla.
Jestli chcete do nového roku vejít aktivně,
můžete jej s námi začít pohybem a vydat
se při prvním letošním výšlapu na poutní
místo Maria Rast, které prošlo v loni rozsáhlou opravou. Jak se oprava povedla, si
bude moct prohlédnout 6. ledna.
Již v minulých číslech jsme Vás informovali o připravovaných novinkách. Pomalu
je již začínáme do obsahu zpravodaje
uplatňovat. Můžete si tak přečíst rozhovor
se známým malířem Františkem Táchou,
ve kterém prozrazuje, proč bylo tak takticky výhodné najít si kamarády ve Vyšším
Brodě, proč se rozhodl jít na dráhu umělce
na volné noze nebo proč jezdí z domovských Loučovice do svého vyšebrodského
ateliéru zásadně stopem.
Další novinkou, která se týká již tohoto čísla, jsou informace poskytované Policií ČR.
Změny se týkají také pravidelné rubriky
Okénko do historie, ve které se nyní budou
objevovat i články z cyklu Zapomenuté
Lipensko, pojednávající o historii okolí
„jihočeského moře“.
Během roku budeme postupně obsah
dále rozšiřovat. Věříme, že se tak bude dít
k Vaší spokojenosti a zachováte nám svou
přízeň. 
Dobrý vstup do nového roku přeje



Jan Straka,
za redakci VZ

Ohlédnutí:
30. 11. 2017 uspořádala ZUŠ slavnostní koncert
k 60. výročí založení pobočky ve Vyšším Brodě.
Vystoupení žáků byla prokládána krátkými
vstupy o historii místní hudební školy (moderovala p. učitelka Iva Hošpesová – Voráčková),
posluchači měli možnost nahlédnout do kronik pobočky. Žáci předvedli široký žánrový záběr od hudby klasické, přes folklórní stylizace
až po rockovou dívčí kapelu, o ozvučení se
postaral p. učitel Vladislav Čížek a o výzdobu
žáci výtvarného oboru. Ráda bych poděkovala městu Vyšší Brod za podporu a doufám, že
naše škola bude nadále významně přispívat
ke kulturní a duchovní kultivaci místních dětí.

Srdečně zveme:
• 24. 1. od 17.00 třídní koncert žáků ze třídy
houslí M.Bůžkové
• 29. 1. od 17.00 třídní koncert žáků P. Schwarzové a D. Táchy (violoncello, kytara, klavír)
• 31. 1. od 17.00 třídní koncert žáků P. Schwarzové a L. Schwarze
Více informací na www.zuskaplice.cz 
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Krátce k historii školy…
Publikace k 40. a 50. výročí ZUŠ Kaplice uvádějí rok 1957, kronika pobočky (psaná od r.
1974) uvádí 1. 9. 1958 vznik detašované třídy
ve V. Brodě. Městská kronika zmiňuje školu
poprvé v roce 1960 – v tomto roce měla škola
22 žáků (počítáno bez žáků přípravné třídy).
Škola se postupně rozrůstala, přibyl obor výtvarný.
Postupně vznikaly soubory – kytarové,
smyčcový, dechový, od r.2013 se začal vyučovat zpěv a vznikl pěvecký sbor. Idea společ-

H2OMX

Režie: José Cohen, Lorenzo Hagerman /Mexiko/ 2013 / 82 min
Mexico City, město obývané 22
miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se v minulosti
přirozeně shromažďovala voda,
je jí dnes alarmující nedostatek
a musí se za cenu velkých ztrát
přivádět z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole
pak v podobě nevábné řeky protéká venkovskými oblastmi, kde
ji farmáři používají k zavlažování
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ného muzicírování se od roku 2012 stala povinnou součástí osnov pro ZUŠ, a proto se
snažíme nabízet žákům co nejvíce možností.
Škola jako jedna z prvních v regionu nabízí tzv.
Seminář populární hudby – s možností věnovat se zvukové technice a nahrávání, od r. 2017
byl otevřen Kreativně kompoziční seminář, kde
se žáci seznamují se základy hudební skladby,
aranžování a notačních programů.
Od r. 2014 se škola věnuje i žákům předškolního věku a od r. 2016 je možné studovat
i Akademii umění a kultury (věk 55+) – čtyřsemestrální studium, jehož druhý cyklus se bude
otevírat od září 2018. V současné době navštěvuje školu 161 žáků.
Základním kamenem školy je vždy člověk –
dobrý učitel a žák. Přeji škole, aby právě takoví
lidé do ní přicházeli a rádi se vraceli.

polí se zeleninou. Obtížná situace
má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt shromažďování dešťové vody organizace Isla Urbana
je však teprve v začátcích. Znepokojivá filmová esej kombinuje
odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.
Zveme na promítání
festivalového filmu
18. 1. 2018 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Vážení spoluobčané,
milí Vyšebroďáci,
opět uplynul rok od chvíle, kdy
jsem k Vám promlouval v novoročním projevu na stránkách našeho zpravodaje. Máme za sebou silvestrovskou
noc, kdy jsme se rozloučili
s velmi úspěšným rokem 2017
a oslavili příchod nového roku
s pořadovým číslem 2018. Tento den je obvykle pro každého
z nás dnem novoročních předsevzetí jak osobních, tak pracovních, hodnocením uplynulého
roku a hlavně zamyšlením se nad tím, co nám nadcházející rok
přinese.
Bude to opět rok, ve kterém nás společně čeká celá řada úkolů
a důležitých rozhodnutí. Rok 2018 bude rokem, kdy si budete volit nové zastupitelstvo a já jsem přesvědčen o tom, že Vaše volba
bude správná.
Koncem každého roku vždy něco končí a něco nového začíná.
V práci městského zastupitelstva to tak zcela neplatí, protože
práce v městském zastupitelstvu má svoji kontinuitu a některé
věci se připravují několik let. Někdy se hledá vhodný dotační titul
nebo partner, se kterým se hlavně větší investice snáz zrealizují.
Největší pozornost obyvatel našeho příhraničního městečka se
nejčastěji zaměřuje na investiční akce, které se zpravidla dotýkají
převážné většiny z nás a ovlivňují nejvíce náš život ve městě a jeho místních částech.
V roce 2017 se nám podařilo zahájit a taky úspěšně dokončit celou řadu důležitých investic. V krátkosti vzpomenu na ty nejdůležitější, jakými byly:
dokončení rekonstrukce stavební a úplná výměna technologické
části ČOV v místní části Studánky, výstavba první etapy základního technického vybavení pro 14 nových rodinných domů v lokalitě Pod vodojemem, kompletní výměna herních prvků a rozšíření
dětského hřiště u zdravotního střediska, dokončení druhé části
rekonstrukce komunikace do místní části Mlýnec. Pro zlepšení bezpečnosti našich školáků jsme vybudovali nový chodník
u Základní školy, který navazuje na nově vybudovaný přechod
pro chodce a nové osvětlení v horní části náměstí. Pro rodiče dopravující své děti do Základní školy vznikla čtyři nová parkovací
místa. Na celém území města včetně místních částí bylo pořízeno
a doplněno nové dopravní značení; nová parkovací místa vznikla
u objektu č.p. 311. Za pomoci dotace z MK se nám podařilo komplexně zrekonstruovat kašnu se sochou sv. Floriána v horní části
náměstí včetně vodního hospodářství a okolí kašny jsme vybavili
novými lavičkami. Provedli jsme celkovou výměnu vodovodního
řadu v ulici Míru a Kaplická. Opravili jsme budovu staré radnice
včetně věžních hodin. V závěru roku se nám podařilo zrealizovat
celkové zateplení bytového domu č.p. 266 a v přízemí objektu
vybudovat nový třípokojový byt z nebytových prostor.

Souběžně s realizací investičních akcí pracuje město na důležitých projektech pro další rozvoj města a místních částí. Namátkově vzpomenu výstavbu dalších bytů v domě s pečovatelskou
službou; rozšíření kapacity Mateřské školy; získání nových prostor
pro ZUŠ; přestavbu a dostavbu městského úřadu či důležité dopravní stavby, které připravuje město společně se SÚS Jihočeského kraje. Značné finanční prostředky si vyžádají investice spojené
s výstavbou nových vodních zdrojů a úprava stávajících.
Kromě zmíněných investic se daří městu nadále rozvíjet oblast
sociálních a pečovatelských služeb. Město intenzivně podporuje
a spolupracuje s Domovy důchodců a ostatními neziskovými organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní služby i pro občany
našeho města.
Nesmírně si vážím toho, že se městu daří stabilizovat poskytování zdravotní péče pro naše občany. V letošním roce jsme získali
dalšího praktického lékaře pro dospělé. O dalších zdravotních
službách pro občany město intenzivně jedná.
Velký díl na rozvoji města mají místní podnikatelé a živnostníci,
kteří zkvalitňují své služby a jsou schopni uspokojit zvýšený zájem všech návštěvníků našeho města a potřeby místních občanů.
Každé rozšíření služeb ve městě přispívá ke spokojenosti nás
všech.
S velikou radosti sleduji práce při záchraně jednotlivých objektů
naší NKP Cisterciáckého kláštera a věřím, že tyto práce vrátí za několik let klášteru jeho původní podobu a řada občanů zde najde
své budoucí zaměstnání.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval všem místním sponzorům, kteří pomáhají městu při zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí. Poděkování patří i všem sportovcům
a žákům ZŠ, kteří v průběhu roku reprezentovali město na sportovních soutěžích a vědomostních olympiádách.
Závěrem Vás chci ujistit, že radnice chce pracovat pro Vás, a proto jsou pro nás cenné Vaše názory. Usilujme společně o větší
soudržnost a toleranci, zejména tak bude mít naše oboustranné
snažení smysl.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám i Vašim rodinám
do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, osobních úspěchů
a hodně sil na překonávání všech překážek, které nám život přináší.
Šťastný a úspěšný nový rok 2018! 

Ing. Milan Zálešák
starosta

V roce 2018 jsou naší prioritou akce, které se nám z různých důvodů nepodařily zrealizovat v roce 2017. Jedná se hlavně o celkovou
rekonstrukci objektu č.p. 275; výstavbu smuteční síně; dokončení
víceúčelového hřiště za Základní školou; výstavbu dalších parkovacích míst na sídlišti před bytovým domem č.p. 313 či celkovou
rekonstrukci komunikací na Těchorazské návsi.
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Mezinárodní šachový turnaj má rekord
Doprovodného turnaje mládeže se letos zúčastnilo 12 šachistů, převážně ze sousedního
Bad Leonfeldenu. Se ziskem 6,5 bodu vyhrál
Hofstadler Mario, druhé místo vybojoval Stadlbauer Maximilián s 5ti body před Gilhofrem
T. se 4,5 body. Všichni z Su Bad Leonfelden.
Děkuji společnosti Pavelec s.r.o. za poskytnutí prostor a občerstvení hráčů, Cukrárně
Eva za dorty do turnaje pro mládež a městu
Z turnajové databáze Chess-results http://chess-results.com
Vyšší Brod za podporu Fan klubu Vyšší Brod.

Díky této podpoře můžeme pořádat turnaje
pro mládež i dospělé i v dalších sportovních
disciplínách, např. v kopané, ve stolním tenisu
nebo v petanque.
Závěrem bych Vám všem rád popřál šťastné
vykročení do nového roku 2018. 
Za Fan klub Vyšší Brod
Kulík Michal

Mezinárodní šachový turnaj Vyšší Brod 2017, 14. ročník
Poslední aktualizace19.11.2017 15:41:28

Konečné pořadí po 7 kolech

V

neděli 19.11.2017 pořádal Fan klub Vyšší Brod již 14. ročník Mezinárodního šachového turnaje. A opět padl rekord v počtu
účastníků. V ubytovně Pod hrází se sešlo 28
šachistů z Čech, Rakouska, Turecka a Afganistanu, aby na šedesáti čtyřech černobílých
polích svedli boj o turnajové trofeje. Po sedmikolovém zápolení si za 6 bodů odvezl vítěství mistr FIDE Štěpán Papáček z Tj. Jiskra
Třeboň. Na druhém místě skončil loňský vítěz
Robert Ganglberger z TSU Vorderweisenbach
s 5,5 bodem, následován Karlem Sýkorou
z Tj. Jiskra Třeboň s 5 body.

Konečné pořadí po 7 kolech
Jméno
Poř. St.č.
1
1 FM Papáček Štěpán
2
3
Ganglberger Robert
3
5
Sýkora Karel
Chval Zdeněk
4
2
5
4
Lauko Marián
6
15
Kulík Michal
Trčka Bohdan
7
8
8
11
Weber Helmut Ing.
Mošnička Jan
9
6
10
14
Lorencová Michaela
11
20
Petrášek David
12
9
Lefler Václav
13
12
Dufek Tomáš
14
7
Bosák Vladimír
15
22
Matis Jan
16
19
Jakeš Samuel
Dvořák Pavel
17
10
18
13
Šindelka Vladimír
19
28
Sezemský Josef
Chval Zdeněk
20
25
21
17
Komenda Václav
Pavlík Vojtěch
22
24
Jiřík Radovan
23
16
24
27
Postl Frantisek
25
26
Matis st. Jan
26
18
Lehner Josef
Rytíř Daniel
27
23
Kruliš Jiří Daniel
28
21

Cestovatelská promítání
V

ážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z různých koutů naší zeměkoule !
Stejně jako v loňském roce Vás v tento čas
oslovujeme a zveme na cestovatelská promítání, se kterými přijíždějí opakovaně už po několik let v měsících leden až březen do Vyššího Brodu profesionální průvodci, cestovatelé,
novináři, fotografové i nenapravitelní dobrodruzi, aby nám zpříjemnili zimní večery virtuálním touláním po naší planetě při poutavých
i zábavných povídání za doprovodu svých originálních fotoshow.
Začínáme opět vždy v 18 hodin v salonku staré radnice (Infocentrum). Nenechte si ujít jistě
atraktivní program a poznačte si hned do kalendářů středy.
17. 1. 2018 od 18 hod.
Kanárské ostrovy – kapesní kontinent neomezených možností
Kdo si myslí, že se na Kanárské ostrovy jezdí jen za mořem a bronzovým opálením, je
vedle jak ta jedle – pardon, tady spíše pinie. Kanáry lákají duši dobrodruha hlavně
všudypřítomnými sopečnými kužely, krátery,
písečnými dunami, jehličnatými háji, vavří-
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FED
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE

Rtg Klub/Místo
2220 TJ Jiskra Třeboň
2007 Tsu Vorderweissenbach
1826 TJ Jiskra Třeboň
2064 QCC České Budějovice
1923 ŠK Český Krumlov
1496
1679 ŠK Praha-Smíchov
1589 Su Bad Leonfelden
1818 SK Sezimovo Ústí, z.s. oddíl šachy
1516 Šachová akademie VŠTE
1257 ŠK Olympia České Budějovice, z.s.
1672 TJ Spartak Kaplice
1554 TJ Jiskra Třeboň
1729 ŠK Olympia České Budějovice, z.s.
1236 TJ Spartak Kaplice
1335 ŠK Olympia České Budějovice, z.s.
1670 TJ Jiskra Třeboň
1524 QCC České Budějovice
1000 TJ Spartak Kaplice
1094 QCC České Budějovice
1395 TJ Spartak Kaplice
1112 TJ Spartak Kaplice
1488 SK ROYAL
1000 Qcc Ceske Budejovice
1000 Kaplice
1342 Su Bad Leonfelden
1217 ŠK Olympia České Budějovice, z.s.
1253 ŠK Olympia České Budějovice, z.s.

Poznámka
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

novými pralesy, rozkvetlými loukami a svěží
vůní vzduchu nasyceného solí. Co ostrov, to
Chess-Tournament-Results-Server:
jiná krajina,
lidé, atmosféra.Chess-Results.com
A když po horské
tůře, lezecké výpravě či cyklovýletě polechtá
člověk chuťové buňky kanárským rumem nebo čerstvou rybou, spatří náhle v souostroví
ráj na zemi...

Pokud vás zajímají i jiné možnosti pobytu, než
jen plážové opékání se na břehu moře, pak
pro vás máme zajímavou nabídku. Pojďte se
s Markétou Jedličkovou, která zde prožila svá
studijní léta a nyní se věnuje turistům, podívat
na ostrov Gran Canaria, který je kontinentem

Body
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4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2
2
1,5
1

PH 1
22
21
23
22,5
21,5
16,5
23
18,5
18,5
18
17,5
17,5
15,5
18,5
17,5
13,5
19
17,5
17
17
15
16
15,5
11,5
17
14,5
14,5
12,5

PH 2
31
29
32,5
31
29,5
24
31
26
25,5
26
25,5
25
21,5
24
24
20,5
27
24,5
23
22,5
22,5
21,5
22,5
16
22,5
20
20
18

PH 3
26
22,5
21,75
20,25
15,5
11,25
15
12,5
11,5
13,75
13,25
10,5
12
9,5
11,5
8,5
10
9
7,25
7
7,25
5,75
7
3,75
5
3,5
3,25
1,5

n w
6 5
5 3,5
6 4
6 4
5 2,5
3 1
5 2
5 2
5 2,5
4 2
7 4
5 2
3 2
4 1,5
7 3,5
3 0
4 1
4 0
2 0
5 2
3 0,5
2 1
2 0
1 0
2 1
4 0
2 0
2 0

we
5,17
3,7
2,27
4,68
2,81

w-we K rtg+/-0,17 0
0
-0,2 20
-4
1,73 0
0
-0,68 0
0
-0,31 0
0

0,79 1,21

0

0

3,12
0,5
2,56
2,54
1,29
3,03

-0,62
1,5
1,44
-0,54
0,71
-1,53

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2,32 -1,32
1,56 -1,56

0
0

0
0

0,75 1,25

0

0

0,91 -0,91

0

0

smrsknutým na plochu asi šestkrát menší, než
je jihočeský kraj. Budeme surfovat i chodit
piniovými
lesy,
přespíme v písečných dunách,
Stránka
1/2
vyšlapeme na kole desítky serpentýn, vylezeme pár lezeckých cest a u toho budeme
jíst krevety, pít dobrou kávu a víno. Zažijeme
barevný karneval a fiestu v dětském pudru.
To by šlo, mi niño, ne? A když nám to bude
málo, na nedalekém El Hierru můžeme ze spacáku i bez dalekohledu pozorovat mléčnou
dráhu nebo se na La Palmě vykoupat v jezírku
na dně sopečné kaldery... Kdo najde věc, která by se tady – krom zimních sportů – nedala
dělat, má u mě panáka kanárského rumu! 

zpracováno 1

Informace
z úřadu
Téměř celý rok jsem se v příspěvcích do zpravodaje věnovala jednotlivým odborům městského úřadu. Dnes si dovoluji představit organizační složku města, jejíž zásluhou si můžeme každý
měsíc přečíst Vyšebrodský zpravodaj, Městskému kulturnímu zařízení.
Již v průběhu roku 2016 došlo ke sloučení
MěKZ a knihovny v jednu organizaci zřízenou
městem. Počáteční obavy, že dojde tímto krokem ke ztrátě vlastní identity knihovny, se nenaplnily. Došlo naopak k zefektivnění práce
a zlepšenou vzájemnou spoluprací mohli pracovníci připravit ještě více kulturních a společenských akcí.
Členění:
Vedoucí MěKZ
1
Referent cestovního ruchu
1
Referent informačního centra
1
Knihovnice1

Spektrum činnosti MěKZ je opravdu široké.
Obsahem jeho činnosti je pořádání kulturních
a společenských akcí, spolupracuje se ZŠ a MŠ
Vyšší Brod, se Základní uměleckou školou, pomáhá různým organizacím a spolkům volnočasových aktivit, které vykonávají svou činnost
na území našeho města. Vydává Vyšebrodský
zpravodaj, má na starosti webové stránky města, spolupracuje s partnerskými městy, podílí se
na propagaci Vyššího Brodu u nás i v zahraniční. Další významnou činností je provozování Informačního centra, jehož služby každoročně využívá více jak 15.000 návštěvníků. Poskytované
všestranné služby turistům jsou podle ohlasů
veřejnosti a také podle hodnocení odborníků
z cestovního ruchu na vysoké úrovni. V neposlední řadě také pracovníci MěkZ administrují
žádosti o dotace na kulturu a na obnovu kulturních památek.

pouť, Plavba kuriózních plavidel, Lampionový
průvod, Krokusiáda, Čertovská nadílka, adventní čtení či Betlémské světlo, byly letos přichystané i některé novinky. Jako velmi povedenou si
dovoluji jmenovat pořádání dětského dne, který byl ve znamení života středověké kupecké
osady. Proč uvádím právě tuto akci? Nejenom
protože to bylo bezvadně vybrané téma, ale
hlavně se podařilo pracovníkům MěKZ zapojit
do akce mnohé z nás a troufnu si tvrdit, že radost a potěšení přinesla akce nejenom dětem
ale i nám účinkujícím. A je moc fajn, když se
něco takového povede.

V roce 2017 pořádalo MěKZ celkem 97 kulturních a společenských akcí. Z toho bylo 82
vlastních akcí a 15 pro jiné subjekty. Vedle oblíbených programových stálic, jakými jsou divadelní představení pro děti, čtení v knihovně, posezení pro seniory, turistické výšlapy, maškarní
bál, Vyšebroská holinkiáda, Svatobartolomějská

Na závěr mi dovolte, nejenom našim pracovníkům MěKZ, ale Vám všem, kteří se na kulturním
životě našeho města podílíte, poděkovat za Vaši
práci. 

Kultura by měla být nepostradatelnou součástí
života každého z nás, a proto věřím, že i nadále
bude město Vyšší Brod činnost MěKZ podporovat a to nejenom finančně, ale i v oblasti, řekněme, společenské prestiže.

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Volby prezidenta ČR 2018
Jak, kdy a kde můžete volit
Podle zákona se volby konají vždy v pátek
od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. První kolo letošních prezidentských voleb připadá na 12. – 13. ledna 2018. Případné
druhé kolo se pak uskuteční 26. – 27. ledna.
Kdo může volit
Právo volit má státní občan České republiky,
který dosáhne v době konání voleb 18 let.
Jestliže dosáhne věku 18 let mezi prvním
a druhým kolem, je oprávněn se účastnit jen
druhého kola.
Volební lístky
Každému voliči budou doručeny hlasovací
lístky nejpozději 3 dny před prvním dnem
konání voleb. Pro každého kandidáta bude

jeden lístek. Hlasovací lístky je možné si vyžádat i ve volební místnosti.
Volební průkazy
Pokud se volič v době voleb nachází mimo trvalé bydliště a chce se voleb zúčastnit, musí si
s předstihem vyřídit voličský průkaz. O ten je
možné si zažádat na obecním úřadě dle svého trvalého bydliště, kde volič prokáže svou
totožnost. Nejpozději je to možné 10. ledna.
Systém prezidentských voleb
Prezidentem ČR je zvolen kandidát, který získá v prvním kole volby nadpoloviční většinu
všech platných odevzdaných hlasů. Pokud
k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé
volební kolo, kde se rozhoduje mezi dvěma
nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. 

Volební místnosti
Okrsek č. 1 v místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Vyšší Brod.
Pro voliče bydlící v ulicích: Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská, Poschoďová, Česká,
K Vltavě, Slunečná, Kaplická, Lesní, Klášter, Za Klášterem, Na Kozinci, Elektrárna
a v místních částech: Hrudkov, Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov a Lopatná

Zeptali jsme se Vás:
Půjdete k volbám?
Blahoslav
Milisterfer,
Vyšší Brod
Samozřejmě, že
půjdu. Je to velmi důležité, abychom si zvolili dobrou hlavu státu,
která bude vše dobře řídit a reprezentovat nás

Filip Hejný,
Vyšší Brod
Já půjdu k volbám určitě. Věřím, že i můj hlas
může pomoci
k jinému směřování naší země. Volím
i kvůli svým dětem.

Okrsek č. 2 v místnosti v přízemí nového pavilonu Základní školy Vyšší Brod
Pro voliče bydlící v ulicích: Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí,
Pohraniční stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská
a v místních částech: Těchoraz, Studánky, Dolní Drkolná a Herbertov.
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Soubor usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 28. 11. 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. 2017.26.1.1.:
Zastupitelstvo města
určuje ověřovatele zápisu pí Evu Maštalířovou a p. Luboše Dvořáka a zapisovatele p. Jana
Straku.
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM
dne 28. 11. 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.2.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje přidání bodu č. 26 do programu
jednání – Podání žádosti do fondu malých projektů RAK-ČR v rámci programu INTERREG VA-RAK-ČR s názvem „CESTOU PO PAMÁTKÁCH
PŘÍHRANIČÍ“.
schvaluje upravený program jednání ZM dne
28.11.2017.
K bodu 3. Kontrola usnesení ZM ze dne
31.10.2017 a RM od 25.10.2017.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí kontrolu usnesení ZM ze dne
31.10.2017 a RM od 25.10.2017.
K bodu 4. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z MŠMT na realizaci projektu „ZŠ a MŠ
Vyšší Brod – ŠABLONY“ do výše 1.083.757,– Kč
s datem ukončení fyzické realizace projektu
ke dni 13. 08. 2019.
II. bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace
z Ministerstva kultury – Regenerace městských
památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky – kašna se soškou sv. Floriána
ve výši 300.000,– Kč
K bodu 5. Rozpočtové opatření č. 11/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.5.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje podle §84 odst.2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. 11/2017, která se týká úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím,
příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o částku 7.026.244,20 Kč,
snížení výdajů o částku – 6.405.457,90 Kč a financování ve výši – 13.431.702,10 Kč
K bodu 6. Zápisy z jednání pracovní skupiny
pro schválení účetní závěrky 2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí Zápisy z jednání pracovní skupiny pro schválení účetní závěrky 2017
ze dne 9.10.2017 a 16.10.2017
K bodu 7. Rozpočet města Vyšší Brod na rok
2018
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Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.7.1.:
Zastupitelstvo města
I. ruší usnesení ZM č. 2016.19.8.1. ze dne
29.11.2016.
II. schvaluje
rozpočet města Vyšší Brod na rok 2018
v objemech:
Příjmy celkem 96.712.400,– Kč
Financování příjmové 22.817.514,– Kč
Rozpočet celkem 119.529.914,– Kč
Výdaje celkem 118.222.914,– Kč
Financování výdajové 1.307.000,– Kč
Rozpočet celkem 119.529.914,– Kč
K bodu 8. Rozpočtový výhled města
Vyšší Brod na období 2019 – 2020
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.8.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje rozpočtový výhled města Vyšší Brod
na období 2019 – 2020.
K bodu 9. Schválení členského příspěvku
SLO.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.9.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
pro kalendářní rok 2018 členský příspěvek
do Svazku Lipenských obcí ve výši 25.000,– Kč.
K bodu 10. Návrh rozpočtu SLO na rok 2018.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
návrh rozpočtu SLO na rok 2018 a usnesení
č.4/3/2017 ze zasedání VH SLO ze dne 10.
11. 2017 o schválení rozpočtového provizoria
na rok 2018.
K bodu 11. Zprávy z kontrol Finančního
výboru.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávy z kontrol Finančního výboru za období
do 20.11.2017.
K bodu 12. Odměny členů finančního
výboru
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.12.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru členkám Finančního výboru za činnost v r. 2017 ve výši 3 000,–
Kč.
K bodu 13. Podání žádosti do Programu
obnovy venkova na rok 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.13.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti do Programu obnovy venkova
pro rok 2018 (opatření č. 1, dotační titul č. 2)

na akci – výstavba místní komunikace v místní
části Těchoraz.
K bodu 14. Smlouva na pořízení majetku
na veřejné tábořiště Pod hrází
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.14.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření upravené Smlouvy o realizaci staveb
a převodu vlastnictví staveb na veřejném tábořišti Pod Hrází; mezi Městem Vyšší Brod,
IČ00246191, sídlo Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
a firmou Pavelec s. r. o., IČ 60838647, se sídlem
Míru 379, 382 73 Vyšší Brod.
K bodu 15. Rekonstrukce silnice II/161
v průtahu města – zvětšení rozsahu stavby
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.15.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozšíření zadání projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na stavbu „Rekonstrukce sil. II/161 v průtahu města Vyšší Brod“, u pořizovatele Ateliér SIS, U Malše 20, 370 01 České
Budějovice za nabízenou cenu 571 568,– Kč
+ DPH.
K bodu 16. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a.s.,
pro akci „Vyšší Brod Martínkovská 998/4
– NN“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.16.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
§ 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 Martínkovská 998/4 –. NN“
na pozemku parc. č. 998/2 v k. ú. Vyšší Brod
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (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 (oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 1.000, Kč + DPH + náklady spojené
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy 3-46=2017.26.16.1.
K bodu 17. Uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a.s, pro
akci „Vyšší Brod p. Horký 22/10 – NN“.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.17.1.:
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 „Vyšší Brod p. Horký 22/10 – NN“
na pozemku parc. č. 1488/1 v k. ú. Herbertov
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73

Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (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 (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 3–47=2017.26.17.1.
K bodu 18. Zrušení usnesení Zastupitelstva
Města č. 2017.21.15.1. ze dne 28. 3. 2017.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.18.1.:
Zastupitelstvo města
ruší usnesení Zastupitelstva města
č. 2017.21.15.1. ze 28. 3. 2017.
K bodu 19. Zrušení usnesení Zastupitelstva
Města č. 2017.22.19.1. ze dne 23. 5. 2017.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.19.1.:
Zastupitelstvo města
ruší usnesení Zastupitelstva města č.
2017.22.19.1. ze 23. 5. 2017.
K bodu 20. Uzavření dohody o ukončení
Smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 5. 2003.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.20.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje podle § 85 písm. a) zákona
128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření Dohody – o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze
dne 1. 5. 2003 na pozemkovou parc. č. 262
v k. ú. Vyšší Brod, mezi Římskokatolickou farností Vyšší Brod, Náměstí 42, 382 73 Vyšší
Brod, IČ: 65028309 a městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 a pověřuje starostu podepsáním
dohody.
K bodu 21. Koupě pozemku parc. č. st.
266/1, jehož součástí je stavba – rodinný
dům č.p. 200 a pozemku parc. č. 78/11 v k.
ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.21.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 266/1 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m²,
jehož součástí je stavba – rodinný dům čp 200
a pozemku parc. č. 78/11 – zahrada o výměře
375, které jsou zapsány v evidenci katastru
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č. 375 pro
obec a k. ú. Vyšší Brod, za cenu 6.000.000,– Kč.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 22. Prodej pozemků parc. č. 162/3,
162/5, 1170/3, 1577/2 a 139/2 v k. ú. Herbertov.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.22.1.:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje podle § 85 písm. a) zákona
128/2000 SB., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, prodej pozemku parc. č. 162/3 o výměře 1120 m², odděleného od pozemku parc.
č. 162/1, v k. ú. Herbertov, pozemku parc. č.

162/5 o výměře 450 m², odděleného od pozemku parc. č. 162/1, v k. ú. Herbertov, prodej
pozemku parc. č. 1170/3 o výměře5087 m²,
odděleného od pozemku parc. č. 1170, v k. ú.
Herbertov, pozemku parc. č. 1577/2 o výměře
20 m², odděleného od pozemku parc. č. 1577,
v k. ú. Herbertov a pozemku parc. č. 139/2 o výměře 47 m², odděleného od pozemku parc.
č. 139, v k. ú. Herbertov, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov za cenu 130.000,– Kč + DPH,
Lesům České republiky, s.p., IČ: 42196451, DIČ:
CZ42196451, Přemyslovy 1106/19, 500 08 Hradec Králové, zastoupený Ing. Mojmírou Hillermanovou. Nabyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené.
II. schvaluje znění kupní smlouvy.
III. pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
K bodu 23. Prodej pozemků parc. č. 65/13,
65/20 a 65/21 v k. ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.23.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 65/13 o výměře 152 m² za cenu 300,
Kč/ m², pozemku parc. č. 65/20 ostatní plocha
o výměře 6 m², který byl oddělen od pozemku
parc. č. 65/8 a prodej pozemku parc. č. 65/21
zahrada o výměře 43 m², který byl oddělen
od pozemku parc. č. 65/10 za cenu 100 Kč/m²,
vše v k. ú. Vyšší Brod, předem určenému zájemci. Nemovitosti jsou zapsané na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.
K bodu 24. Smlouva o vymezení vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z realizace účelové komunikace v k. ú. Bolechy
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.24.1.:
Zastupitelstvo města pozastavuje
uzavření Smlouvy mezi Městem Vyšší Brod, se
sídlem ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod a žadatelem na vymezení vzájemných práv a povinností vyplývajících z realizace stavby účelové
komunikace na pozemcích p.č. 669/8, 669/2
a částech pozemků 669/6, 2185/2 a 1505 vše
v k. ú. Bolechy.
K bodu 25. Prodej pozemků v lokalitě
„Pod Vodojemem“.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.25.1.:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, prodej pozemku parc. č. 1194/19 o výměře 851 m², v k. ú. Vyšší Brod a pozemku parc.
č. 1715/23 o výměře 71 m², v k.ú, 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
461.922,– Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo města Vyšší Brod pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
II. schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků na výstavbu rodinných
domů v lokalitě „Pod Vodojemem“, oddělených
od pozemků parc. č. 1194/5 a 1715/5, v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
geometrickým plánem č. 1019–21/2016, v k. ú.
Vyšší Brod, za podmínek:
1) 
Minimální nabídková cena 500,–Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
2) Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem.
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu.
4) Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním číslem.
5) Při podání nabídky na více parcel podá žadatel žádost na každou parcelu zvlášť.
6) Nabídky budou podány v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
7) Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
8) V případě shodné nejvyšší ceny na stejnou
parcelu se určí pořadí losem.
9)Do 1 roku od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost získat stavební povolení,
při nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
10) Do 5 let od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost zkolaudování stavby, při
nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny, která musí být zaplacena
do 30 dnů od výročního dne 5 let od vkladu na katastr.
11 )
Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců
zaplacení kupní ceny.
12) Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené. Jedná se tyto
pozemky:
Parcela č. 13, Pozemek parc. č. 1194/18 +
1715/22 výměra parcely: 764 m² + 205 m² =
969 m²
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na
adresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod nebo na podatelně tamtéž do 28.02.2018.
K bodu 26. Podání žádosti do fondu malých projektů RAK-ČR v rámci programu
INTERREG V-A-RAK-ČR s názvem „CESTOU
PO PAMÁTKÁCH V PŘÍHRANIČÍ“.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.26.26.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti do Fondu malých projektů RAK-ČR v rámci programu INTERREG-V-A RAK-ČR;
název Cestou po památkách v příhraničí. 
Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta
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Z činnosti SDH a JSDHO Vyšší Brod
za čtvrtý kvartál 2017
V

ážení občané, čtenáři Vyšebrodského
zpravodaje, dovolte mi, abych Vás opět
po čtvrt roce seznámil s činností dobrovolného hasičstva v našem malebném kousku světa.
Nejprve začnu statistikou výjezdů.
Zásahy dle druhu MU
Druh MU

počet

hodiny

DNO

1

1:14

DNS

34

51:01

OP

3

0:35

PP

1

0:24

P

5

13:23

TP

41

50:35

Suma:

85

117:12

Vysvětlivky: DNS – dopravní nehoda silniční,
DNO – dopravní nehoda ostatní, P – požár, TP
– tech. pomoc, OP – ostatní pomoc, PP – planý
poplach
Oproti předchozím obdobím, o kterých jsme už
informovali, nám přibyly zásahy v katastru dalších obcí, a to v Černé v Pošumaví a Frymburku. Jednalo se o dopravní nehody se zraněním,
u nichž jsme asistovali s jeřábem. Vyšebrodský
jeřáb AV – 8 je namontován na podvozku Tatry
148. Patří mezi veterány, dosahuje věku 50 let,
ale stále se chlubí výkony i využitelností. Kupodivu se jedná o nejspolehlivější jeřábový automobil používaný hasiči v českokrumlovském
okrese. Profesionálové ve Frymburku a Kaplici
jeřáb ve výzbroji nemají a ten krumlovský, ačkoliv je o 20 let mladší, stále stůně. Co se týče
přírůstku zásahů dle jejich druhu, přibyly nám
dopravní nehody a technické pomoci. Dopravní nehody se v posledním čtvrtletí obešly bez
obětí na životech. Od posledního článku v zářijovém zpravodaji tedy nikde v našem okrsku
nevypuknul žádný požár, ani nebyl vyhlášen
planý poplach. Za celý rok nedošlo během
zásahové činnosti k žádnému zranění zasahujících hasičů. Vytíženost a potřeba jednotky
je patrna též z faktu, že z letošních 85 zásahů
jsme k 62 případům dorazili první v pořadí.
Zajištění místa zásahu v těchto případech připadlo na nás. Nejvíce využívanou technikou
v letošním roce i obecně se stalo vozidlo WV
Transporter s označením RZA – 1 a volacím
znakem HCK 482. Tento automobil je vybaven
hasičskou nástavbou uzpůsobenou k technickým zásahům a zásahům u dopravních nehod a je schopen přepravit družstvo o počtu
1 strojník, 1 velitel a 3 hasiči.
Naše jednotka se zúčastnila společného výcviku s hasiči z Loučovic a z Přízeřu. Přízeřští
kolegové celou akci zaštítili a zorganizovali.
Součástí výcviku byla prohlídka státního hra-
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du a zámku Rožmberk, kde jsme byli seznámení s požárním plánem, únikovými trasami,
nouzovými východy a polohou elektrických
i hasících zařízení. Tímto bych chtěl za vše poděkovat správě hradu a paní průvodkyni, která šarmantně přecházela naše místy nejapné
žerty. Druhou částí výcviku jsme byli potěšeni
ještě více, neboť jsme byli vyzváni k návštěvě
věže Jakobínky. Vycházka po lešení na horní
plošinu – komu se to u takového druhu stavby a v rámci tak unikátního projektu, kterým
oprava Jakobínky je, poštěstí. Já osobně jsem
byl trochu zklamán, neboť celá vycházka se konala v zásahových oblecích a v dýchací technice, tudíž jinak krásný výhled z výšin na městečko Rožmberk pod námi, byl poněkud zhacen
zamlženými zorníky našich masek. Člověk si
to prostě tak nevychutná. S členy našeho SHD
jsme v září realizovali krásný výlet do Sloupovsko-Šošůvských jeskyní a Templářských sklepů v Čejkovicích. Krásy krasových jevů, které
jsme v jeskynních komplexech spatřili, večer
ve sklepě podtrhla ochutnávka templářských
vín a sladké pohlazení burčáku. Odměnili jsme
se za dobrovolnou práci, kterou jinak bez nároku na odměnu vykonáváme.
23. prosince jsme zajistili dopravu Betlémského světla. Letos byla řada na české straně,
proto jsme vyjeli do Velešína, kde jsme plamének Míru a Života vyzvedli. Rakouští kamarádi

letos poctili návštěvou nás. Po Novém roce se
chystáme zúčastnit Výroční valné hromady
SDH v Horní Stropnici 6.1.18, dále uskutečnit
naší Výročku 13.1.18 a na 17.2.18 připravujeme na Šumavě Hasičský ples. Ke konci ledna
se po městě objeví plakáty.
Ještě bych chtěl před závěrem vzpomenout
na tři členy SDH, kolegy a kamarády, kteří
v tomto roce opustili naše řady. Byli jimi pánové: Benedikt Václavík, Eugen Zubrický a starosta SDH Bohuslav Bíca. Chtěli bychom jim
poděkovat, že dokud dýchali, mysleli na nás
a snažili se s námi stále pracovat. Budeme
na ně vzpomínat se ctí. Děkujeme také jejich
rodinám, že na hasiče nezanevřely a měly pochopení pro těžkosti, které hasičina do rodin
přináší. To se prostě nedá napsat…
Na závěr bych chtěl popřát za sbor i jednotku
všem lidem šťastný vstup do nového roku
2018. Sobě přejeme, že někdo vstoupí k nám,
protože počet hasičů ve Vyšším Brodě klesl
na 34 členů. 
S pozdravem a přáním, abyste nás nikdy nepotřebovali, se pro rok 2017 za vyšebrodské
hasiče loučí
Honza Poláček, předseda revizní komise
a velitel družstva

Poděkování

Poděkování

Děkuji všem přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestu
mého manžela Bohuslava Bícu.
Hluboký dík patří také členům
Hasičského sboru Vyšší Brod
za důstojné rozloučení.

Děkuji všem přátelům a známým,
kteří dne 16. 11. 2017 doprovodili
na poslední cestu
paní Irenu Orosovou.
Vám všem hluboké díky.

Jana Bícová s rodinou

Za zarmoucenou rodinu
dcera Marie.

Z deníku Městské policie
jsme poškození střechy budovy TS (bývalá
kotelna) a poškození úřední desky, vyrozuměli jsme EON o padlém stromě na vysokém
napětí v Lachovicích. Odchytili jsme dva psy,
kteří majiteli při vichřici utekli. Druhý den
jsme je majiteli vrátili.
• 3. 11. jsme nechali vyklidit parkoviště na sídlišti, aby mohlo být obnoveno vodorovného
dopravního značení. Dále nám byl předán nalezený iPhone, pro který se po výzvě ve škole
dostavila malá majitelka.
• 29. 10. se Vyšším Brodem prohnala vichřice
Herwart. Snažili jsme se odklízet popadané
větve a stromy ze silnic, zadokumentovali

• 8. 11. nám byla předána nalezená peněženka. Další majitelku z Rakouska jsme vyrozuměli a nález předali.

• 9. 11. byl na podatelnu MěÚ předán další
nalezený telefon. I tady se nám majitelku podařilo zjistit a telefon vrátit.
• 12. 11. jsme objevili naházené kusy nábytku
přes plot sběrného dvora. Kontrolou kamerového systému jsme pachatele zjistili.
• 14. 11. jsme usměrňovali provoz při kácení
a následném převozu vánočního stromu.
• 29. 11. nám byly dopoledne předány nalezené klíče. Po obědě je už majitelka měla opět
u sebe.
Od poloviny listopadu bylo znát, že se začaly
hárat feny. Odchytili jsme 6 zaběhlých psů. 

Ženu donutil vydat několik stovek tisíc korun
Policie žádá o pomoc při objasnění.

V

e středu 27. Prosince 2017 došlo krátce po desáté hodině dopolední k loupežnému přepadení na lesní cestě u silnice I/3 nedaleko Dolního
Dvořiště. Policie žádá o pomoc osoby, které se toho dne mezi osmou a dvanáctou hodinou pohybovaly po hlavním tahu E55 mezi D. Dvořištěm a Kaplicí a všimly si pohybu vozidla v barvě modrá metalíza, které mohlo mít v přední masce a za čelním sklem modrý maják. Informace
může veřejnost směrovat na linku 158.
„Poškozená řídila vozidlo značky Škoda Fabia stříbrné barvy. Řidiči si mohli všimnout nejen pohybu modrého metalyzovaného vozidla, ale také
na lesní cestě stojící Škody Fabie, a s ní zaparkovaných nezjištěných vozidel, po kterých pátráme. Při loupežném přepadení odcizil neznámý
pachatel či pachatelé několik stovek tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí Lenka Krausová. 
jstr

Havárie vozidla u Herbertova
V

neděli 17. prosince 2017 krátce po desáté hodině večerní přijali
českokrumlovští dopravní policisté oznámení o havárii dodávky
značky VW LT28 na silnici II/163, v katastru obce Vyšší Brod, u železničního přejezdu, na jezu Herbertov. K dopravní nehodě mělo dle
dosavadního šetření dojít tak, že řidička jela ve směru z Vyššího Brodu
na Herbertov, při projíždění pravotočivé zatáčky za železničním přejezdem pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost stavu a povaze komunikace, na zasněžené a neposypané komunikaci dostala s vozidlem
smyk, vjela do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde sjela ze zasněženého svahu do řeky Vltavy. Vozidlo se opřelo pravým bokem o kovovou mříž na záchyt nečistot. Při havárii nedošlo k žádnému
zranění. Alkohol byl u řidičky vyloučen dechovou zkouškou. Škoda byla
odhadnuta na více než 50 tisíc korun. Nehoda se obešla bez zranění. 
Lenka Pokorná
Oddělení tisku a prevence
Policie ČR, ÚO Český Krumlov
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Obrázky od Vltavy – leden 2018
Kde se říční pěna rodí…

Na pranýři
Pumpaři od Zlaté podkovy?

J

ak titulek, připomínající jeden známý film
příznačně napovídá, předpokládá se, že téměř každá čerpací stanice pohonných hmot
by měla být výnosným podnikatelským subjektem. Zároveň se očekává, že za patřičný
finanční obnos náležitě uspokojí své zákazníky
v nabídce služeb. To je základní vzorec férového podnikání. Obě strany by byly bez problémů. Je tomu však i u Benziny ve Vyšším Brodě?
Občané našeho příhraničního města, zahraniční návštěvníci i tuzemští turisté ze všech
koutů republiky jsou rozladěni z nefunkční
kosmetické lazebny automobilů přesto, že
čerpací stanice akciové společnosti Benzina
s historickou minulostí, ke koloritu města

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka
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T

ěm z vás, kteří se v prvních dnech nového
roku vydáte pomalou chůzí po levém, či
pravém břehu naší stříbropěnné Vltavy od vyššího říčního brodu s odrazem gotických vížek
kláštera, až někam k ladné třpytivé smyčce
pod hradem pánů z Růže, nabídne Řeka skryté
poklady jedinečné krásy… Nenajdete je v žádných bedekrech, vodáckých mapách, cyklistických průvodcích, a dokonce ani v nejmodernějších GPS systémech. Ještě i dnes, v době
zaručených, fantastických super zážitků od zavedených cestovních agentur, můžete na březích v tichu a o samotě žasnout nad záblesky
dávných vzpomínek na prapůvodní, divokou
a nezkrotnou tvář té bájné Řeky jihu…

Takovou vzpomínkou, vlastně by se mělo říci
nadýchaným bělostným obláčkem, je i pověstná stříbrná pěna vltavská. Od nepaměti se rodí
na horním úseku Vltavy v divokých peřejích,
kaskádách a obřích hrncích pod Čertovou stěnou z těl šumavských kapradin, mechů, lesních
bylin a listoví stromů. Vyšlehána v Čertových
proudech do nejfantastičtějších tvarů pluje si
jako ledová kra, šlehačkový dort či opuštěná
plachetnice dolů peřejí, aby se na chvíli zastavila v zákrutech řeky a kořání vrb. Možná tu
čeká na nás… Až na své pouti potkáte tu pěnu stříbrnou, přejte si něco hezkého, a myslete
prosím i na Vltavu – Matku našich řek. 
S Divočinou Vltavy Jaroslav Jonáš

patří v řádu desítek let jako zavedená firma. Stojí na frekventované trase na hraniční přechod a v posledních letech v rozvíjejícím se turistickém regionu. Spolehlivá
myčka by se měla přece vyplácet.

kruhu vzniká „gordický uzel“, který nikdo
nerozplete. Ani vedení Města, radní či zastupitelé. Není totiž „páky“. Škoda.
Občané však chtějí jinou kvalitu služeb.
Bezpochyby odpovídající 28 letům rozvíjení kapitalismu v Čechách. Takové služby, jaké nabízejí čerpací stanice v každém
městečku za nedalekými hranicemi nebo
v našem vnitrozemí. Konkurence je v tomto
oboru již velká a tento stav místní veřejnost nemůže akceptovat.

Nedávno majitel sice investoval do nových
vjezdových vrat, aby zanedlouho ustoupil
od rekonstrukce stále rozbité a v současnosti již zcela nefunkční myčky. Nyní už nastálo bez provozu! Údajně se rekonstrukce
či pořízení nového vybavení nevyplatí pro
malou frekvenci využívání. Není divu, když
byla myčka neustále rozbitá nebo mnohdy
poškozovala při mytí auta. Řidiči se smiřují
s realitou! A tak mnozí obyvatelé zejména
rodinných domků si pořizují tlakové ruční
myčky, ale co ti z paneláku?
Obávám se, že brzy se nevyplatí prodávat
ani pohonné hmoty, neboť za širší škálou
služeb už nyní mnozí místní řidiči dojíždějí
raději jinam.
Začarovaný kruh je z jednoho pohledu
vskutku logický, ale proč se k zákazníkům
akciovka otáčí zády? Mluvit podnikatelské
firmě do rozsahu služeb nikdo nemůže.
A tak se obávám, že tímto ze začarovaného

A tak oslovuji vedení firmy Benzina a.s.
dotazem. Což tedy přepustit podnikání
v atraktivní turistické destinaci jiné petrolejářské společnosti? To o zákazníky nestojíte? Nebo snad začnete být ke svým klientům konečně vstřícní? 

Rudolf Herčík
V rámci objektivnosti
si autor článku spolu
s radním Jar. Markem
vyžádal vyjádření firmy
Unipetrol RPA s.r.o.,
které redakce připojuje.

Stanovisko společnosti Unipetrol
Provoz myčky na čerpací stanici ve Vyšším Brodě byl dlouhodobě hluboko po hranicí rentability. Řadu let jsme se snažili myčku udržet
v provozu, ale kumulovaná ztráta se neustále
zvětšovala. A protože i naše společnost musí přistupovat ke svému majetku a podnikání
s péčí řádného hospodáře, rozhodli jsme se
po vyhodnocení všech pro a proti ztrátový
provoz ukončit. V tuto chvíli ještě zvažujeme variantu zřízení prostoru pro ruční mytí.
Samotná čerpací stanice zůstává i nadále
v provozu a průběžně ji modernizujeme. V nedávné době jsme investovali téměř sedm set
tisíc korun do zakoupení nového kávomatu
a chladicího boxu na nápoje. 
Pavel Kaidl

Rozhovor: Najít si kamarády ve Vyšším Brodě
byl dobrý taktický tah
Od letošního roku budeme na stránkách
zpravodaje pomocí rozhovorů představovat osobnosti našeho regionu. První,
kdo si na nás našel čas, je známý výtvarní
František Tácha, jenž má ve Vyšším Brodě
svůj ateliér.
Text a foto: Jan Straka
Františku, žijete v Loučovicích, ale dlouhá
léta jste pracoval a nyní tvoříte ve Vyšším
Brodě. Co pro Vás Vyšší Brod znamená?
Hraje v mém životě velkou roli už od malička.
Měli jsme tu příbuzné a často jsem tu byl. Postupně jsem si tu našel i spoustu kamarádů. To
se nakonec ukázalo jako dobrý taktický tah.
Když jsem totiž začal chodit se svojí ženou
Janou, která odtud pochází, bylo to v pohodě.
Kluci mi sami řekli, že jsem to udělal dobře,
že teď už mi ani nemůžou nařezat, i když
jsem Loučovičák a začal si s holkou z Brodu.
Pak jsme tu samozřejmě často navštěvovali
se synem babičku a v roce 1986 jsem v Brodě začal i pracovat. Letos je to tedy už třicet
jedna let, co tu trávím podstatnou část skoro
každého dne.
Jak dlouho máte v Brodě svůj ateliér?
V podstatě od té doby, co jsem se rozhodl jít
na volnou nohu, tedy od roku 2001. Nejdřív
jsem měl ateliér v budově lesů v ulici Míru
a teď jsem už tři roky spokojený tady v bývalé
škole.
Co Vás vůbec vedlo k tomu dát se na dráhu
umělce na volné noze?
To je jednoduché, přišel jsem o zaměstnání.
Nejdřív jsem se snažil najít si nové, ale nepovedlo se. Bylo mi v té době jedenapadesát a nikdo mě nechtěl zaměstnat. Po otázce
na věk nastala vždy situace, jako bych měl
lepru, už se se mnou nikdo nebavil, natož aby
mě zaměstnal.
Takže jste se rozhodl pro to, co Vás baví a je
pro Vás přirozené.
Ano, maloval jsem už od malička. Viděl jsem
to u svého tatínka, takže jsem s tím spontánně
začal také. Ale od začátku jsem se chtěl odlišit a vypracoval si postupně takový svůj styl
a svět. A kromě toho, že mě malování baví,
mám ho jako takovou terapii. Vnitřně mi pomáhá. V začátku to ale asi nebylo jednoduché.
Měl jsem výhodu, že jsem nezačal s čistým
štítem. Lidi moje obrazy už znali. Ale jednoduché to nebylo. Jednoduše, obrazy nejsou
něco, co si někdo kupuje denně. Třeba jsem
tehdy prodal celou svou sbírku mincí a bankovek, abych měl něco do začátku a na materiál.
Jistotu mi taky dávalo, že moje žena měla stálé
zaměstnání, bez toho bych do toho asi nešel.
Na druhou stranu jsem se naučil třeba lépe

hospodařit. Celkově to není totiž na žádné
vysloveně vyskakování. Prostředky z prodeje
obrazů pokryjí běžný provoz, nájem za ateliér
a nákup materiálu.
Říkal jste, že máte svůj styl a svět. Kde berete
inspiraci?
To se těžko vysvětluje, inspirace prostě přijde.
Často se jedná o naprosto konkrétní věci, které
když spojíte dohromady, vzniká hned něco nového a zajímavého. Takhle vznikl třeba obraz
s tzv. televizní rosničkou. Na konci televizních
zpráv jsem viděl odhalení nové sochy, nevím
už ani, co to bylo za sochu. Klasicky při něm
strhli ze sochy „lajntuch“ a byla na světě. Hned
po reportáži moderátor řekl: „A jaké bude počasí, vám odhalí naše rosnička.“ Když jsem si to
spojil, vznikl obraz, na kterém rosnička strhává
„přikrývku“ přímo z nebe a objevuje se počasí.
Jak jsem řekl, inspirace může přijít opravdu
odkudkoliv a kdykoliv.
Jste vášnivý hudebník, svůj styl označujete
za bluessurrealismus. Hraje i hudba ve Vaší
inspiraci roli?
Určitě ano. Mám hodně rád blues, hlavně takové to původní syrové. Se starými bluesmany
mám společné dvě věci. Moje obrazy nekopírují realitu, trochu si ji ohýbám. A stejně tak to
bylo i na začátku blues. Začaly se úplně jinak
ladit kytary, ne tak jak se do té doby ladilo klasicky. Bluesoví hráči začali trochu ohýbat tóny.
Něco se ani nedá zapsat do not, což by mohli
potvrdit odborníci. A druhá věc společná je, že
jak já, tak tihle hudebníci byli naprostí samouci. Učili se hrát sami, jako já se učil sám malovat

a maluju úplně, jak se mi chce, jako oni hráli,
jak sami chtěli.
Druhou část rozhovoru s výtvarníkem Františkem Táchou si přečtete v příštím čísle zpravodaje. Dozvíte se, proč například dojíždí do Vyššího
Brodu hlavně stopem, jestli ho někdy napadlo
učit na výtvarném oboru, jak mu pomáha facebook nebo jaké obrázky má schované ve skříni
v ateliéru. 

František Tácha / * 1950 /
• Od mládí žije v Loučovicích, ale jeho
pracovní život je spojen s Vyšším Brodem už přes třicet let, má zde i svůj
ateliér v budově bývalé základní školy
(nyní MěÚ).
• Maluje od útlého věku, kdy začal zcela přirozeně, jelikož to viděl u svého
tatínka.
• Jeho vášní je blues, které dlouho hrál
i se svou kapelou. Do dneška si rád zahraje na foukací harmoniku jen tak pro
radost.
• Malířem na volné noze se stal před šestnácti lety. Sám sebe označuje za „nedisciplinovaného autodidakta“ a svůj styl
za „bluessurrealismus“. Od počátku si
vytváří vlastní výraz. Pocity a svět kolem
sebe komentuje po svém.
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Většina občanů tvrdí
… Rožmberk vzkvétá. Není třeba sestavovat celý přehled uskutečněných akcí. Kdo si všimnout
chce, proměnu vidí sám. Veliký dík za celoroční nelehkou práci patří hlavně paní starostce
Mgr. Lence Schwarzové, dále těm zastupitelům
města, kteří též přiložili ruku k dílu. V neposled-

ní řadě děkujeme za krásný vánoční strom, nejkrásnější, co snad Rožmberk pamatuje.
Mějme všichni, bez rozdílu názorů, krásné a pohodové svátky vánoční, hodně šťastný a úspěšný rok 2018.

Spokojení občané města Rožmberka nad Vltavou: J. Lošková, M. Kohoutová, I. Šístková,
V. Vaněk, N. Korčáková, Orosovi, Dobiášovi,
M. Terynglová, M. Liklerová, M. Majštiníková
(a mnozí další). 

Dívám se s láskou

… na pěkné rožmberské náměstí i okolí, opravdu mě těší, jak se Rožmberk vynořuje do krásy. Ale mnoho úkolů nás ještě čeká – bytová politika, komunikace, druhá část průtahu a získaná dotace 15 mil. Kč na ČOV
nás velmi zavazuje a bude znamenat opět obrovské pracovní nasazení.
Děkuji paní místostarostce Fröstlové, zastupitelům (kteří poctivě po-
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máhají), úřadu, externím pracovníkům v oblasti konzultací. Dále děkuji
zaměstnancům úřadu v oblasti vodáctví a údržby a také těm poctivým
pomocníkům z úřadu práce. Děkuji všem občanům, kteří svou prací,
radou, nápadem či morální podporou podpořili též město Rožmberk
nad Vltavou. Děkuji i všem lidem dobré vůle ze všech měst a obcí. 

Na Přízeřu mají krásnou jedličku , vyrůstá
u kapličky a příští rok může být zase zdobena.

S touto fotografií jsme se přihlásili do soutěže
ČkD o nejhezčí stromek v okrese Český Krumlov.

U betlému hrály koledy, pekla se jablíčka a buřtíky. Nechyběl ani
tradiční punč a pěkná atmosféra. Recept na výborný punč si vyžádejte
na Róze a Romanovi.

Jedna fanynka na FCB napsala – Konečně mám pocit , že přijíždím
do krásného evropského městečka – co dodat. Možná, že na jaře budou
vysázeny nové doubky místo tří původních starých stromů, které jsme
museli skácet.

Vítání dětí v Hotelu Růže.

Fotili Michal Kočan a Daniela Fröstlová.

Dne 24.12.2017 v 10.00 hodin zveme na mši sváteční do kostela
sv. Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou
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ce, což je zjednodušeně snížené citlivost některých tkání, zejména té svalové, na inzulín.
Cukr tudíž nemůže už tak snadno přestupovat
z krve do buněk, i když inzulinu se tvoří dost.
Glykemie tak po jídle klesá pomaleji než je
vhodné. Všechny tyto faktory se samozřejmě
sčítají.

Lékař radí
Cukrovka II. typu
Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus II.typu zkr.
DMII) je velmi časté onemocnění. Jedná se celosvětově o nejčastější formu cukrovky, ve vyspělých státech jím trpí přes 10% populace.
Je nutné si uvědomit, že DMII. typu je svým
původem metabolické onemocnění, jehož
vznik má zcela jiné příčiny než vzácnější cukrovka I. typu. U DMII. nedochází k imunitní
reakci, která by zničila buňky slinivky břišní
produkující inzulin. DMII. vzniká velmi pomalu na základě vzájemného působení faktorů
jako jsou břišní obezita s velkým obvodem pasu, vysoký krevní tlak a vysoké hodnoty cholesterolu a ostatních tuků. Souhrnně tyto faktory označujeme jako metabolický syndrom.
DMII. vzniká přibližno takto. Máme člověka
s genetickými předpoklady pro vznik této nemoci (a takový předpoklad má hodně lidí).
Tento člověk žije a stravuje se nezdravě (zejména zvýšená konzumace živočišných tuků
(česká kuchyně? J), nepohybuje se, často
bývá kuřák, pije alkohol (není podmínkou),
postupně se u něj rozvine obezita. Tuk uložený v oblasti orgánů břicha je schopen ve vyšší
míře uvolňovat mastné kyseliny (složky tuků).
Začne se pomalu rozvíjet inzulinová rezisten-

Uvolňované mastné kyseliny z tukové tkáně kolem břišních orgánů a vyšší glykemie
po jídle začnou poškozovat buňky tvořící inzulin ve slinivce. Ano, vysoká hodnota cukru
a mastných kyselin působí toxicky (formou
volných radikálů). Souběžně s tím jsou tyto
buňky inzulinorezistencí orgánů nuceny vyrábět vyšší dávky inzulinu a to je vyčerpává.
Nakonec začnou selhávat a člověk začne mít
problémy. Začíná chybět i inzulin ze slinivky
a pokročilá cukrovka 2. typu je tu. Teď když
víme, co všechno nám DMII. typu způsobuje
můžeme odvodit její léčbu.
Důsledkem neléčené DMII. typu je postupné
zvyšování krevního cukru se vznikem tzv.
hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru). Cukr přestupuje při vysoké koncentraci
do moči a bere s sebou vodu, což způsobuje nadměrné močení a s tím spojenou i nadměrnou žízeň. Po dlouhou dobu se pak rozvíjejí četné komplikace typu aterosklerózy,
poškození očí při diabetické retinopatii s rizikem ztráty zraku, poškození ledvin při diabetické nefropatii, polyneuropatie, zhorešená
vyprazdňovací schopnost žaludku, existuje
zvýšené riziko infaktu i cévní mozkové příhody, velmi závažným je vznik diabetické nohy, která může skončit i amputací. Vzhledem
ke snížení imunity při dlouhodobém průběhu
cukrovky je nemocný více ohrožený vznikem
infekcí.
DMII. typu můžeme určit na základě nálezu vysoké hodnoty glykémie v krvi v rámci
preventivních prohlídek. Případně náhodně
při vyšetření moči při jiných přiležitostech
a zjištění přitomnosti cukru v moči, což je

Poděkování
M

oc děkujeme za finanční dar od skvělé party lipeňáků, kteří
vyhráli letošní hlavní cenu plavby kuriozních plavidel. Celou
vítěznou částku 20.000,– Kč darovali našemu synovi Jakubovi.
Po rozmluvě se synem jsme se shodli, že tuto částku darujeme
na oddělení hematoonkologie České Budějovice kde tato částka
bude smysluplnější a pomůže dalším onkologickým pacientům.
Tuto částku jsme tedy oficiálně předali ve čtvrtek 7. 12. 2017 do rukou doktora Pavla Timra a jeho kolektivu.
Ještě jednou Lipeňáci velké děkujeme! Rodina Bieblova 
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za normálních okolností vyloučeno. Kontrolují se také jedinci, u kterých se dá vzhledem
k rodinné anamnéze očekávat zvýšené riziko
vzniku DMII. typu.
Riziko vzniku DMII. typu lze výrazně snížit
dodržováním tzv. zdravého životního stylu.
To znamená zachovat si zdravou hmotnost
a nebýt obézní, cvičit (stačí jen chůze 30 minut každý den), zdravěji jíst (omezení živočisných tuků), udržovat normální krevní tlak,
nekouřit a alkohol pít jen omezeně.
Základem léčby jsou režimová opatření viz.
výše, která by měla vést ke snížení tělesné
hmotnosti a snížení inzulinové rezistence.
Ztráta třeba již jen 10% hmotnosti má obrovský zdravotní efekt a to i na stav DMII. typu.
Lékař má v léčbě pochopitelně důležitou úlohu. Může léčit rizikové faktory DMII. typu jako
je obezita nebo vysoké hodnoty cholesterolu a tuků. V prvních fázích cukrovky se lékař
nejčastěji vystačí s dietní terapií, pacientovi
tedy poradí vhodný stravovací plán a pacient se dále v podstatě léčí sám. Ve fázi pokročilejší, když je inzulinoresistence již horší
a glykemie se po jídle začínají nebezpečně
zvyšovat, se používají tzv. PADy (perorální antidiabetika). Jedná se o pestrou skupinu léků,
které různými mechanizmy ovlivňují metabolizmus glukózy a snižují hladinu krevního cukru. Do tohoto bodu můžeme pacienty s DMII.
typu sledovat i v rámci naší ordinace a řidit
léčbu, aniž bychom museli odesílat pacienta na vzdálené pracoviště endokrinologické
(diabetologické ambulance). Pokročilé formy
DMII. typu, u kterých dochází k vyčerpání inzulinotvorných buněk, musí být PADy doplněny, či nahrazeny inzulinoterapií. Takovýto
pacient již musí být sledován odborníkem
v diabetologické ambulanci a není možné ho
léčit cestou praktického lékaře. 


MUDr. Eduard Benc

L

eden je měsíc plný ledu….“ jak se zpívá
v jedné hezké písničce. A na studené období roku, plné prochladnutí, rým, chřipek
a dalších nepříjemností je dobré připravit se
už v létě. Nasbírat, nasušit i jinak zpracovat
bez, mateřídoušku, jitrocel, diviznu a mnoho
dalších bylin.
Na jednu bylinku je dobré nezapomenout a je
to LICHOŘEŘIŠNICE. Lichořeřišnice (Tropaeolum) je jediným rodem jednoletých nebo
vytrvalých bylin z čeledi lichořeřišnicové. Tuhle
rostlinku v naší přírodě nenajdete, ale velmi
jednoduše si ji můžete vypěstovat na zahradě
nebo balkoně. Je to krásná, ozdobná rostlina,
Kvete výraznými květy až do počátku zimy.
Pěstuje se v mnoha kultivarech a k léčebnému
užití můžete použít všechny. Přípravky z lichořeřišnice také koupíte v bylinkářstvích nebo
lékárnách, nejčastěji ve formě bylinné tinktury.
Tato bylina velmi podporuje nespecifickou
imunitu těla, má výrazné antibiotické účinky
v širokém spektru. Jako přírodní antibiotikum,
pomáhá při salmonele, streptokoku i zlatém
stafylokoku. Používá se při nemoci ledvin, močového měchýře, zánětu močových cest. Také
při onemocnění dýchacích cest. Zevně i při
onemocnění kůže, padání vlasů i proti lupům.

V lednu je nejvíce ohroženým orgánem našeho těla močový měchýř. Pokud například
prochladneme a ucítíme potíže při močení,
„štípání“ v podbříšku a podobně, pak právě
lichořeřišnice (nejlépe tinktura( kapky) nám
velmi rychle a účinně pomůže.
A nezapomeňte, že vše je propojeno. Proto
i oslabený močový měchýř se může dokonce
projevit ztrátou nálady a rozladěností. Tak si
zlepšete náladu tím, že si připravíte na jaro
semínka lichořeřišnice a naplánujete, kde vám
bude zdobit zahradu nebo terasu. 
zdraví Ivet Bylinka Podhradská

21 karet Velké Arkány – Röhrig Tarot
IV. Panovník
V. Velekněz
V předchozím článku jsem psala o Velekněžce
a Panovnici, dvou ženách.
Dnes Vám představím postavy dvou mužů,
které nás provedou další etapou na cestě
k sobě.
Panovník je sebevědomý muž, který hledí
s jasnou představou do budoucna. Je moudrý a chtěl by vládnout spravedlivě. Přeje si
předávat zkušenosti, kterých dosáhl. Není už
zahleděn do sebe. Chce pomáhat, podle svých
představ. Neptá se ostatních, co by chtěli, má
pocit, že on ví nejlépe, co je pro ně dobré.
Jedná s čistým úmyslem. Probouzí v sobě lásku, aby mohl obdarovat i ostatní. Je nadšený
z toho všeho, co mu život nabízí. Je nadšený,
že konečně pochopil, kam směřuje i to, jaké
jsou jeho možnosti. Panovník je ještě hodně
ovlivněn hlavou, myšlením, ale učí se své myšlenky ovládat.
Velekněz je starší moudrý muž, který ví, ale
nikam se nežene. Přemýšlí o všem, co mu
mysl říká a třídí pomocí srdce, intuice. Je tady
a teď. V jeho výrazu i očích se zračí moudrost
nabraná zkušenostmi a nalezení sebe sama.
Je propojen s energií kolem sebe, která přesahuje logické chápání. Rád předá své zkušenosti, ale nenutí je každému. Čeká, až ostatní
přijdou za ním. Ví, že kdo potřebuje jeho radu,
najde ho. Je zobrazen jako starší muž, ale není

pravidlem, že moudří budeme, až zestárneme.
Jedná se o symboliku nasbíraných zkušeností.
Procházíme životem a učíme se. Někdo rychleji, jiný pomaleji. I tady platí, že nejvíce odpovědí, nalezneme v sobě. Ztišit se a vnímat,
co k nám přichází v myšlenkách. Pak už jen
hledět na tyto nápady srdcem a uvědomit si
své pocity.
Příště nás čeká karta VI. Zamilovaní a VII. Vůz.

Ať Vám šťastné hvězdy září nad hlavou,
ať očekávání Vás nezklamou,
ať úsměv Vám krášlí tvář
i v roce 2018. 
Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)
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Čtenářský koutek
Když si je totiž sundá, ocitá se v jiném světě,
jemnějším a přívětivějším.
Březinová Ivona – Deník vodnice Puškvory
Víte, že i vodnické holky si píší deník? Zrovna
třeba vodnice Puškvora. Začtěte se do vtipného vyprávění o neobyčejné vodnické rodince.
Smolíková Klára – Zbloudilá střela
Spolužáci Artur a Bára jsou špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší další zapeklitou záhadu!
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky
12. pokračování má název „Výprava za teplem“.
Vítám Vás v novém roce u prvních knižních
novinek. Přeji příjemné čtení.
leporela:
Šťastná Leona – Dubánčí den
Šťastná Leona – Dubánčí rok
Jek včelí medvídci malovali chalupu
Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli
Vše o lodích
Vše o dinosaurech
Vše o letadlech
pohádkové příběhy:
Holíček Tomáš – Příběhy z kovářovic komína
Pohádková kniha pro děti i rodiče o krásném
ale i těžkém životě na vesnici, o přírodě, lásce
a o tom, co má v životě tu pravou cenu.
Míková Marka – Jonáš spěchá domů
Kniha vypráví o plyšovém medvídku, vyrobeném v dalekém Sinhapůru, který putuje domů
k holčičce, která ho má dostat k narozeninám.
Pilátová Markéta – Kiko a tulipán
Desetiletá Kiko pochází z Japonska, ale žije
na Moravě a ještě k tomu na zámku. Jenže – už
se zase musí stěhovat! Tentokrát z Kroměřížského zámku na zámek ve Velkých Losinách, kde
její tatínek restauruje další tajemnou knihu.

Zahradníková Markéta – Kryštofovy nebetyčné výpravy
Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy.
Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom
je právě ta potíž. Neví se, kdy to „jednou“ bude.
Walliams David – Půlnoční gang
Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je
čas, kdy všechny děti tvrdě spí, samozřejmě
až na… Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy
dobrodružství teprve začíná.
Gleitzman Morris – Potom
Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá
světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou dobu štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen
a Felix se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu získá naději.
Larrson Asa – PAX 8
Z hlubin věků někdo přivolává temné síly, tajná
knihovna je v ohrožení a dva bratři jsou vybráni, aby ji pomohli chránit.
Soukupová Petra – Kdo zabil Snížka?
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. A tak když Martina
jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou.
Opravdu Snížka někdo zabil?

Quis Josef – Detektiv Koumes
Ani v předvánočním čase nemá brouk Koumes
trochu klidu. Tentokrát bude vyšetřovat zmizení královské koruny. Během pátrání ale odhalí
i mnohé záhady starého domu a jeho okolí.

Štulcová Renata – Vlnění nymf
Marina poznává tu druhou polovinu existence,
neviditelný svět za oponou. Maminku již nalezla a nyní se stává nymfou a ve vodním živlu odhaluje další tajemství své rodiny a svou osudem
předurčenou lásku.

Robberecht Thierry – O vlkovi, který vypadl
z knížky
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské
knihovničce vypadne vlk. Jak se ale dostane
zpátky?

Matharu Taran – Učedník a válečný mág
Fletcher a jeho přátelé, pronásledovaní orckými šamany a divokými démony, se musí stůj co
stůj vrátit zpět do vlastního světa a ubránit ho
před hrozbou.

Modiano Patrick – Katka Krátkozraká
Katka Krátkozraká žije s tatínkem a touží stát se
tanečnicí. Jenže nosí brýle. Nevýhoda? Kdepak!

Flanagan John – Hraničářův učeň
Turnaj na Gorlanu je druhým pokračováním
řady zvané První roky.
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pro zajímavost:
Fučíková Renata – Karel a rytíři
Dvořák Jiří – Havětník
U rybníka
detektivky pro dospělé:
Bryndza Robert – Temné hlubiny
Když dostane Erika Fosterová tip, že by klíčový
důkaz ve velkém drogovém případu mohl být
ukryt v zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání. Z hlubin však její kolegové
vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto případu.
Adler Olsen Jussi – Selfies
Vedení kodaňské policie usoudilo, že počet
objasněných případů oddělení Q je výrazně
pod hranicí očekávání. Prokázat opak dostává
za úkol Rose.
Finn A.J. – Žena v okně
Anna Foxová žije sama. Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů a špehováním sousedů. Jenže pak
Anna zahlédne něco, co neměla.
Robinson Peter – Děti revoluce
Odlehlé místo, dávno nepoužívaná železniční
kolej – a mrtvola staršího muže, podivína, který se vyhýbal lidem. Byla to vražda, sebevražda
nebo náhoda?
Gerritsen Tess – Krvavá lázeň
Po náhlé smrti manžela se Claire rozhodne
opustit Baltimore. Nechce jen zapomenout
na rodinnou tragédii, ale také vymanit dospívajícího Noaha z vlivu městské party chlapců
páchajících zločiny z nudy. Jenže …
May Peter – Entomologův odkaz
Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov u pobřeží Bretaně, kde se nachází více než
dvacet let nedotčená pracovna zavražděného
sběratele hmyzu.
Kuťák Jaroslav – Strašidla z Woodlandu
Prastaré stromy a neprostupné hvozdy zarostlé trnitými keři. Jen málokdo se odváží opustit
bezpečí otevřeného prostoru, přebrodit potok
a jít hledat zatoulaný golfový míček.
Bauer Jan – Smrt papaláše
Detektivní příběh se odehrává v redakci deníku
Rolnické listy v době tuhé politické normalizace.
Swallow James – Nomad
Výbušný špionážní bestseller.
Niedl František – Království meče
Historický román.
Vondruška Vlastimil – Husitská epopej VI
Za časů Jiřího z Poděbrad.
Hancock Graham – Bůh války – Noci čarodějky
První díl série líčí počátek dobývání Mexika
Španěly v úvodních měsících roku 1519.
Ekmanová Kerstin – Stírací losy
Ingefrid vyráží do malé vsi jménem Černá Voda,
která leží u temného jezera obklopena neko-

nečnými lesy. Musí zde vyřídit dědictví po matce Myrten, kterou nikdy nepoznala, neboť ji vychovávali pěstouni. Na čas přijímá místo zdejší
farářky a pouští se do pátrání po matčině i své
vlastní minulosti.
Smith Wilbur – Řeka bohů – Faraon
Kniha volně navazuje na knihu Řeka bohů –
Bůh pouště.
Jacobs Anne – Panský dům
Mocná rodina, temné tajemství, Augsburg
1913. Mladá Marie nastupuje jako kuchyňská
pomocnice v sídle průmyslnické rodiny Melzerů. Zatímco si děvče ze sirotčince vydobývá své
místo mezi personálem, panstvo si užívá zimní
plesové sezony.
Kettu Katja – Sběratel dýmek
Deset dýmek – deset příběhů.
Backman Fredrik - Medvědín
Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji nic moc, ale
pro obyvatele Björnstadu to znamená všechno.
Vítězství jako tohle by totiž mohlo přitáhnout
pozornost k upadajícímu městečku.
Cognetti Paolo – Osm hor
Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které
máme nad hlavou – pro protagonisty románu
Osm hor platí tohle tvrzení beze zbytku.
Ng Celeste – Ohníčky všude kolem
V poklidném předměstí Clevelandu dbají lidé
na to, aby měli všechno přesně podle šablony.
Richardsonovi, kteří nejsou výjimkou, pronajmou byt nekonformní chudé fotografce Mie
s dospívající dcerou. Odlišné světy obou rodin
se střetnou, což povede ke katastrofě.
Slimani Leila – Něžná píseň
Najmout si pro své dvě malé děti stálou chůvu
je pro Myriam a Paula finančně takřka neúnosné. Je to však jediná možnost, jak Myriam
umožnit prosadit se v náročné profesi advokátky. Postupem času však prohlubující se vzájemná závislost chytí trojici do pasti.
Vovsová Anna – Ladič
Píše se rok 2001. Ivan přijíždí z emigrace
do Čech. Ne však, aby se vrátil, na to už v Novém světě příliš zakořenil, ale aby překvapil
svou matku.

Společenské hry
v knihovně

Hledáte, čím byste vyplnili dlouhé večery?
Potřebujete zabavit příbuzenstvo
při rodinných sedáncích? Zkuste hraní her.
Máme pro vás soubor 70 společenských
her od malých hráčů až po dospělé.
Od roku 2013 půjčujeme společenské hry.
Letošní vánoční nadílka nás obdařila
19 novými hrami!

Helle Helle – Tohle jsem měla napsat v přítomném čase
Mladá Dorte bydlí sama v domku naproti malému nádraží. Před rodiči předstírá, že studuje
literaturu na univerzitě v Kodani, jenže to není
pravda. Často je jí zatěžko vůbec vstát z postele, nechává plynout čas a čeká, co jí přivede
do cesty náhoda.
Moriarty Liane - Šílené výčitky
Novinka od autorky Sedmilhářek a Manželova
tajemství je konečně tu!
Charvát Jiří – Eskejp
Michal Majer hledá lásku a naplnění, chce žít
dech beroucí příběh. Přesto každý den míří
do firmy, kde navrhuje reklamní předměty.
Uvízne tu Majer až do smrti? Bodavě humorná
sonda do životů, které jsme si nevybrali.
Taylor Patrick – Doktore, vy jste se zamiloval!
Mitchell David - Hodiny z kostí
Patnáctiletá Holly je přímo hromosvodem pro
parapsychické jevy, její osud v průběhu dalších šedesáti let spojí různé lidi, kteří sehrají
důležitou roli v nadpřirozené neviditelné válce
na okrajích našeho světa.
Roux Madeleine – Katakomby
I v této třetí knize série Asylum se setkáme s třemi teenagery, kteří balancují na tenké hranici
mezi minulostí a současností, mezi genialitou
a šílenstvím… Celý strhující příběh opět dokreslují originální fotografie.
Jirotka Antonín – Hrobník a jiné mystické povídky
Martin G.R.R. – Divoké karty
Svazek třetí nese název Divocí žolíci.
pro zajímavost:
Hnízdil Jan – Příběhy obyčejného uzdravení
Emmert František – Německá okupace
Českých zemí
Nykles František – Tajemství šumavských
vod II.
Müller Ondřej – Dobrodružný svět
Zdeňka Buriana
Hudičák Petr – Šumava krajina pod sněhem

Lednové akce
16.1.
Malše romantická kráska
Z cyklu „Povídání nad knihou“ s hosty
Václavem Dolanským a Zdeňkem Duffkem
18 hod., Klub pod kinem
11. – 25. 1. Výprodej vyřazených knih
a časopisů
25.1.
Lednové podvečerní čtení
18 hod.
Čtení spojené s výtvarnou dílnou.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás pozvala na několikero
„povídání nad knihou“, tedy setkání s autory,
kteří nám představí své knihy promítáním fotografií a komentářem k jejich vzniku a obsahu.
Můžeme se těšit na návštěvu Zdeňka Duffka a Václava Dolanského, kteří nám představí
ve své knize Malše romantická kráska v názvu zmiňovanou řeku. Jako druzí k nám zavítají
hosté z Plzně Martina a Vladimír Kožíškovi se
svou knihou Šumava Františka Malocha, jež
se vydává po stopách plzeňského rodáka Františka Malocha z Horažďovic až na Luzný. Svou
druhou autorskou knihu Šumava krajina pod
sněhem, která nás provede zimní Šumavou
nejen 20. let 20. století, představí na poslední
besedě ze série Zdeňka Mrázková, Petr Hudičák a Jindřich Špinar
Proto neváhejte a přijměte pozvání strávit
s námi zajímavý podvečer nad krásnými fotografiemi z knih. Budeme se těšit.
16. 1.
27. 2.
22. 3.

Malše romantická kráska
Šumava Františka Malocha
Šumava krajina pod sněhem
Romana Ouředníková,
Městská knihovna ve Vyšším Brodě

Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

Výprodej
vyřazených
knih
Ve dnech 11. – 25. 1. 2018
proběhne v Městské knihovně
výprodej vyřazených knih
a časopisů.
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Předplatné jaro 2018 – skupina „A“
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
Vstupné: 320 / 160 Kč
Divadelní spolek Frída Brno
Dodo Gombár – MEZI NEBEM
A ŽENOU
Hrají: Dana Morávková, Martin
Trnavský. Více na: www.frida.cz
Středa 28. února v 19.30 hodin
Vstupné: 440 / 220 Kč
DIVADLO UNGELT PRAHA
Felix Mitterer – PARDÁL
Hrají: František Němec, Jana
Štěpánková, Ondřej Novák.
Více na www.divadloungelt.cz
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
Vstupné: 400 / 200 Kč
DIVADLO KALICH PRAHA
Mark Haddon, Simon Stephens
– PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Hrají: Jan Cina, Marek Daniel,
Simona Babčáková...
Více na www.divadlokalich.cz

Čtvrtek 17.5.2018 v 19.30 hodin
Vstupné: 480 / 240 Kč
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Edward Taylor, John Graham
– Pardon me, Prime Minister:
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
V hlavní roli Petr Nárožný.
Více na www.harlekyn.cz
Úterý 3. dubna v 19.30 hodin
Vstupné: 380 / 190 Kč
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
– STARWORKS PRAHA
Eric Assous – MŮJ NEJLEPŠÍ
KAMARÁD
Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková,
Nela Boudová.
Více na www.divadlovrytirske.cz

Předplatné jaro 2018 – skupina „Plus“
Středa 7. března v 19.30 hodin
Vstupné: 340 / 170 Kč
Filmová a divadelní agentura
PRAHA
Jeff Baron – NÁVŠTĚVY
U PANA GREENA
Hrají: Stanislav Zindulka, Daniel
Tůma.
Více na www.adf.cz
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
Vstupné: 460 / 230 Kč
DIVADLO POD PALMOVKOU
Praha
David Seidler – KRÁLOVA ŘEČ
V hlavní roli Martin Stránský.
Více na www.divadlopodpalmovkou.cz
Sobota 19. května v 19.30 hodin
Vstupné: 400 / 200 Kč
DIVADLO Antonína Dvořáka
PŘÍBRAM
Bohumil Hrabal, Ivo Krobot,
Petr Oslzlý

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Více na www.divadlopribram.eu
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
Vstupné: 420 / 210 Kč
DIVADLO KALICH PRAHA
Petr Kolečko – DVĚ NOCI
NA KARLŠTEJNĚ
Hrají: Václav Kopta, Igor Chmela,
Lucie Benešová...
Více na www.divadlokalich.cz
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
Vstupné: 380 / 190 Kč
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
– STARWORKS PRAHA
Terrence McNally
– FRANKIE a JOHNNY
Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková
Více na www.divadlovrytirske.cz

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

Soukromá bezpečnostní agentura nabízí ochranu Vašeho majetku 24 hodin / 7 dní již od 350,-Kč / měsíc.
Disponujeme vlastním pultem centrální ochrany a zásahovými vozidly.
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AUTO-ELEKTRO Alois Krejčík
ELEKTROOPRAVY-DIAGNOSTIKA
KLIMATIZACE-PLNĚNÍ-SERVIS

CTA: CAR TECHNIC AUDIO

5. května 17,Vyšší Brod – 200 m pod náměstím
tel.: +420 602 559 728, email: aek.vyssibrod@tiscali

Najdete nás 200 m pod náměstím.
48°37‘05.3‘‘S 14°18‘47.63‘‘V

Odborné opravy:
• Autoelektriky, alternátory ,startery, elektromotory, regulátory napětí
• Nové i repasované alternátory a startery
pro zemědělskou techniku, osobní i nákladní automobily.
• BOSCH –Diagnostika motor. vozidel
– benzin, diesel
• Motortester BOSCH: Funkční testy turbo,
zákl. nastavení motorů, komfortu a dalších
jednotek Climatronic, seřízení a nast. xenon.
světlometů, ALWR
Využijte špičkové diagnostiky a předejděte problémům
při pravidelných technických a emisních prohlídkách!

Michal Krejčík, 5. května 17, Vyšší Brod

tel.: +420 602 559 728, email: aek.vyssibrod@tiscali

DISTRIBUCE – PRODEJ – SERVIS

24 let prodáváme akumulátory
• AUTOMOBILOVÉ – STARTOVACÍ, TRAKČNÍ, pro lodě
– Ceny již od: 12/45Ah 1090,– 12/56Ah 1490,– 12/74Ah 1990,– Kč
– MOTOBATERIE 6V,12V–klasické i gelové
• PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU
NABÍJEČE BOSCH elektronické–impulzní pro GELOVÉ
i klas. akubaterie 6–14–24VC3/C7
• KOMPLETNÍ SORTIMENT AUTOŽÁROVEK
Konektory, kabelová oka, vodiče, pojistky, izolace
Otestujeme nabíjecí soupravu
Vašeho vozidla. Ihned k dodání
bez objednávky,
baterie SKLADEM!

Provozovatel půjčovny lodí Ingetour, kempů na Vltavě,
restaurace s pensionem, prodejny stavebnin a stavební firmy
Pavelec s.r.o. (se sídlem ve Vyšším Brodě)
hledá šikovného kolegu na pozici

IT administrátor / technik
Pracovní náplň
• kompletní správa a administrace HW, SW
•	administrace a údržba počítačové sítě, serveru, PC stanic,
mobilních telefonů
• výběr, nákupy a vedení evidence IT techniky
• zajišťování servisu HW, SW
• IT podpora uživatelů
Nabízíme
• zaměstnanecký pracovní poměr na plný úvazek
• hrubá mzda 40 – 60.000 Kč
• pružná pracovní doba
• závodní stravování nebo příspěvek na stravování
• služební auto, NTB a telefon
• možnost zajištění služebního bytu
Požadujeme
• vzdělání v oboru IT, informatiky výhodou
• praxe v oboru IT, informatiky nutná
• zkušenosti se správou databází SQL výhodou
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• řidičský průkaz sk. B
• samostatnost, zodpovědnost, pozitivní přístup k řešení problémů
Nástup možný ihned. V případě zájmu prosím pošlete životopis
a kontaktní údaje na milos@pavelec.cz

Lipno Lake Resort
hledá zaměstnance na HPP, pozici

ÚDRŽBÁŘ
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort,
Lipno nad Vltavou č. p. 302, PSČ 382 78 nebo emailu:
milena@lipnolakeresort.cz, na mob.: 725 339 343

Základní škola Vyšší Brod – školní jídelna
přijme na HPP

vyučenou kuchařku s praxí
Nástup možný od 1. 2. 2018, v případě dohody i dříve.
Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního růstu.
Kontakty:
ředitelka školy Mgr. Marie Nováková:
zsvb.novakova@email.cz
vedoucí jídelny Anna Reichensdörferová:
jidelna.vb@seznam.cz, 721 120 707
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KLENOTNICTVÍ – ŠLEJMAROVÁ HANA
Vyšší Brod Míru 200

VELKÝ
VÝPRODEJ
Skibus lišáka Foxe
A LIKVIDACE
ZÁSOB

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP Jihočeského kraje Český Krumlov
personální pracoviště:
telefon číslo: 974/232 400
e-mail: ruzena.vlckova@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Tovární 165, Český Krumlov

jízdní řád 2017/2018
Lipno nad Vltavou – velký okruh
čísla autobusových linek
Skiareál
Promenáda Aquaworld
Doky a Riviéra
Hotel Riviéra
Pošta
ČD
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel BouCZECH
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel Riviera
Villa Park – parkoviště běžky
Doky a Riviera
ČD
Promenáda Aquaworld
Skiareál

1
8.35
8.36

2
9.10
9.12

3
9.40
9.42

8.37
8.39

9.13
9.15

9.43
9.45

8.42

9.18

9.48

4
11.30
11.32
11.33
11.35
11.36

5
14.20
14.22
14.24
14.27

6
15.20
15.22
15.24
15.27

7
16.10
16.12
16.14
16.17

14.28
14.30

15.28
15.30

16.19
16.21

8
17.35

9
20.30
20.32
20.34
20.37

17.45
17.50
20.38
20.40

Nástupní plat: 21.840,– Kč

20.44

Po úspěšném ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců):
26.290,– Kč

Skibus lišáka Foxe
8.45

9.21

9.51

8.46
8.48

9.23
9.24

9.53
9.54

11.38
11.42
11.43
11.44

8.50

9.25

9.55

11.46

8.52
8.54

9.27
9.29

9.57
9.59

11.48
11.50

17.53

17.55
17.56

14.34

15.34

14.40

16.00

16.23

17.58

15.48

16.30

info:
777 340
nebo 380 746 465
jízdní
řád214
2017/2018

18.01
18.03

20.50

Lipno nad Vltavou – malý okruh + Frymburk + Černá v Pošumaví
čísla autobusových linek
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka
Frymburk – Hotel Wellness
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Skipark
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Loděnice
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Frymburk – Skipark
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Hotel Wellness
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka

1a
8.08
8.20
8.22
8.24

2a

8.30

8.59

3a

4a

8.55
9.30
11.50
Lipno nad Vltavou – velký
okruh
8.57
9.32
11.52

8.32
9.01
čísla autobusových linek8.33
Skiareál
8.35
9.05
Promenáda Aquaworld
Doky a Riviéra
Hotel Riviéra
Pošta
Vyšší Brod – Loučovice – Lipno nad Vltavou a zpět
ČD
autobusová linka
SKSL
SKSL
Villa Park – parkoviště běžky
Lipno nad Vltavou – Skiareál
16.35
Pošta
Loučovice – Sv. Prokop
– Pod Lípou
16.48
Loučovice – Kilián
16.49
Hotel BouCZECH
Vyšší Brod – Hotel Panský Dům
9.30
17.00
Loučovice – Kilián Villa Park – parkoviště běžky
9.42
Loučovice – Sv. Prokop
– Pod Lípou
9.45
Pošta
Lipno nad Vltavou – ČD
9.48
Lipno nad Vltavou –Hotel
Skiareál Riviera
9.56
Villa Park – parkoviště běžky
Doky a Riviera
ČD
www.lipno.info
Promenáda Aquaworld
Skiareál

9.34
9.35

11.53

9.37

5a

6a

7a

8a

9a
17.08
17.18
17.20
17.22

14.10
14.12
14.14
14.15

15.10
15.12
15.14
15.15

16.35
16.37

13.17
13.18

13.20

14.17

15.17

13.05
13.07
13.09

12.00
12.02
12.04

20.50
20.52
17.29
17.31
17.33

1
16.42 8.35
17.35
16.49 8.36
16.40

16.51
16.53
17.03

Skibus lišáka Foxe

Po zkušební době může být přiznán náborový příspěvek
ve výši 75.000,– Kč.

11a

2
9.10
9.12

3
9.40
9.42

9.13
9.15

9.43
9.45

8.42

9.18

9.48

8.45

9.21

9.51

8.46
8.48

9.23
9.24

9.53
9.54

8.37
8.39

20.53
20.54

21.01
21.03
21.05

4
11.30
11.32
11.33
11.35
11.36

3
9.40
9.42

8.37
8.39

9.13
9.15

9.43
9.45

4
11.30
11.32
11.33
11.35
11.36

5
14.20
14.22
14.24
14.27

6
15.20
15.22
15.24
15.27

7
16.10
16.12
16.14
16.17

14.28
14.30

15.28
15.30

16.19
16.21

Černá v Pošumaví – autobusová zastávka
Autobusová linka
SKSL
Frymburk – Hotel Wellness
Lipno nad Vltavou
– Skiareál		
Frymburk
– Náměstí
– Skipark
Loučovice – Sv.Frymburk
Prokop
– Pod Lípou		
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Loučovice – Kilián		
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno Panský
nad Vltavoudům
– Kobylnice
Vyšší Brod – Hotel
9.30
Lipno nad Vltavou – Loděnice
Loučovice – Kilián
9.42
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
nad Vltavou
– Kobylnice
Loučovice
– Sv.Lipno
Prokop
–+ Černá
Pod
Lípou
9.45
Lipno nad Vltavou – malý okruh
+ Frymburk
Pošumaví
Lipno
nad Vltavou
– vSkiareál
Lipno nad Vltavou
– ČD
9.48
Frymburk
– Skipark
Frymburk – Náměstí
Lipno nad Vltavou
– Skiareál
9.56
Frymburk – Hotel Wellness
8.42

9.18

9.48

8.45

9.21

9.51

8.46
8.48

9.23
9.24

9.53
9.54

11.38
11.42
11.43
11.44

8.50

9.25

9.55

11.46

8.52
8.54

9.27
9.29

9.57
9.59

11.48
11.50

14.34

15.34

14.40

16.00

1a
8.08
8.20
8.22
8.24

2a

3a

4a

5a

16.23

16.30

8.55

9.30

11.50

8.30
8.32
8.33

8.59
9.01

9.34
9.35

11.53

8.35

9.05

9.37

9
20.30
20.32

8.08 20.34
20.37
8.20
17.45
8.22
17.50
8.24 20.38

17.53

20.40

8.35

6a

7a

8a

14.10
14.12
14.14
14.15

15.10
15.12
15.14
15.15

16.35
16.37

13.17
13.18

13.20

14.17

15.17

16.40

9a
17.08
17.18
17.20
17.22

SKSL

SKSL

Lipno nad Vltavou – Skiareál
Loučovice – Sv. Prokop – Pod Lípou

16.35
16.48

Loučovice – Kilián

16.49

Vyšší Brod – Hotel Panský Dům

9.30

Loučovice – Kilián

9.42

Loučovice – Sv. Prokop – Pod Lípou

9.45

Lipno nad Vltavou – ČD

9.48

Lipno nad Vltavou – Skiareál

9.56

14.34

15.34

16.23

17.53

20.38
20.40

17.55
17.56

8.52
8.54

9.27
9.29

9.57
9.59

11.48
11.50

14.40

16.00

16.30

5a

6a

7a

8a

20.44

17.58

SKSL
16.35
16.48
8.55
16.49
8.57
8.59
17.00

4a

Kontakt:
Jan Mráz
606 591 664.

13.05
13.07
13.09
9.30
9.32
9.34
9.35

11.50
11.52
11.53

13.17
13.18

14.10
14.12
14.14
14.15

15.10
15.12
15.14
15.15

18.01
18.03

9a
17.08
17.18
17.20
17.22

16.35
16.37
16.40

9.05

20.53

20.54

17.35

16.49
16.51
16.53
17.03

9.37

13.20
12.00
12.02
12.04

11a

21.01
21.03
21.05

16.35
16.48
16.49
17.00

14.17

15.17

20.50

11a

20.50
20.52
17.29
17.31
17.33

20.53
20.54

17.35
16.49
16.51
16.53
17.03

21.01
21.03
21.05

Řádková inzerce

• ZUBNÍ KLINIKA MUDr. Žák Alexandr s.r.o. přijme asistentku
zubního lékaře, znalost němčiny vítána.
Kontakt: 737 111 524, alexandrzak@centrum.cz

17.00

www.lipno.info

www.lipno.info
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16.19
16.21

11.46

20.50
20.52
17.29
17.31
17.33

16.42

Lipno nad Vltavou – Skiareál

15.28
15.30

9.55

8.30 20.44
17.58
8.32
9.01
18.01
8.33 20.50
18.03

1.Vyšší
1.Brod – Loučovice Novoroční
výstup
Stezku korunami stromů
Loučovice
– Sv.
Prokop – na
Pod Lípou
– Lipno
nad Vltavou
a zpět
Loučovice
– Kilián
6. 1.
Den
s handicapem
Vyšší Brod – Hotel Panský Dům
9.30
13. 1. 	Horsefeathers
Elbows
Loučovice – Kilián
9.42
Edges
with
Tyler
Chorlton
Loučovice – Sv. Prokop – Pod Lípou
9.45
13. – 14. 1. SnowTour
2018
Lipno nad Vltavou
– ČD
9.48
Lipno nad Vltavou
– Skiareál
9.56
20. 1.
Velbloud
na sněhu
27. 1.
Funline Tour Lipno
autobusová linka

14.28
14.30

9.25

Kalendář akcí
Lipno
VyššíSkiareálu
Brod – Loučovice
– Lipno nad Vltavou a zpět
Leden 2018autobusová linka
SKSL
SKSL
12.00
12.02
12.04

9
20.30
20.32
20.34
20.37

Provádíme těžbu dřeva, přibližování
i dopravu Vašeho palivového dřeva,
práce s motorovou pilou nejen v lese,
ale i na vaší zahradě a výškové
(stromolezecké) práce.

11.38
11.42
11.43
11.44

16.42

13.05
13.07
13.09

Černá v Pošumaví – 8.57
autobusová
zastávka
9.32
11.52

8
17.35

17.55
17.56

15.48

čísla autobusových linek
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka
Frymburk – Hotel Wellness
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Skipark
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Loděnice
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Frymburk – Skipark
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Hotel Wellness
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka

8
17.35

17.45
17.50

Lipno nad Vltavou – velký okruh

2
9.10
9.12

7
16.10
16.12
16.14
16.17

8.50

Jízdní řád 2017/2018
Lipno nad Vltavou – malý okruh + Frymburk + Černá v Pošumaví
Vyšší Brod –číslaLoučovice
– Lipno nad Vltavou
a zpět
autobusových linek
1a
2a
3a
1
8.35
8.36

6
15.20
15.22
15.24
15.27

15.48

jízdní řád 2017/2018
čísla autobusových linek
Skiareál
Promenáda Aquaworld
Doky a Riviéra
Hotel Riviéra
Pošta
ČD
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel BouCZECH
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel Riviera
Villa Park – parkoviště běžky
Doky a Riviera
ČD
Promenáda Aquaworld
Skiareál

5
14.20
14.22
14.24
14.27

• Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, který si chce
dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, volejte 728 637 119.
• Koupím byt v osobním vlastnictví, může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte.... volejte 728 637 119.

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

UFO nad přehradou v roce 1985?
Co přistálo u Horní Plané v roce 1985? Případ
vypáleného kruhu v trávě vypráví o velmi zajímavé události. Asi první týden letních prázdnin roku 1985 byl hlášen podle zprávy z hlásky
Protivzdušné obrany státu (PVOS) Sv. Tomáš
v katastru obce Zvonková ve 21:18 hod. cizí
objekt, který měl přistát v prostoru mezi Strážným vrchem a Zvonkovým vrchem. Při hledání,
jehož se zúčastnilo několik desítek lidí i se psy,
nebyl objekt nalezen.
Ve 23:05 bylo hlášeno PVOS, že byl z uvedeného prostoru zaznamenán start vzdušného
prostředku. Akce pokračovala až do ranních
hodin následujícího dne, ale bezvýsledně.
Lokalita západně od obce Račín, 200 m jihozápadně od kóty 804,5 m, asi 100 m od hranic
s Rakouskem, směrem k hraničnímu mezníku
1/41, v katastru Horní Planá. V noci byla sice
nalezena v půdě kruhová plocha, ale nikdo
ji s vzdušným cílem nedával do souvislosti.
V den případu bylo teplé letní počasí, skoro
jasno, mírný vánek.
Po 4 dnech od události bylo místo opět prozkoumáno v rámci kriminalistického ohledání
činu, včetně záznamu, který provedl tehdejší
zástupce velitele samostatného útvaru, který
i akci velel. (Provedená fotodokumentace a výsledky ohledání okolí byla uložena do archivu
na Zbraslavi). Na místě se zkoušel příjem radio
signálu. Toto měření bylo opakováno i v roce
1986, neboť obrazec v půdě byl stále zřetelný.
Směrem k němu výkon radiostanice RF-10, ale
i výkonnějších radiostanic klesal.
Šlo o téměř pravidelný kruh o průměru 6 metrů, ve kterém prakticky vyhynula vegetace.
Nová se objevila až po několika letech. Místo
bez vegetace vypadalo, jako by zde působila
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Ilustrativní foto.

velmi vysoká teplota, ale ne otevřený oheň.
Na místě nebyl patrný žádný hmyz. Sklon terénu je na jihozápad až jih a na samotném
místě je rovina. V roce 1985 byl majitelem zmiňovaného místa Státní statek Šumava, dnes je
v soukromém pronájmu. 
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.

Nový ceník výkonů TS města Vyšší Brod
SLUŽBA

Jednotka

Cena bez
DPH

Cena včetně
DPH 21 %

km

15,70

19,–

Přeprava – jízdné
IVECO 3,5 t
Multicar

km

24,80

30,–

Traktor JD 6100 MC

km

24,80

30,–

Traktor JD 5720

km

29,70

36,–

Traktor JD 6100 MC

MTH

489,30

592,–

Výkon
Traktor JD 5720

MTH

489,30

592,–

Hodinová sazba pracovníka
(manipulace,nakládání, vykládání, řízení)

hod

239,70

290,–

Použití kontejneru

den

100,00

121,–

S

lužba bude poskytována s ohledem na provedení vlastních výkonů technických služeb. Přednost má údržba
veřejného prostranství a správa majetku města.
Objedatel služby připraví předmět přepravy k transportu
a případnému skládkování, tzn. bude roztříděn, objemnější
prvky rozebrány. Umístění bude provedeno před objekt, případně bude k dispozici osoba, která vypomůže s nakládáním. Služba je poskytována občanům správního celku Města
Vyšší Brod. Osobě, která má vypořádány závazky vůči Městu.
Údaje při objednávání služby:
• fakturační adresa
• druh objednaného výkonu,
• místo plnění
Kontaktní osoba:
pan Antonín Podzemský – technik TS, tel.: 607 983 44

Termíny vývozů komunálního odpadu
1 x týdně
probíhá v pondělí 8. 1.

15. 1.

22. 1.

29. 1.

5. 2.

12. 2.

19. 2.

26. 2.

5. 3.

12. 3.

19. 3.

26. 3.

2. 4.

9. 4.

16. 4.

23. 4.

30. 4.

7. 5.

14. 5.

21. 5.

28. 5.

4. 6.

11. 6.

18. 6.

25. 6.

2. 7.

9. 7.

16. 7.

23. 7.

30. 7.

6. 8.

13. 8.

20. 8.

27. 8.

3. 9.

10. 9.

17. 9.

24. 9.

1. 10.

8. 10.

15. 10. 22. 10.

29. 10.

5. 11.

12. 11.

19. 11.

26. 11. 3. 12.

10. 12.

17. 12.

24. 12.

31. 12.

1x za 14 dní
probíhá v pondělí 30. 12. 2017
2. 7.

15. 1.

29. 1.

12. 2.

26. 2.

12. 3.

26. 3.

9. 4.

23. 4.

7. 5.

21. 5.

4. 6.

18. 6.

16. 7.

30. 7.

13. 8.

27. 8.

10. 9.

24. 9.

8. 10.

22. 10.

5. 11

19. 11.

3. 12.

17. 12

5. 2.

5. 3.

2. 4.

30. 4.

4. 6.

2. 7.

6. 8.

3. 9.

1. 10.

5. 11.

3. 12.

31. 12.

31. 12.
1x měsíčně
probíhá v pondělí 30. 12. 2017

Ve Vyšším
Brodě
se vyhrává
V

polovině listopadu byla v prodějně Barvy-laky Libor Staněk předána 1. cena soutěže
firmy HET. Chytrý telefon Apple iPhone SE
326B si převzala paní Žižková z Loučovic.
Soutěž pokračuje dál až do 27. května 2018.
Bližší informace získáte v prodejně Barvy-laky
Libor Staněk, Náměstí 68. 
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• 6. 1. 2018 sobota, sraz v 10 hod. u Rožmberské brány
před klášterem
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝŠLAP
neobvyklou cestou vzhůru na Maria Rast am Stein, buřty
s sebou

• 17. 1. 2018 středa, 18 hod., Galerie – historická
radnice
CESTOVATELSKÁ BESEDA – Kanárské ostrovy
Kapesní kontinent neomezených možností
Vstupné: 50,– Kč

• 11. 1. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
POSEZENÍ PRO SENIORY
Tradiční setkání seniorů s hudbou p. Veselého
Tentokrát včetně přednášky na téma Volba prezidenta ČR
Vstupné 50,– Kč

• 18. 1. 2018 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
FESTIVALOVÝ FILM: H2OMX
Vstupné zdarma

• 11. 1. – 25. 1. 2018, Městská knihovna
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
• 16. 1. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
MALŠE – ROMANTICKÁ KRÁSKA
Z cyklu ,,Povídání nad knihou“ s hosty Václavem
Dolanským a Zdeňkem Duffkem
Vstupné zdarma

• 25. 1. 2018 čtvrtek, 18 hod, Městská knihovna
LEDNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
spojené s výtvarnou dílnou
Vstupné: 50,– Kč
Změna programu vyhrazena.

Dobrovolníky odměňujeme!
Přátelé, kamarádi, naši milí pomocníci,
všem Vám moc děkujeme za Vaši pomoc při organizaci akcí určených zejména pro naše nejmenší. Aktivně
jste se zúčastnili jako účinkující, jako dodavatelé laskomin, sponzoři, dopravci, rádci…. A proto Vás zveme na setkání v Klubu pod kinem v pátek 2. 2. 2018
v 17 hod., kde proběhnuvší akce zhodnotíme a naplánujeme další na rok 2018! K tomu si něco zakousneme a přiťukneme. Všichni jste srdečně zváni!
Děkujeme firmám, organizacím a jejich zástupcům:
Pavelec s.r.o., Aumayr s.r.o., Engel strojírenská spol. s r.o.,
Pekárna Vyšší Brod, Cukrárna Eva, Hotel Panský dům,
Restaurace Soňa, Soňa Šerhaklová, Textilní galanterie
Ivana Krotká, ZŠ Vyšší Brod, SDH Vyšší Brod, Městská
policie, Správa městských lesů, Lipeni, Slávka Kottová
– květinářství, R+R market, Hotel Šumava, KST ZŠ Vyšší

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  19. 1. do 12 hodin.

Brod, Kyusho Vyšší Brod, Červený kříž, Poštovní muzeum,
pí. Francová pekařka, ZUŠ Vyšší Brod, Členský výbor Jednota Vyšší Brod
A jednotlivcům:
Jiřina Slánská, Dáša a Váša Zoubkovi, Lukáš Krutský, Lucka Frnochová, Míša Čivrná, Martin Woisetschläger, Dan
Krob, Roman Kozel, Jiří Figura, Jarka Trojáková, Karolína
Trojáková, Michal Kaiser, Hana Erhartová, Vladimíra Račáková, manželé Pužmanovi, manželé Bigasovi, Eva Maštalířová, všichni Indiáni, rodina Jungova, Jana Kubalová,
Radka Francová, Filip Korejs, David Sochor, Luboš Kocman, Dalibor Velfl, Jan Poláček ml. + st., Roman Chmela, Vlasta Draxlerová, Michal Kulík, Pavel Baštýř, Radka
Schlegelmilchová
A na koho jsme zapomněli ve výčtu, tomu se upřímně
omlouváme a o to víc mu děkujeme! 

