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 Povídání nad knihou

Šumava Františka Malocha
27. 2. 2018, 18.00 hod.
Klub pod kinem
Více na str. 14

 Cestovatelská promítání

Norsko
14. 2. 2018, 18.00 hod.
Galerie v hist. radnici
Více na str. 12

Dětský karneval
Neděle 18. 2. 2018 od 14 do 17 hod.
Sál hotelu Šumava
Přijďte si užít odpoledne plné zábavy, soutěží a super taneční hudby v podání
Luboše Hrdličky. Vstupné: masky zdarma, ostatní 50,– Kč. 

 Rozhovor

2. část malíř František Tácha
Přečtete si na str. 11

Základní umělecká škola
informuje
Vážení a milí čtenáři!
Hlavním tématem
únorového vydání je
neuspokojivý stav
silnice směrem
ke hranicím s Rakouskem a její řešení. Často je ze strany
občanů a zástupců města poukazováno
na dezolátní stav svodidel na tomto úseku. V hlavním článku vydání se snažíme
rekapitulovat jednotlivé kroky příprav
uvedení vozovky do žádoucího stavu
a proč se tak stále ještě nestalo. Je nutné
především uvést, že se nejedná jen
o opravu svodidel, ale i zajištění svahu,
zvýšení kapacity odtoku vod a rozšíření
samotné vozovky, jejíž šířkové poměry
nyní neodpovídají požadavkům na silnice
II. tříd. Jakým způsobem se situace řeší,
jsme se ptali jak vedení správy silnic, tak
vedení našeho města.
Už v lednu jsme přinesli jeden z prvních
rozhovorů s osobností regionu, které
se stanou pevnou součástí Vyšebrodského zpravodaje. Protože se rozhovor
Františkem Táchou velmi příjemně
ubíhal a řešila se různá témata, byla by
škoda Vás o něco ochudit. Přeci jen je
prostor zpravodaje omezený, a proto jsme
toto první interview rozdělili do dvou
čísel. Nyní si tak můžete přečíst, jak je
na tom známý malíř se sociálními sítěmi,
proč jezdí do ateliéru zásadně stopem
nebo jestli by chtěl někdy učit někoho
malovat.
Nenechte si určitě ujít ani soutěž o CD
raperů Dave a Sony, kterou jsme pro Vás
připravili ve spolupráci s Loučovickým
zpravodajem. 
Příjemné čtení Vám přeje



Jan Straka,
za redakci VZ

Připravujeme:
Koncerty
• 7. 2. od 17.00 hodin – třídní koncert žáků M.
Bůžkové (housle) a T. Haymanna (dechové
nástroje).
• Třídní koncert žáků kytarové třídy V. Čížka –
termín bude upřesněn.
Soutěže:
V tomto školním roce připravujeme žáky na
soutěže ZUŠ v oborech: dechové nástroje,
smyčcové orchestry a zpěv. V únoru proběhnou školní kola:
• 20. 2. od 8.00 hodin – školní kolo soutěže
dechových nástrojů (sál ZUŠ Kaplice)
• 22. 2. od 8.00 hodin – školní kolo soutěže
– zpěv (sál ZUŠ Kaplice)

• Žáci smyčcového orchestru – ve kterém se
scházejí malí muzikanti z Kaplice a Vyššího
Brodu – se nad rámec výuky budou připravovat na soustředěních 10. 2., 2. a 3. 3., 19. 3.
Na ZUŠ v Kaplici proběhne regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek:
• 8. 2. Karlovarský skřivánek – regionální kolo
(sál ZUŠ Kaplice)
Poděkování:
Městu Vyšší Brod za pomoc se stěhováním nové keramické pece do výtvarného oboru ZUŠ
a pekárně p. Čivrného za pravidelnou obvykle
sladkou podporu. 

Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Zápis do Mateřské školy
Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2018/ 2019 proběhne 2. 5. a 3. 5. 2018 od 14 do 17 hodin
v kanceláři vedoucí učitelky Mš. (budova ZUŠ). Přihlášky je možné si vyzvedávat od 19. 3. 2018
v prvním oddělení Mš.
Pouze po 15. hodině. V jinou dobu pouze po telefonické domluvě!
V důsledku legislativních změn je nutné, aby cizinci prokázali místo pobytu jedním z následujích
způsobů:
1/Biometrickou kartičkou dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu dítěte v ČR
2/ P
 asem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou pobytu dítěte v ČR
3/ Dokladem potvrzení o pobytu – které vydá na žádost cizince a po zaplacení patnáctikorunového
kolku Odbor azylové a migrační politiky v Českých Budějovicích 

Chcete se pobavit, na chvíli odhodit
problémy stranou?
Nenechte si ujít představení „Víkend s Krausovou“v oblíbeném

Kabaretu U Váňů v Českých Budějovicích.
Pracovníci FÚ ve Vyšším Brodě

Daň z příjmů
fyzických osob
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Dvojice sester, která vytrvale uhání hlavní postavu podnikatele Filipa,
potrhlá sekretářka, bodyguard – to jsou postavy, které se dostanou do vyhrocených,
problematických a velmi vtipných situací.
Autorem je Jiří Suchý a Jiří Váňa – českobudějovický principál, scénárista, herec a režisér.

6. a 20. 3. 2018, 14 – 17 hod.
Zasedací místnost MěÚ

Pojeďte s námi na výjimečné představení v pátek 2. 3. 2018.
Cena 200,– Kč/osoba. Odjezd z Vyššího Brodu v 18.00hod.
Představení začíná v 19.36hod.

1. termín: distribuce tiskopisů přiznání
2. termín: výběr vyplněních přiznání

Přihlaste se v infocentru! Počet míst je omezen kapacitou kabaretu!!!

Silnice na Studánky se dočká opravy v roce 2019
Již dlouhou řadu let je poukazováno
na velmi špatný stav silnice II/161, resp.
její části vedoucí z Vyššího Brodu směrem do Studánek. Nejviditelnějším
problémem je vyvrácené bezpečnostní zařízení a v některých místech zcela
chybějící krajnice. Příčinou je nestabilita zemního tělesa silnice způsobená
především nedostatečnou kapacitou
a špatným stavem odtokových propustků v daných místech. Město již řadu
let upozorňuje Správu a údržbu silnic
Jihočeského kraje (SÚS) na nevyhovující
stav vozovky.
V poslední době došlo ze strany města k dalším jednáním s vedením SÚS. Redakce Vyšebrodského zpravodaje se tak problémem
začala zabývat a dotazovala se dotčených orgánů, jaké jsou v současnosti podnikány kroky k nápravě. Jedná se o velmi exponované
místo, můžeme hovořit o „bráně“ do České republiky, která rozhodně není při takovém stavu ani dobrou vizitkou příhraničního městečka. Nehledě na zvýšené nebezpečí na velmi
frekventovaném úseku silnice, kdy by následky případné nehody mohly způsobit nemalé
potíže i správci komunikace.

O opravě bylo rozhodnuto v roce 2012
Správa silnic se opravou silnice za Vyšším Brodem zabývá už šestým rokem. V roce 2012
zadala vytvoření projektové dokumentace
k opravě a má ji od poloviny roku 2013 k dispozici. „Hned poté začala příprava pro získání stavebního povolení, zejména uzavírání
smluv s vlastníky dotčených nemovitostí a zařizování dalších potřebných vyjádření a stanovisek. Při projednávání nedošlo k dohodě
se zásadním vlastníkem dotčených pozemků,
se kterým bylo jednáno i na úrovni Jihočeského kraje. Přístup na tyto pozemky je nutný
pro zahájení oprav. Bohužel následně došlo
k úmrtí majitele a k dědickému řízení, což znamenalo návrat na začátek,“ vysvětluje těžkosti
ředitel SÚS Jč. kraje Jan Štícha.
Jednání na všech úrovních probíhají kontinuálně
Vedení města se snaží problém opravy silnice řešit jak se správou silnic, tak na úrovni
krajského úřadu. „Během těch let jsme absolvovali nespočet jednání a častokrát jsme
upozorňovali na nežádoucí stav spojnice
s Rakouskem. Snažili jsme se být nápomocni
i při jednáních s majitelem pozemků. Naposledy se vedení města sešlo se zástupci správy silnic na začátku letošního roku“, uvedl

Na opravu vozovky ve Studánkách je již také hotová projektová dokumentace.

Nová svodidla za Vyšším Brodem.

pro Vyšebrodský zpravodaj starosta Milan
Zálešák.
Na SÚS Jihočeského kraje se na sklonku loňského roku obrátila i rada města prostřednictvím dopisu třech svých členů, ve kterém
se pozastavuje nad neměnným stavem komunikace. „K posunu havárie stále nedošlo,“
konstatují radní ve svém dopise a dále podávají svůj návrh na řešení: „Po přezkoumání
pozemkových map je jasné, že k vyřešení této
závady postačí částečné uzavření komunikace
a není nutné řešit dlouhodobě majetkoprávní
vztahy pozůstalé rodiny majitele pozemků.“
V příštím roce by oprava měla začít
Dle vyjádření vedení správy silnic však není
možné kvůli stavebně technickému stavu vozovky žádné jednoduché řešení provést. „Zásadním problémem je nestabilní zemní těleso
komunikace, nedostatečná šířka komunikace
a ujíždějící svah. Je nutné provést kompletní rekonstrukci a zároveň zajištění přilehlého
svahu. Není možné tak učinit nějakým jednoduchým řešením, musíme v místě vybudovat
opěrnou zeď,“ jednoznačně popisuje jednotlivé kroky Jan Štícha. S dědici majitele pozemků došlo ke shodě na odkupu na konci loňského roku. Dlouhá doba řešení majetkoprávních
vztahů ale přinesla další problém, během ní
zastarala projektová dokumentace a propadla
platnost potřebných dokumentů. Aktualizace
dokumentace by měla být hotova do června
letošního roku. Nyní záleží na tom, zda stavební úřad nebude trvat na vydání územního
rozhodnutí, což by projekt opět prodloužilo.
Dodejme, že u první projektové dokumentace
nebylo vyžadováno. „V současné době byla
na nejkritičtějších místech instalovaná nová
ocelová svodidla. Samotná realizace opravy
by v ideálním případě mohla začít na začátku
roku 2019,“ dodává ještě ředitel Jan Štícha. 
Text a foto: Jan Straka

| 3

Báječné vykročení do nového roku
lové. Zajistil si tak příznivější los do dalších kol
a ten bezezbytku využil. Výhrou nad Podrazilem ze Sparty Praha si zajistil setrvání v elitní
skupině i do dalšího turnaje.
Andrea Meškánová opět dokázala jak talentovaná je hráčka. V dramatických kvalifikačních
zápasech vždy vyhrála a nakonec došla až
do čtvrtfinále svého turnaje. Podobně si vedla
jedenáctiletá Petrů mezi o čtyři roky staršími
soupeřkami.

L

epší vykročení do nového roku 2018 mladí
stolní tenisté snad ani nemohli mít.

Poněkud matné výkony na posledních celostátních turnajích a předposlední místo v krajské soutěži dospělých. Dost nelichotivá bilance za měsíce listopad a prosinec.
Novoroční turnaj Fan klubu
Nejspíš se však naplňuje přísloví: Jak na nový rok, tak po celý rok. Hned prvního ledna
uspořádal FAN KLUB Vyšší Brod tradiční a jako
vždy skvěle organizovaný turnaj pro registrované dospělé hráče a příchozí. Překvapivě, ale

zaslouženě v něm zvítězila Šárka Procházková. Zkušené plejery porážela jednoho za druhým a vysloužila si tím nemalý obdiv nejen
ke svému stolně tenisovému umění, ale také
k práci s mládeží ve Vyšším Brodě. Do finálové
skupiny se totiž probojovali také Jarda Procházka a Kamil Kuchta.
Na severu Čech se dařilo
Na Tři krále už všichni mládežníci cestovali
na republikovou bodovačku do Jablonce a Liberce. Dorostenecký turnaj v sobotu v Jablonci nad Nisou se vyšebrodským hráčům
hodně povedl. Tři postupy z kvalifikačních
skupin z prvního místa a jeden ze druhého.
Věkem žákyně Eva Pokorná přidala ještě další
dvě kola v hlavní soutěži a naznačila, že se s ní
v neděli na turnaji starších žákyň bude muset
hodně počítat. V ten den startovala s Ondrou
Levaiem také Andrea Petrů v nedalekém Liberci. Andy měla hodně co napravovat po několika zpackaných turnajích mladšího žactva.
Nakonec z toho bylo třetí místo a Andy si
domů odvezla bílého tygra, kterého zde hráči
dostávali místo obvyklých pohárů.
V neděli se Ondra Levai do Liberce vrátil, aby
zde mohl poprvé startovat v kategorii nejmladších žáků. Čtvrtfinále soutěže útěchy je
napoprvé hodně solidní výsledek.
To v Jablonci na starším žactvu se ve stejnou
dobu děly věci. Kamil Kuchta startoval v turnaji A. Už v základní skupině dokázal porazit
vynikajícího obranáře Trunečka z Hradce Krá-

Eva Pokorná je kapitola sama o sobě. Vynikající výsledky ve druhé lize žen střídají matné výkony v mládežnických kategoriích jednotlivců. Evička si už nějakou dobu stěžuje
na únavu a přehranost. Ve Vyšším Brodě si její
stav vyžádal dokonce jisté úlevy v tréninku.
To je však vždy velmi riskantní krok v přípravě
hráčů či hráček ve věku třinácti let.
Nicméně v Jablonci nad Nisou Eva opět zazářila. Suverénní vítězství v turnaji B , kam se
nedopatřením propadla a opětovný postup
mezi elitu snad dá zapomenout na nevydařenou podzimní část sezóny. Ještě lepší výkony
podávala Eva ve čtyřhře se svou kamarádkou
Patricií Segetovou z Děhylova.
Už v osmifinále však musel kombinovaný pár
hodně bojovat s dvojicí Levaiová-Meškánová
z Vyššího Bodu. Ty nedaly favoritkám nic zadarmo. Výsledek 3:2 pro Pokornou se Segetovou, dokazuje, že Vyšebrodské holky zde
hrály opravdu vynikající stolní tenis. Vrchol
však přišel už ve čtvrtfinále. Ostřílená a reprezentačními starty zocelená dvojice Hrabicová
-Vašendová z Havířova a Ostravy nastupovala
do turnaje jako nasazený debl číslo jedna.
Evička s Patricií v tomto zápase vžak podaly
fantastický výkon a zaslouženě vyhrály 3:2.
Semifinále hladce přelétly a ve finále se s párem Pařízková-Pisárová moc nepáraly a hladce zvítězily 3:0.
Do Vyššího Brodu si ze severu Čech holky
přivezly celkem tři bílé tygříky, kteří budou
zdobit jejich vitríny na trofeje, jež ve svém
sportu získávají.
Tak ať se jim ta sbírka pěkně rozrůstá. 



Pavel Mleziva
Foto: archiv klubu
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Soubor usnesení Rady města Vyšší Brod, konané dne 3. 1. 2018 od 18.00 hodin
K bodu 1: Schválení programu jednání RM
Vyšší Brod konané dne 3. 1. 2018 od 18.00
hodin
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.1.1.:
rada města
schvaluje
program jednání RM dne 03.01.2018.
K bodu 2: Kontrola usnesení z předcházejících jednání RM.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení z přecházejících jednání RM.
K bodu 3: Žádost společnosti Lipensko s. r. o.
o poskytnutí finančního daru na provoz SKIBUSU Lipno.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.3.1.:
rada města
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000, Kč
na provoz SKIBUSU Lipno společnosti Lipensko
s. r. o. se sídlem Lipno nad Vltavou č. p. 307,
382 78 Lipno nad Vltavou IČ 28136420, sezóna
2017 – 2018.
K bodu 4: Žádost Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory o příspěvek
na nájem a služby s nájmem spojené.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.4.1.:
Rada města
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5.000, na nájem
a služby s nájmem spojené pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené občany a seniory, IČ: 26594463, se sídlem Za Tiskárnou 588,
381 01 Český Krumlov.
K bodu 5: Podání žádosti o investiční dotaci a potvrzení o zajištění vlastního podílu
na realizaci modernizaci dopravního automobilu RZA VW T6 Keb-Ege
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.5.1.:
rada města
I. souhlasí
s podáním žádosti do programu Investiční dotace pro jednotku sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje na rekonstrukci a modernizaci dopravního automobilu RZA VW T6
Keb-Ege
II. konstatuje
dostatek finančních prostředků v rozpočtu
města na zajištění vlastního podílu na realizaci
rekonstrukce a modernizace dopravního automobilu RZA VW T6 Keb-Ege.

K bodu 6: Provoz sběrného dvora
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.6.1.:
rada města
I. bere na vědomí
soupis majetku na Sběrném dvoře a soupis
majetku určeného k vyřazení.
II. schvaluje
úpravu provozní doby Sběrného dvora.
III. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 31. 1. 2018 zpracování
výpisu odpadu, který je přijímán na sběrném
dvoře, vč. stanovení úhrady za uložení odpadu.
IV. ukládá
Ing. Miroslavu Krahulcovi, vedoucímu odboru
životního prostředí, do 30. 4. 2018 zpracování
koncepce doplnění strojního vybavení na dovybavení sběrného dvora.
K bodu 7: Žádost o souhlas s rozšířením
sjezdu pro objekty čp. 302 a 188 Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.7.1.:
rada města
vydává
podle zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 105,
písm. f ) jako vlastník sousedního pozemku
p. č. 1726/1 v k. ú. Vyšší Brod souhlas s rozšířením sjezdu z pozemku 90/8 v k. ú. Vyšší
Brod na místní komunikaci v Zahradní ulici p. č.
1726/1, dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným ing. pro dopravní stavby,
Ing Vlastimilem Motlíkem v 6/2017 a za splnění
podmínky provést následně náhradní výsadbu
zeleně.
K bodu 8: Žádost o vydání stanoviska Města
Vyšší Brod jako vlastníka sousední nemovitosti
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.8.1.:
rada města
vydává
podle zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 105,
písm. f) jako vlastník sousedního pozemku p. č.
1194/20 v k. ú. Vyšší Brod souhlas se stavbou
rodinného domu na pozemku p. č. 1194/9, který byl oddělen geometrickým plánem z p. p. č.
1194/5 v k. ú. Vyšší Brod.
K bodu 9: Odstranění bodové závady – vyjádření SÚS JčK ke stavu silnice II/161 Vyšší
Brod – Studánky.

bere na vědomí
vyjádření SÚS JčK k řešení stavu silnice č. II/161
v úseku Vyšší Brod – Studánky.
K bodu10: Poděkování městu Vyšší Brod
za podporu Linky bezpečí, z. s.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
poděkování pí Soni Petráskové, ředitelky Linky
bezpečí, z. s. městu Vyšší Brod za podporu Linky bezpečí, z. s.
K bodu 11: Pronájem části pozemku parc.
č. 421/2 v k.ú. Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.11.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
nájemní smlouvy č. 15/17 mezi městem Vyšší
Brod a nájemcem, na pronájem části pozemkové parcely č. 421/2 o výměře 450 m² v k.ú.
Vyšší Brod zapsané na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
Český Krumlov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pronájem se zřizuje na dobu
neurčitou.
K bodu 12: Vyjádření k projektové dokumentaci.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.12.1.:
rada města
pozastavuje
rozhodnutí o souhlasu s předloženou projektovou dokumentací na stavbu: „001040012170
Vyšší Brod TS Náměstí výměna kabelů – NN“.
Nepřijatá usnesení
K bodu 13: Různé
Výpověď z nájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře pro dospělé na adrese
Míru č. p. 164 „dohodou“ k 31.01.2018
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.73.9.1.:
rada města

| 5

Informace
z úřadu

Z deníku Městské policie
V průběhu měsíce prosince provedli strážníci tyto úkony :
• průběžně vystavovali nové parkovací karty města
• 1.12. provedli fotodokumentaci Restaurace U Kaple pro orgány města
• dále asistovali při dopravní nehodě ve Studánkách

Změna systému nakládání s komunálním odpadem
Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvodu změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání
s odpady od občanů a (2) nakládání s odpady podnikatelskými subjekty, přičemž platí, že obou skupin se bude v blízké budoucnosti týkat
v důsledku razantního zdražení skládkovacích poplatků zvýšení ceny
za vývoz odpadu. A protože v případě odpadů od občanů se považuje
za původce komunálního odpadu obec, bude se týkat plánované zdražení i městské pokladny. Jinými slovy jsme v oblasti nakládání s odpady
na jedné lodi a měli bychom táhnout za jeden provaz.
Co to vlastně znamená, resp. jak můžeme společně čelit blížícímu zdražování? Odpověď je vlastně jednoduchá, snažit se aby komunální odpad
vznikal jen v minimálním množství a maximum dávat do separovaného
sběru. Město k tomuto záměru přispělo zajištěním svozu biologického
odpadu a jsme velmi rádi, že tuto nabídku využilo v roce 2017 mnoho
dalších domácnosti. Na druhou stranu si uvědomujeme, že současný
způsob uzavírání smluv na vývoz popelnic úplně nemotivuje občany
k třídění odpadů, kdy např. někdo si zaplatí vývoz popelnice každý týden
a v jeho popelnici pod heslem „ když jsem si zaplatit, tak můžu vyhodit,
co chci“ se najde papír, sklo, plasty apod. A nebo opačný extrém, kdy
naopak domácnost nemá vůbec uzavřenou smlouvu na vývoz popelnici
a je záhadou, kde její odpad končí.
Jiný a také nesprávný přístup k nakládání s odpady mají někteří naši podnikatelé. Každý podnikatel by měl mít zajištěnou likvidaci odpadů buď
na základě písemné smlouvy s městem, či přímo s oprávněnou svozovou
firmou. A to se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných odpadů (papíru, skla, plastů apod). Žádný podnikatel by neměl parazitovat
na systému města a dávat své odpady z výdělečné činnosti do nádob,
které jsou určeny pro občany a návštěvníky města, a to bez ohledu
na to, že je takovýto podnikatel zároveň občanem města. Protože nechceme dále doplácet na podnikatele, kteří dávají odpad do společných
kontejnerů, do kontejnerů na separovaný odpad či odpadkových košů,
budeme v letošním roce ve zvýšené míře provádět kontrolu nakládání
s opady u podnikatelských subjektů. Samotné provádění kontrol, popř.
udělování pokut za nesplnění zákonných povinností, není ale naším
hlavním cílem. Naopak, jak jsem uvedla výše, naší snahou je nastavit vzájemnou spolupráci, a proto připravujeme setkání s občany i podnikateli
na toto téma a samozřejmě uvítáme Váš aktivní přístup. 
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

• 2.12. přivoláni k opilci na Náměstí před hernou Bingo, kterého vyřešili
domluvou
• 3.12. odchyt psa u nádraží byl zjištěn majitel a pes byl vrácen
• 4.12. byly občance vráceny nalezené klíče
• 9.12. byla hlídka přivolána k divně se chovající lišce v Lidické ulici, pravděpodobně sražena vozidlem, přivolali proto mysliveckého hospodáře,
který lišku předal na veterinární vyšetření s výsledkem negativním
• 11.12. opět vráceny nalezené klíče
• 12.12. strážníci asistovali při kontrole restaurace U Kaple
• 14.12. provedli společně s orgány města požární kontrolu ubytovny
• 19.12. asistovali SDH a HZS při likvidaci polomu u vyrovnávací nádrže
• 20.12. byl nalezen OP, byl zjištěn kontakt a vyrozuměn majitel
• 23.12. zajišťovali bezpečnost při Betlémském světle
• 25.12. byl předán MP nalezený MT, byl zjištěn majitel a telefon vrácen
• 27.12. další nalezené klíče, byl dohledán majitel a tyto mohly být vráceny
• 30.12. byl hlídce předán nalezený pes, převezen do odchytového kotce, foto bylo vystaveno na soc. síti, díky tomu mohl být pes následující
den vrácen majiteli z Loučovic, utekl mu při střílení petard
• 31.12. strážníci zabezpečili park. automaty proti otevření z důvodu
možného poškození pyrotechnikou, jak tomu bylo již v minulosti
• 1.1. strážníci provedli kontrolu města po novoročních ohňostrojích,
který nenapáchal, kromě znečištění žádné další škody.
• Během prosince také došlo k sražení dvou kusů srnčí zvěře, o události
byl vždy vyrozuměn hospodář, který zajistil likvidaci sražené zvěře.
Za Mp strážník R. Kozel

Zprávy Policie ČR
Zloděj sáhl v nestřeženém okamžiku do kabelky pro mobilní telefon
O mobilní telefon v hodnotě 7 000 korun, přišla v sobotu 6. ledna 2018 po půlnoci mladá žena, která se přišla bavit do jednoho z barů
ve Vyšším Broě. Zloděj jí v nestřeženém okamžiku sáhl do kabelky, kterou měla poškozená při sobě a odcizil z ní mobilní telefon Sony
Xperia.
Mějte věci stále pod kontrolou
Policisté stále upozorňují občany na to, aby své věci měli stále pod kontrolou. Zloději nikdy neváhají, a pokud někde vidí kabelku, tašku,
kufřík či batoh bez dohledu, hbitě se odložené věci zmocní. Stačí pouze chvilka nepozornosti a zloděj odchází bohatší. Nedávejte jim
šanci a hlídejte si své věci! 
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Obrázky od Vltavy – únor 2018
ŠITKREDIT
Režie: Martin Řezníček /
Česká republika / 2010 / 31 min

V zahradách Ledové královny…
Na nedlouhém úseku Vltavy mezi lipenským
jezerem a klášterem vyšebrodským, od nepaměti zvaným Čertovy proudy, najde vnímavý
poutník poklady mimořádné hodnoty a nevšední krásy… Jsou to především granitové
říční balvany, modelované dobami meziledovými do fantastických tvarů, spolu s křivolakými kmeny, pažemi i spletitým kořáním prasta-

rých stromů a samozřejmě i proudy stříbrné
Vltavy, které se v únoru za mrazivých měsíčních nocí mění na kouzelné Ledové zahrady
z Andersenových pohádek. Jejich nádhera je
však velice křehká a jsou roky, kdy za celou
zimu do Zahrad královniných ledovou bránou
vstoupit nelze… 

„Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis
a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala,“ zpovídá se v dokumentu Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho
dalších, zlákala možnost snadné a rychlé půjčky. I když si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila,
nevýhodné podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku Šitkredit přibližuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady
na osudy konkrétních dlužníků. Většinou
lidí s nízkými příjmy. V prostředí špatně
regulovaného trhu s půjčkami může i jediná zpožděná platba znamenat pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný příjem
– navzdory tomu, že jejich dlužníci nemají
žádný majetek. Dokument, produkovaný
společností Člověk v tísni, dává kromě
hlavního tématu – novodobé lichvy –
nahlédnout i do problematiky chudoby
a sociálního vyloučení.

S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Zveme na promítání festivalového
filmu
22. 2. 2018 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Nabídka práce

Novoroční výšlap
T

radiční novoroční výšlap, který MěKZ organizuje vždy první sobotu po Novém roce, se letos
vrátil na poutní místo Maria Rast. Někteří z účastníků tak mohli poprvé vidět, jak se povedla
oprava kaple a obrazárny. Obě mají novou střechu i krov, dokonce i zvonička na kapli byla úplně
renovována. Návštěvu jedné z dominant Vyšebrodska si nenechalo ujít na 60 turistů. 
jstr

Obsluha čerpací stanice
Nově otevřená čerpací stanice
v Loučovicích
Nástupní plat 16 – 19 tis. Kč
Volejte 721 533 654
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Lékař radí
Alergie
S alergií se setkal už asi každý, ať už sám, nebo u druhé osoby. Problematiku se pokusím
v následujícím textu přiblížit. Jedná se o velmi složitou záležitost, což téměř znemožňuje
obsáhnout ji v krátkém textu. Přesto se touto
problematikou pokusíme společně prokousat. Začněme vysvětlením pojmů alergie, atopie a alergen.
Alergie není konkrétní nemoc. Je to stav, kdy
imunitní systém našeho těla reaguje na běžné podněty neúčelně přehnanou obrannou
reakcí, která má nejrůznější projevy. Může postihovat různé tělní systémy a může člověka
i ohrozit na životě. Alergie může být získaná
i vrozená, jako tzv. atopie.
Atopie je geneticky vrozený předpoklad
ke vzniku alergie. Člověk s atopií (atopik) je
zcela zdráv a nemá žádné alergické příznaky, ale speciálními vyšetřeními lze zjistit zvýšenou dráždivost jeho imunitního systému.
Během života atopika se pak kdykoliv může
atopie změnit v alergii – tj. člověk začne mít
alergické projevy. Počet atopiků v naší populaci je obrovský, odhaduje se až na 40%.
Přesně zjistit to nelze, protože atopici nemají
žádné alergické projevy.
Alergen je podnět (nejčastěji určitá chemicky
definovatelná látka), který je schopen vyvolat
alergickou reakci. K typickým alergenům patří
pyly, prachové částice, roztoči, produkty mazových žláz domácích zvířat, léky, hadí a hmyzí jedy a potraviny.
Alergická reakce má v podstatě dvě podoby
– akutní a chronickou.
Akutní reakce vzniká tak, že na naše tělo
zapůsobí alergen. První kontakt s alergenem
nám na první pohled nic neudělá. Je to ovšem jen zdání, při první kontaktu si naše tělo
alergickou reakci „jen“ připraví. Při prvním
kontakttu s alergenem se zaktivují B-lymfocyty, přemění se na aktivní plazmatické buňky
a začnou produkovat vysoká kvanta protilátek typu IgE citlivých na daný alergen. Protilátky se navážou na tzv. žírné buňky a tím vše
končí. Člověk sice nemá žádné obtíže, ale jeho
tělo je připraveno na alergen příště alergicky
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zareagovat. Je poměrně velká pravděpodobnost, že se s tímto alergem setkáme znovu.
Jakmile se tak stane, jeho molekuly se ihned
navážou na IgE protilátky, které jsou již vázané na žírných buňkách. Tím se z těchto buněk
uvolní jejich obsah (celá řada zánětlivých látek
v čele s histaminem) způsobující nejrůznější
projevy alergické reakce, které budou záviset
na cílové tkáni jejich působení. Důležité je
působení těchto látek na cévní stěny a zvýšení jejich propustnosti pro krevní tekutinu. Přesunem tekutiny z cév do tkáně v jejím
okolí se obvykle tvoří otoky. Akutní reakce je
vratná a po odeznění alergického záchvatu
se vše vrací do normálu. Chronické projevy
se vyvinou u častých alergických záchvatů
a u dlouhodobého působení alergenů. Zánětlivé působky, které se při záchvatech uvolňují,
působí dlouhodobě na tkáně a poškozují je.
Výsledkem pak je určité narušení funkce dané
tkáně. Oproti akutnímu záchvatu je toto narušení bohužel již trvalé.
Proč alergie vznikne? Tato otázka stále není
plně objasněna. Jednoduše se při jednom
určitém kontaktu s nějakou látkou náš imunitní systém přenastaví a při dalším kontaktu
s tou samou látkou zareaguje alergickou reakcí. Alergie může vzniknout v jakémkoliv věku,
a to i na látky, na něž jsme nikdy předtím alergii neměli. Byli jste v dětství několikrát bodnutí včelou a nic vám nebylo? Nic to neznamená,
další bodnutí může alergickou reakci vyvolat.
Stejně tak může alergická reakce vymizet. Vadil vám dříve pyl nějaké rostliny a teď už ne?
Běžná věc.
Projevy alergické reakce jsou nesmírně pestré a nemusí mít vztah ke způsobu kontaktu
s alergenem. Např. při příjmu alergenu v potravě může být postižen trávící trakt, ale klidně
i dýchací trakt a stejně tak mohou vzniknout
i projevy kožní nebo celkové. Kromě toho se
mohou příznaky různě kombinovat. Podle
konkrétních projevů můžeme rozlišovat jednotlivé chorobné stavy vznikající na podkladě
alergické reakce. Patří sem:
Alergická rýma, astma bronchiale, kopřivka,
atopický ekzém, alergické projevy v trávícím
traktu (často provázen průjmy), alergický zánět spojivek (pálení očí + zčervenání očního
bělma, často doprovázené rýmou), anafylaktický šok – ten si rozebereme trochu podrobněji, protože jako astma bronchiale je život
ohrožující. Je to celková závažná reakce organismu na alergen. Vyznačuje se projevy astmatu (člověk se dusí) a navíc masivní alergická
reakce vede ke zvýšení propustnosti cévních
stěn. Krevní tekutina unikne do tkání mimo
cévy (začnou se tvořit otoky) a krevní oběh
zcela selže. Tím pádem tkáně nemají kyslík
a to je konec – člověk velmi rychle zemře. Tento typ alergické reakce je smrtelně nebezpečný a může vzniknout bez varování. Klasický je
u již zmíněného bodnutí včelou nebo vosou.
Člověk dostane malou dávku jedu, která ho
nemůže otrávit. Jed je však pro tohoto člověka zároveň silným alergenem a člověk krátce
po bodnutí umírá na anafylaktický šok.

Diagnostika: V diagnostice alergie mají význam informace o pacientových příznacích,
z nichž můžeme získat podezření. Důležité
jsou i informace o jeho rodině. Další význam
má vystopování situace, kdy dotyčný příznaky
nemoci pociťuje, tím se snažíme zjistit vyvolávající alergen. Kromě otázek můžeme pacienta vyšetřit i jinak. Významné je vyšetření krve,
při němž hledáme zvýšené hladiny protilátek
typu E (již dříve zmíněné IgE), které jsou pro
alergiky typické. Nejlepší metodou jsou ovšem kožní testy. Tyto testy provádí alergolog
a spočívají v tom, že se vyšetřovanému aplikují na kůži předem připravené vzorky častých alergenů. Po určité době (několik minut)
se pak kontroluje reakce na alergeny. Vznikne-li pod konkrétním vzorkem dostatečně velký
pupenec, znamená to přecitlivělost na daný
alergen.
Prevence: Přesnou prevenci vzniku alergické
reakce v podstatě nemáme. Určitou ochranu má zřejmě správná stimulace imunitního
systému v dětském věku. Jde o to, že by děti
neměly být vychovávány v naprosté sterilní
čistotě. Sterilní prostředí vede k nedostatečné
stimulaci dětského imunitního systému a ten
pak může na zcela normální podněty začít
reagovat přecitlivěle, to jest alergickou reakcí.
Nikdo netvrdí, že děti mají žít ve špíně, ale nic
se nesmí přehánět. Jakmile již alergie vznikne
a je prokázán efekt konkrétního alergenu, je
nejlepší se tomuto alergenu vyhýbat, je-li to
možné.
Léčba: Při vznikající alergické reakci spíše
mírného stupně – červené oči, rýma, svědění
kůže apod. – lze použít léky antihistaminika.
Ty působí proti účinkům onoho histaminu,
který tvoří důležitou součást kaskády alergické reakce. Mezi ně patří starší léky jako je
např. Dithiaden. Ty však člověka lehce uspávají a nejsou vhodné pro řidiče. Nové generace
těchto sloučenin jsou ovšem více účinné a přitom nemají tlumivé účinky.
Při anafylaktických reakcích antihistaminika
nestačí. V takovém případě se injekčně podává adrenalin (k udržení funkčního krevního
oběhu – např. lék EpiPen) a kortikoidy jako
velmi účinné imunosupresiva (látky tlumící
imunitní reakce).
Slovo antihistaminikum spoustu lidem moc
řikat nebude, ale dozajista jste již setkali s názvy jako Fenistil, Dithiaden, ale například i Kinedryl, který má většina lidí spojených s léčbou kinetóz, případně prothazin. Toto byly
léky první generace antihistaminik.
V současné době se používají tři generece.
Z nichž ta první má při vnitřním užití poměrně
silné vedlejší účinky v podobě celkového útlumu, ospalosti a nesoustředěnosti. Léky první
generace se nesmí kombinovat s alkoholem.
Druhá generace jsou účinné látky cetirizin
(Analaergin, Zyrtec, Zodac), loratadin Flonidan + Claritine) výhodou jsou mírnější tlumivé
a uspávací účinky oproti první generaci.

Do třetí generace patří např. levocetirizin známé pod názvy Cezera, Zenaro, Xyzal, desloratadin Aeriue) a nejnovější bilastin (Xados).
Svými efekty a minimem nežádoucích účinků
se řadí v oblasti léků proti alergii mezi špičku. 

MUDr. Eduard Benc

Malá poznámka nakonec pro Vyšebrodské a okolní. Dozajista mnoho z Vás postřehlo oznámení doktorky Brudnové o ukončení její praxe ve Vyšším Brodě. Po domluvě s panem starostou, jsme město
ujistili, že poskytneme péči všem občanům, kteří o ní budou v našem zdravotnickém zařízení žádat.
Důležité je zmínit, v případě, že se nepřeregistrujete a nepodepíšete registrační lístek v naší ordinaci, nemůžeme Vám ani vystavit recept natož pak poslat na jiné vyšetření. Akutní stavy typu úraz,
dušnost, bolesti na hrudi apod. samozřejmě ošetřujeme, ať už je pacient registrován úplně kdekoliv
a v podstatě odkudkoliv. Jednoduše přijde-li mimozemšťan, tak ho ošetřím dle svých nejlepších
znalostí ( otázkou zůstává, jestli by mu tyto znalosti z lidské těla byly co platné . Pokud budete mít
podněty ke zlepšení, případně by Vás zajímalo konkrétní zpracování některého typu onemocnění,
můžete mne kontaktovat na email: edabenc@seznam.cz a pokusím se Vám v některém z následujících článků vyhovět.

Ukončení činnosti ordinace praktického lékaře pro dospělé
R

ada města obdržela dne 3. 1. 2018 žádost
MUDr. Moniky Brudnové zastupující
společnost MB praktický lékař s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem ordinací ve zdravotním středisku čp. 164 Vyšší
Brod, a to z důvodu ukončení činnosti ordinace praktického lékaře pro dospělé k 31. 1.
2018. Toto strohé sdělení o ukončení činnosti
ordinace, dá se říct, téměř ze dne na den,
bylo pro členy rady a následně i pro nás pacienty, kteří jsme si oznámení mohli přečíst
na dveřích ordinace později, opravdu nečekané. A vzhledem ke krátké době, ve které má
dojít k uzavření ordinace, vyvolalo oznámení
obavy, jak to bude se zajištěním zdravotní
péče všech registrovaných pacientů. Že je
tato obava oprávněná, nám dává za pravdu
i platná legislativa, neboť paní doktorka měla
povinnost informaci o ukončení poskytování
zdravotních služeb ve Vyšším Brodě zveřejnit
alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného
ukončení. Zároveň měla požádat město Vyšší Brod, aby uvedenou informaci zveřejnilo
na úřední desce. Ani jedna ze zákonných povinností splněna nebyla.

Dodržení zákonných povinností je jedna
stránka věci, ale pro nás pacienty je důležitější
vědět, jak máme v této situaci dále postupovat. Proto pan starosta ihned osobně jednal
s MUDr. Eduardem Bencem, který společně
s MUDr. Marií Bencovou ordinuje také v našem
zdravotním středisku. Byl MUDr. Bencem ujištěn, že jsou připraveni zaregistrovat všechny
bývalé pacienty MUDr. Brudnové a současně
navýšit počet ordinačních hodin ve Vyšším
Brodě. Takže všichni pacienti, kteří nebudou
chtít dojíždět do ordinace MB praktický lékař,
s. r. o., za paní doktorkou Brudnovou, tj. do ordinace ve Větřní nebo v Českém Krumlově, se
mohou zaregistrovat u MUDr. Bence v ordinaci ve Vyšším Brodě a nebo si také samozřejmě zvolit jiného nového lékaře. Důležité je si
při přechodu k jinému lékaři požádat u MUDr. Brudnové o předání výpisu nebo kopie své
zdravotnické dokumentace, a to buď osobně
nebo prostřednictvím svého nového lékaře.
Lhůta k předání uvedené dokumentace není
právním předpisem stanovena, ale měla by
být co nejkratší, aby byla zachována návaznost
zdravotních služeb.

Jakkoli nezpochybňuji právo paní doktorky
Brudnové na změnu místa ordinace, je dobré
si připomenout, že město jí od samého začátku vycházelo maximálně vstříc a opravdu se
snažilo, aby měla u nás co nejlepší podmínky. Dostala nově zrekonstruovaný byt, dostala nejprve jednu a později druhou ordinaci
za velmi příznivou cenu nájmu a na začátku
praxe peněžitý dar na dovybavení ordinace.
Přesto jí město jako partner nestálo za to, aby
ho nejprve s plánovaným opuštěním ordinace
v dostatečném předstihu informovala a společně řešila zajištění lékařské péče. Nakonec se
městu díky ochotnému přístupu MUDr. Bence
podařilo pokračování lékařské péče zajistit,
ale jak jsme si nástup paní doktorky Brudnové před necelými pěti lety spojovali s nadějí
a očekáváním, tak její odchod z Vyššího Brodu
je provázen pocitem zklamání a promarněné
příležitosti. 



Vladimíra Račáková

Informace MUDr. Brudnové k ukončení ordinace
K 31. 1. 2018 bude ukončena ordinace praktického lékaře MUDr. Moniky Brudnové ve Vyšším Brodě.
Registrovaní pacienti mají dále možnost zůstat v péči MUDr. Brudnové a navštěvovat
ordinaci ve Větřní nebo v Českém Krumlově. Všechny zdravotnické informace zůstávají
v evidenci MUDr. Brudnové.
• Ordinace Větřní (Školní 296, tel.: 775 579 772)
• Ordinace Č. Krumlov (T. G. Masaryka 188, tel.:
608 129 370)
Pacienti, kteří se rozhodnou registrovat
k jinému lékaři by měli postupovat takto:
•
Zaregistrovat se u jiného praktického
lékaře pro dospělé
• Po registraci pacienta pošle nový registrující praktický lékař žádost o poskytnutí zdravotních informací ze zdravotnické
dokumentace. Na základě této žádosti
předám žádajícímu lékaři výpis zdravot-

ních informací pacienta z jeho zdravotnické dokumentace.
Originál zdravotnické dokumentace musí zůstat, dle přílohy č. 3 vyhlášky 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, u původního
lékaře primární péče archivován nejméně
po dobu 10 let od změny lékaře. Původní
lékař výše zmíněný výkon, vykáže zdravotní
pojišťovně jako výkon „podrobný výpis z dokumentace“ a zaplatí mu ho právě pojišťovna.
Tato komunikace probíhá přímo mezi lékaři.
Pacient má nezávisle na tomto postupu podle § 66 zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách, nárok na výpis nebo kopii své
zdravotnické dokumentace pro libovolné
vlastní potřeby, a to do 30 dnů od podání
žádosti lékaři, avšak v tomto případě již oproti
úhradě nákladů na pořízení kopií. Originál
dokumentace ani v tomto případě stávající
lékař pacientovi nevydává ani nezapůjčuje.

Jak získá výpis nebo kopie ze své ZD přímo
pacient:
• Je nutné zaslat doporučeně (ochrana osobních údajů) žádost, ve které musí být přesně
specifikováno o jaké informace ze zdravotnické dokumentace má zájem a kontaktní
údaje (tel. Číslo)
• Pověřený pracovník na základě tel. dohody
předá pacientovi vyžádané kopie oproti platbě za tuto službu
• Služba se řídí ceníkem hrazených zdravotních výkonů – kopie 1xA4 jednostranně =
10,– Kč; výpis z dokumentace 200,– Kč
Adresa pro odesílání žádostí:
MB praktický lékař, s. r. o.
Školní 296
382 11 Větřní
Monika Brudnová
MB praktický lékař, s. r. o.
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Jedna velmi krásná statná bylina, která kvete
jasně modrými květy, se jmenuje brutnák
lékařský (Borago officinalis).

J

e únor – někdy pošmourný, jindy zasypaný
sněhem. Již nyní je dobré promyslet si, které
bylinky si na jaře zasadíme do zahrady nebo
na balkon.

Brutnák je na zahradě nejen velmi zdobná
rostlina, ale také vábí včely do zahrady, odpuzuje patogenní organismy od rajčat – pokud
roste blízko nich, prospívá jahodníkům.
Brutnák byl od pradávna spojován s odvahou
a dobrou náladou. Dovede „utišit srdce a zbavit ho melancholie“. Staří Keltové macerovali brutnák ve víně k vyvolání odvahy a v době křižáckých výprav byl brutnák přidáván
do posledního poháru vína, který rytíři pili
na rozloučenou před odjezdem. Tuto vlastnost
brutnáku potvrzuje i dnešní výzkum, rostlina
podporuje tvorbu adrenalinu, který pomáhá
tělu vyrovnat se se stresovými situacemi a současně působí na obnovu mozkové kůry.
Brutnák je jednou z nejlepších bylin na srdce,
působí pomalu bez nebezpečí a účinky jsou
trvalé (připomínám spolupráci lékaře u srdečních potíží). Posiluje srdeční sval. Užívá se při
chorobách močových cest, při dně i revmatismu. Posiluje nervovou soustavu – rozveseluje
tedy nejen srdce, ale i celý organismus. Chrání
sliznice trávicího traktu.

Květy i listy můžeme přidat do našich salátů
nebo k ozdobení jídla. Z plodů brutnáku se
lisuje hodnotný brutnákový olej.
Pokud nemáme žádné zdravotní problémy,
můžeme si i tak každý den na zahradě utrhnout lísteček brutnáku a přidat ho do denního
čaje pro celkové posílení organismu a rozveselení srdce. 
zdraví Ivet Bylinka Podhradská

21 karet Velké Arkány – Röhrig Tarot
VI. Zamilovaní
VII. Vůz
Karta Zamilovaní nás učí lásce. Postupujeme
od Já k Ty a následně tvoříme My. Pokud hledáme lásku, musíme nejprve mít rádi sebe.
Když se nepřijmeme takoví, jací ve skutečnosti
jsme, nemůžeme chtít od ostatních, aby nás

přijímali. Na této kartě vidíme muže a ženu
spící v objetí. Jsou jeden druhému odevzdáni.
Přijímají jeden druhého se všemi vlastnostmi, vidí setakoví, jací jsou ve své podstatě,
ve své nahotě. Nahota v tarotu symbolizuje
jací ve skutečnosti jsme, se všemi touhami
a přáními. V této kartě se objevuje harmonie, souznění, sexualita i tvořivost. Rozhodu-

jeme se, kterou cestou půjdeme. Budeme více
ve hmotném světě nebo okusíme duchovní
rozměry svého bytí? Ideální je mít vše v rovnováze a rozhodovat se intuitivně. Instinkt, šestý
smysl, nám ukáže cestu dál. Vytáhneme-li si
tuto kartu stojíme obvykle před rozhodnutím, které se týká vztahů, práce nebo změny
bydliště.
Nasměrovat nás pomůže karta Vůz. U karty
Zamilovaní se rozhodujeme, přemýšlíme, uvědomujeme si potřebu změny. S kartou Vůz se
vydáváme na cestu. S jasnou myšlenkou, se
záměrem jedeme vstříc nové etapě. Víme, co
chceme a nenecháme se odradit. Tato karta
často vychází lidem, kteří se rozhodli opustit
stávající život, místo, kde bydlí nebo zaměstnání. Dělají velmi zásadní rozhodnutí v jejich
životě a ostatní jim ho nevymluví. Vůz je potvrzením, že se vydáváme na cestu, která nemusí
být jednoduchá a musíme opravdu cítit, vědět,
že chceme tuto změnu udělat. Koncentrace,
jasná mysl, rozhodnost i to jsou slova vystihující tuto kartu.
Příště nás čeká odhalení karet VIII. Síla a IX.
Poustevník. 
Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)
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Rozhovor: Facebook nemám kvůli tomu,
abych si fotil snídani
V druhé části rozhovoru se František
Tácha ještě vrací k tomu, jak probíhá
vůbec prodej obrazu nebo proč jezdí do
ateliéru výhradně stopem. Prozrazuje
také, jakým způsobem využívá sociální
sítě.
Text a foto: Jan Straka

Přeje dnešní zrychlená a možná i víc povrchní doba investicím do umění?
Obecně je třeba říct, že investice do umění je trochu ošidná. Nikdo nikdy nemůže
vědět, jestli se mu vůbec kdy vyplatí. Těžko se dá odhadnout, jestli hodnota obrazu
bude časem vyšší, nebo ne. Vezměte si například francouzského malíře Russoa. Tomu
nikdo nevěřil, všichni se mu smáli. Jediný,
kdo ho podporoval a viděl v něm potenciál,
byl Pablo Picasso. A dnes jsou jeho obrazy
slavné. Za dobu jeho působení se vystřídalo
ve francouzské vládě patnáct ministerských
předsedů, na ně už si nikdo nevzpomene, ale
Russoa zná každý. Svým obrazům nechávám
čas, až si k nim někdo najde cestu. Některý
mi v ateliéru visí třeba šest let a pak si ho
najednou někdo koupí. Na zakázku vůbec
nepracuji, někdy je to z prodejem jednoduše
slabší někdy lepší.
Jste tedy radši, když obraz na někoho zapůsobí, vysloveně netlačíte na jejich prodej?
Ano, jak jsem řekl, obraz může čekat klidně několik let na svého majitele. A ve chvíli,
když už si myslím, že mi zůstane, někoho
doslova uchvátí a pořídí si ho. Ale to je jeden
druh lidí, kteří umění kupují. Jiná skupina se
třeba řídí tím, co „zrovna letí“. Když někdo
udělá dobré promo a mluví se o něm, jeho
umění je „in“, tenhle typ lidí si pak taková díla
pořizuje, a to se jim kolikrát ani nelíbí. Tahle
cesta je mi ale cizí.
Jak jste už říkal, malujete celý život. Uvažoval jste někdo o tom, že byste někoho učil
třeba na výtvarném oboru?
Na to mám jednoznačný názor, rozhodně
bych nikomu nedoporučoval, aby se chtěl
nechat ode mě malířskému řemeslu učit.
Jsem samouk, i když jsem postupem času
i sám studoval literaturu, většinou jsem vše
zkoušel metodou pokus omyl. A už jsem se
zmínil, že si dělám v podstatě co chci a vypracoval si díky tomu svůj vlastní styl, to není
pro učení nejlepší předpoklad. Samozřejmě
ti, co studují výtvarné obory, mají výhodu
v tom, že co se naučili během dvou hodin,
já zkoušel třeba několik měsíců, než jsem
na to přišel. Ale i když mě učení neláká, rád
sleduji mladé talenty. Nikdy si nenechám ujít

výstavy místní základní umělecké školy a těší
mě, když děti tvoří. Chci taky dodat, že místní pobočka ZUŠ má opravdu dobrou úroveň,
vždycky se na tvorbu malých kolegů těším.
Obecně mám dětskou tvorbu rád, děti se vyjadřují daleko bezprostředněji a přímo. Proto
rád vzpomínám na to, když jsem pracoval
v bance ve Vyšším Brodě jako ostraha. Často
jsem zabavoval děti čekající na rodiče, kteří
něco vyřizovali. Maloval jsem si s nimi, to mě
moc těšilo. Zvlášť když jsem pak od maminek
slýchal, jak se děti těší a ptají se, kdy zas půjdou malovat do banky.

zastavila asi pětibarevná Škodovka a v ní tři
chlapi. Všichni kouřili, až se pomalu z okének
valil dým. Když jsem nasedl, ucítil jsem hrozný puch. Ptal jsem se: „Chlapi,co vám to tu
tak příšerně smrdí?“ A vedle mě sedící mladík s cigaretou v ruce ukazoval pod sebe se
slovy: „Ale, uchází nám plynová bomba, tak
ji jedeme reklamovat.“ Tohle ve vlaku nikdy
zažít přece nemůžete! 

A utkvěl vám nějaký z těch dětských obrázků v paměti?
To ani nemusel, mám je do dneška schované
tady v ateliéru ve skříni. Je to docela zábava,
občas si je prohlédnout. Pak si člověk říká:
„Ty jo, tak tenhle chlapeček už je dneska ženatý. A tahle holčička, ta se nedávno stala
maminkou.“ Jsou to příjemné vzpomínky.
V dnešní době jsou hojně využívané sociální sítě, hrají ve vaší práci i životě důležitou
roli, využíváte je nějak?
Jsem poměrně aktivní na facebooku. Ale nemám ho proto, jak některé jiné podezřívám,
abych si fotil denně snídani nebo sbíral drby.
Využívám ho hodně pro kontakt s ostatními
malíři. Díky němu jsem se třeba seznámil
i s některými kolegy ze zahraničí. A musím
říct, že mi i ulehčuje práci a představování
mojí práce veřejnosti.
Jakým způsobem vám ji ulehčuje?
Je to jednodušší a rychlejší než dříve. Připravit takovou výstavu není nic jednoduchého.
Musíte všechny obrazy převážet, instalovat
a pak zase naopak. Přes facebook je to jednodušší, domaluju obraz a zveřejním ho. Lidé si mě mohou najít a trochu zjistit, jaká
je má tvorba. Někteří se už na základě toho
za mnou vypravili nebo si třeba cíleně jeli
pro jeden z obrazů. Což ale většinou dopadne tak, že si odvezou úplně jiný. Ten přímý
kontakt s obrazem je důležitý, je to o tom
působení. Když obraz vidíte naživo, je to
úplně něco jiného, fotka vám nemůže zprostředkovat všechno.
Na závěr bych se chtěl zeptat na jednu vaši
specialitu. Denně dojíždíte do ateliéru, jak
je o Vás známo, stopem. Proč?
K tomu mě inspiroval Ondřej Hejma, který
v šedesátých letech jel stopem až do Indie.
Já takhle tu cestu do Indie trénuju. To je samozřejmě nadsázka. Cestování stopem je
pro mě příjemné. Už když vám někdo zastaví,
prolomí se tím trochu ledy a můžete si dobře
popovídat. A hlavně, někdy jsou to zážitky
k nezaplacení! Dokonce jsem si je dřív i sepisoval. Vzpomínám si třeba, jak mi jednou

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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Cestovatelské promítání – Norsko

Ve středu 14. února 2018 se s pedagogem a průvodcem Petrem Kadlecem virtuálně
vydáme na 3000 kilometrů dlouhou pouť zemí Vikingů a trollů od hlavního města Osla
až do nejzapadlejších končin u hranic s Ruskem. Cestovatelské promítání začíná
v 18 hodin v galerii v historické radnici.
Norsko je zemí prastarých hor, divokých řek, hlubokých fjordů a liduprázdných pobřeží; krajem,
kde slunce v létě nespí. Projdeme se světem opředeným legendami a nespoutanou severskou
mytologií. Navštívíme národní park Jotunheimen s nejvyššími skandinávskými vrcholy, největší
ledovec evropské pevniny Jostedalsbreen, kouzelné souostroví Lofoten i skutečný nejsevernější
mys Evropy Kinnarodden. 
Jaroslav Zeman
Foto: Petr Kadlec

Poděkování za tříkrálovou sbírku
V

letošním roce 2018 proběhla v našem
městě opět tříkrálová sbírka. Všem, kteří
přispěli, mnohokrát děkujeme. Již několik let
se k nám připojuje i farní společenství Frymburk, které koleduje ve svém městě a podporuje své projekty. Souhrnně jsme v obou
obcích letos vybrali částku 47.715 Kč. Z toho
Frymburští vybrali 18.492 Kč, na Vyšší Brod tedy připadá 29.223 Kč.
Ve srovnání s rokem 2017 jsme v obou městech vykoledovali více. Ve Vyšší Brodě bylo loni
vybráno 27.538 Kč, ve Frymburku 11.634 Kč.
Jednoduchým výpočtem zjistíme, že ve Vyšším
Brodě jsme částku zvýšili o 1 685 Kč, ve Frymburku dokonce o 6.858 Kč. Jak jsem již informovala v minulých letech, 65 % zůstane v místě
vybírání, 15 % jde na projekty diecézní charity,
10 % je určeno pro projekty v zahraničí (udržení zdrojů výživy, pomoc při humanitárních
katastrofách), 6 % jde na celostátní projekty
a 5 % je režie sbírky.
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Letos jsme se rozhodli věnovat 30 % sociálně
slabší rodině s onkologicky nemocným dítětem, které doporučí pracovníci onkologického
oddělení nemocnice. Dalšími 25 % podpoříme
rodinu chlapce s dětskou mozkovou obrnou,
přispějeme na pořízení terapeutického stojanu, které hradí pojišťovna jen z části. 25 %
věnujeme opět sociálnímu odboru MěÚ, v loňském roce byly prostředky využity na potravinovou pomoc, dopravu rodiny do azylového
domu, na pomoc obětem domácího násilí nebo např. na školní výlet atd. 20% bude věnováno naší na dálku adoptované dívce v Indii
(Anna Marie d Suisa), která je již studentkou
a chce se stát učitelkou. Pravidelně posílá dopisy a kopie svých vysvědčení.
Ještě jedenkrát děkujeme všem, kteří nám
přispěli a také všem dětem. Těm, které chodí
pravidelně již více let i dvěma novým z první
třídy. 
Za FCH Eva Kusová

Foto: Petr Dvořák

Čtenářský koutek
Paulová Lucie - Elvíra
Elvíra je normální, běžné kontejnerové strašidlo. Je zvídavá, mlsná, nešikovná, ale vynalézavá, a má dobré srdce.

Soukupová Petra – Nejlepší pro všechny
Kromě dramatického sžívání desetiletého Viktora s venkovem, sleduje román i osudy jeho
matky Hany a rovněž příběh jeho babičky.

Wilson Jaqueline – Čtyřlístek pro štěstí
Clover ze všeho nejraději maluje. Navzdory
svému talentu je však odsouzena k práci služky. Změní vše náhodné setkání?

Moore Liz – Neviditelný svět
Ada vyrůstá se svým otcem, který ji vychovává
i vzdělává sám. Když mu však začne selhávat
paměť i mysl, začne dospívající Ada pátrat
a odkrývat střípky jeho tajemné minulosti.

Sands Kevin – Alchymistova šifra
Dokud Christopher neobdržel tajemné varování, byl celkem spokojený. Pak však začne londýnské lékárníky pronásledovat záhadný kult.
Umírají lidé a nebezpečí se přibližuje.
Vážení čtenáři, vítám Vás u únorové nabídky
knih, která, jak doufám, Vám zpříjemní dlouhé zimní večery. Přeji příjemné čtení.
pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Bez práce nejsou
koláče
Věci, které nás obklopují, skrývají příběhy.
A každý příběh v sobě může skrývat poezii.

Hargrave Kiran – Dívka z inkoustu a hvězd
Isabelle sní o tom, že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapomenutého území, kam
nikdo nesmí. Svůj sen si splní, když zmizí její
nejlepší kamarádka.
Regnier Sandra – Mezi elfy proti své vůli
1. díl úspěšné trilogie plný vtipných dialogů,
nebezpečných intrik, magie a proroctví, které
možná vše změní!

Smolíková Klára – Čertice Dorka – Nechytej
mě za slovo
Rozverná knížka představí známá rčení, přirovnání a ustálení spojení.

Flanagan John – První roky
– Bitva na Hackhamské pláni

Seifertová Lucie – O lovcích mamutů

detektivky pro dospělé:
Aklund Sigge – Labyrint
Black Benjamin - Elegie za April
Anhem Stefan - Oběť bez tváře
Penny Luise – Pohřběte své mrtvé

Papoušková Eva – Vobmat Jirka
Seznamte se se zvláštním zvířátkem, které žije
na druhé straně zeměkoule, až v daleké Austrálii.
Vladislav Jan – Proč je slunce na obloze
samo
Pohádky o tom, jak vznikl svět.
Sodomka Martin – Jak postavit železnici
Technická pohádka ze století páry.
Walliams David – V naší škole je had
Mirandě se líbí být jiná než ostatní, a tak když
si mají děti vzít do školy domácí zvířátko, předvede všem svého mazlíčka… krajtu Penelopu!
Pospíšilová Zuzana – Vesmírné kameny
Max, Vendulka, Lucka a Patrik pátrají po původu záhadných kamenů.
Jones P. Gareth – Zrada rodu Trnhoffů
Po životě stráveném ustavičnými pokusy zabít
svého sourozence, se dvojčata Felix a Leontýna rozhodla přestat bojovat. Pak se ale objeví
zapomenutý strýček Harry.
Válková Veronika – Řím
Bára zjišťuje docela překvapivé věci o běžném
životě Římanů.

Vrávoravý pokus otce vysvětlit dvouletému synovi, jak funguje svět.

Kovář Karel – Ovšem Kovy

Meyer Stephenie - Specialistka
Pracovala pro tajnou vládní jednotku jako výslechová specialistka. Ví toho ale příliš.
Ekman Kerstin - Černá voda
Naděje mladé učitelky Annie, která se vydá se
svojí malou dcerkou na sever hledat nový život, se zhroutí hned na začátku.
Franzen Jonathan – Purity
Mladistvý idealismus, nevinnost a věrnost se
střetávají se složitým předivem lží, manipulací,
špionáží a vraždou.
Guillou Jan - Pravé americké džíny
Mezi mládeží se rodí nová kultura, v níž evropské vlivy nahrazují ty americké a Eric je mezi
svými vrstevníky první, kdo začne nosit pravé
americké džíny.
Ólafsdóttir Audur – Listopadoví motýli
Okouzlující humorný příběh o přátelství, lásce
i sebepoznávání v nehostinných končinách.
Backman Fredrik – Co by můj syn měl vědět
o světě

Martin Charles – Hora mezi námi
Ashley a Ben, dva naprosto cizí lidé, si objednají spolu charterový let, aby se dostali domů
dříve, než bouře naplno udeří. Jejich letadlo se
ale zřítí a oni se ocitají uprostřed zasněžených
hor bez naděje na záchranu.
Husemann Dirk – Slon pro Karla Velikého
Slon Abúl Abbás byl dar chalífy Hárúna ar-Rašída císaři Karlu Velikému. Vydejme se na cestu
z Bagdádu do Cách, která je historicky písemně
doložena.
Hancock Graham – Návrat opeřeného orla
Pokračování historického románu z doby dobývání Mexika.
Burrows Grace - Tenkrát ve Skotsku
Hester se uchýlila ke svému bratrovi Mathewovi, kde hlídá jeho nevlastní dceru Fionu. Znenadání se však na prahu objeví cizinec, který
prohlašuje, že je Fioniným strýcem a domáhá
se jejího poručnictví.
Connelly Victoria – Víkend s panem Darcym
Katherine, se netají svou láskou ke knihám
Jane Austenové. A pan Darcy v tomto vyprávění zkrátka ožívá v mnoha podobách.
Steel Danielle – Dražba
Vybledlé fotografie půvabného páru z poválečné Evropy. Staré dopisy a pohádková sbírka skvostných šperků. To je obsahem tajemné
bezpečnostní schránky v newyorské bance,
ke které se navzdory výzvám v tisku nikdo nehlásí.
Keleová-Vasilková Táňa - Přítelkyně
Tři osudy, které spojuje touha po sebenaplnění
a smysluplném životě.
Pawlowská Halina – Zase zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
Moyes Jojo – Krasojezdkyně
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní jezdec svou vnučku Sarah tak,
jak to sám kdysi dělal v elitní jezdecké škole
ve Francii. Když však do jejich života zasáhne
katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde nic jiného, než aby se životem protloukala sama.
Lukjaněnko Sergej – Šestá hlídka
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pro zajímavost:
Ležák Zdeněk – Kronika bolševismu
Komiksový příběh jak to bylo se slavnou VŘSR.
Příběhy hrdinů 20. století
Příběhy pamětníků tak, jak byly sestaveny
v rámci projektů Paměť národa a Příběhy
20. století.
Šebek Tomáš – Africká zima
S Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu.
Leiš Martin – Šumava na pohlednicích
ateliéru Wolf
Leiš Martin – Šumava na pohlednicích
ateliéru Seidel 

Knižní tipy:
Nabízíme dva knižní tipy, které se dočkaly
filmového ztvárnění. Na konci minulého roku
jste mohli zhlédnout film natočený režisérem
Hany Abu-Assadem, kde hlavní role ztvárnili
Kate Winslet a Idris Elba. Po novém roce zavítal
do kin film Filipa Renče Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci.

Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

nových knih. K vypůjčení nabízíme 46 titulů
periodik. Od roku 2013 půjčujeme i společenské hry. K tomuto dni máme 70 společenských her pro děti i dospělé.
Vážení čtenáři,
i v knihovně je začátek nového roku poznamenán statistikami, srovnáními i plánováním
do roku příštího. Nebudu Vás unavovat velkým množstvím čísel. Nabídnu Vám jen výňatek z Komplexního rozboru knihovny, který každoročně zpracovávám jako konečnou zprávu
o naší činnosti. Zprávy z minulých let jsou
k dispozici na webových stránkách knihovny
(www.knihovnavbrod.cz – historie – roční
zprávy).
Takže k základním údajům knihovny. Knihovní
fond naší knihovny sčítá k 31. 12. 2017 celkem
15.765 knih. V dětském oddělení se nachází
831 knih naučné literatury a 3.198 knih beletrie. V oddělením pro dospělé máme 4.114
naučných knih a 7.237 knih beletrie. Za uplynulý rok bylo vyřazeno 864 knih a brožur,
které byly opotřebované. Nakoupilo se 667

V loňském roce bylo registrováno 292 čtenářů z toho 84 dětských. Tito čtenáři si vypůjčili celkem 11.125 knih a 2.705 časopisů.
Knihovnu navštívili čtenáři 3.857krát. Knihovna uspořádala 16 kulturních a vzdělávacích
akcí pro dospělou i dětskou veřejnost, které navštívilo 316 dětí a dospělých. 51 akcí bylo
uspořádáno pro žáky mateřské a základní
školy. Tyto akce navštívilo 1.459 dětí.
Významnými akcemi, které knihovna pořádá,
jsou celostátní oslavy března měsíce čtenářů, 1. říjnový týden slavíme jako Týden
knihoven. Další z celostátních akcí, kterou
pořádáme pro děti je Noc s Andersenem,
kdy se v knihovně přespává. Významnými celoročními projekty, které již u nás několik let
probíhají, jsou: Knížka pro prvňáčka, kdy se
po téměř celý školní rok setkáváme s prvňáčky jednou měsíčně, abychom se dozvěděli, jak
vzniká kniha. Významným projektem, který
se koná ve spolupráci se Základní školou je

Povídání nad knihou
Druhé povídání nás provede knihou
Šumava Františka Malocha Martiny
a Vladimíra Kožíškových, kdy se vydáme
po stopách starého turistického průvodce
z Horažďovic až na vrcholek Luzného.
Spolu s autory knihy bude naším
průvodcem i František Maloch.
Více se dozvíte, pokud se s námi setkáte

v úterý 27. února v 18 hodin
v Klubu pod kinem.

14 |

projekt Děti čtou dětem, kdy se děti setkávají nad stránkami knih. A ve svém výčtu ani
nemohu zapomenout na několikaletá setkávání nad stránkami vybraných knih v rámci
Podvečerních čtení, během nichž si čteme pro
radost a stihneme si i něco vyrobit. Z těchto
podvečerních čtení jsou asi nejoblíbenější ta
Adventní.
Jak jsem slíbila, více Vás již nebudu zahlcovat
čísly. Na závěr bych chtěla jen v krátkém shrnutí poděkovat za spolupráci učitelům Základní a Mateřské školy jakož i učitelům Základní
umělecké školy ve Vyšším Brodě. Poděkovat
musím i městu Vyšší Brod za finanční a materiální podporu knihovny. A v neposlední řadě
děkuji všem, kteří naši knihovnu navštěvujete.
Budeme se snažit i v tomto roce nabídnout
Vám příjemné zážitky nejen prostřednictvím
nových knih.
Budu se těšit na setkání s Vámi, nejen na stránkách Vyšebrodského zpravodaje. 



Romana Ouředníková, knihovnice

Podvečerní čtení
Ráda bych Vás pozvala na Únorové
podvečerní čtení ve čtvrtek 22. února
v 18 hodin v Městské knihovně. S sebou
potřebujete přezůvky, 50 Kč,
kamaráda a dobrou náladu.

Audioknihy
Od 1. února na Vás čeká nová sada
audioknih. Přeji příjemný poslech.

Jak jsme volili
V

prvním kole volby prezidenta České republiky přišlo celkem 1.091 občanů, tj. 58,91% zapsaných voličů.
Odevzdaných obálek bylo 1.090 a platných hlasů 1.084,
tj. 6 hlasů bylo neplatných a ze sdělení členů volební komise
se jednalo o případy, kdy byly v obálce lístky více kandidátů.
Výsledky I. kola
1. místo:
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Zeman Miloš
Drahoš Jiří
Horáček Michal
Hilšer Marek
Fischer Pavel

384 hlasů
290 hlasů
149 hlasů
98 hlasů
81 hlasů

35,42 %
26,75 %
13,74 %
9,04 %
7,47 %

Výsledky u nás kopírovaly téměř výsledky celostátního hlasování, přičemž v okrsku č. I zvítězil Miloš Zeman a v okrsku
č. II Jiří Drahoš.
Do druhého kola prezidentské volby přišlo podpořit své
kandidáty celkem 1.182 občanů, tj. 63,21%. Jeden hlas byl
neplatný.
V okrsku č. I zvítězil Miloš Zeman.
V okrsku č. II zvítězil Jiří Drahoš.
Celkovým vítězem ve Vyšším Brodě byl Jiří Drahoš, kterého
volilo 612 voličů. Miloše Zemana volilo 569 voličů. 

Volební okrsek č. 1. V tomto okrsku získal v 1. i 2. kole nejvíc hlasů Miloš Zeman
a také se zde více volilo s voličskými průkazy.
Foto: Jan Straka

inzerce

Projektování staveb
Radek Krob, tel.: 777 883 996
e-mail: radekkrob@gmail.com
Poradenství
– Stavebně právní poradenská činnost
– Zastupování účastníka řízení před stavebním úřadem a jinými orgány státní správy
Projektování pozemních staveb
– Zpracování všech stupňů projektové dokumentace
– Projektování novostaveb
– Osazení typových domů do terénu
– Projektování stavebních úprav, přístaveb, nástaveb
Inženýrská činnost
– Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ohlášení a stavebního povolení
– Projednání projektu se stavebním úřadem
– Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a připojovacích podmínkách
– Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy
a jiných institucí k projektu
Dále možnost zajištění:
– autodopravy (dovoz dřeva, stavebního materiálu apod.) včetně skládání hydraulickou rukou
– zemních prací
– stavebního materiálu
– mixového betonu a pumpy

na tel. 606 823 838 nebo 606 147 577
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Městské divadlo Český Krumlov – únor 2018
Náhrada za představení
„ZVRHLÁ MARGARET“
Sobota 10. února v 19.30 hodin
– PŘEDPLATNÉ „PLUS“ PODZIM 2017
Vstupné: 340/ 170 Kč
DIVADLO POD PALMOVKOU Praha
– Studio PALM OFF
Tomáš Dianiška – MLČENÍ BOBŘÍKŮ
Totalitní horor o nástrahách skautingu
U devatenáctileté Bedřišky se zničehonic objeví
příznaky podivné nemoci. Dokáže rozdělat oheň
bez pomoci Pepa a zná všechny sloky z Vlajka
vzhůru letí. Jediným možným řešením se zdá
být starobylá praktika vymítání. Již není pochyb,
že nešťastná dívka je posedlá skautinge

i naše vyprávění, které vás tentokrát zavede
do pohádky podle klasického příběhu paní
Boženy Němcové Neohrožený Mikeš.
Inscenace je určena dětem od 4 do 9 let.

Neděle 18. února v 15.00 hodin
– nedělní pohádka, vstupné: 70,– Kč
DIVADLO ZA 2 Praha
Libor Jeník – O STATEČNÉM KOVÁŘI
MIKEŠOVI
Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé
příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti,
o věčném boji dobra se zlem. A přesně takové je

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
Pondělí 5. března v 19.30 hodin – MIMO
PŘEDPLATNÉ – opakujeme na Vaše přání
DIVADLO STUDIO DVA Praha – Patrik Hartl
– 4 SESTRY

Středa 28. února v 19.30 hodin –
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2018.
Vstupné: 440 / 220 Kč
DIVADLO UNGELT PRAHA
Felix Mitterer – PARDÁL
Hrají: FRANTIŠEK NĚMEC, JANA ŠTĚPÁNKOVÁ
a ONDŘEJ NOVÁK
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže,
který je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi.

Úterý 6. března v 19.30 hodin – PŘEDPLATNÉ
„GOLD“ JARO 2018

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha – BEZ ROUCHA – kultovní inscenace DBZ
Středa 7. března v 19.30 hodin – PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA Praha –
NÁVŠTĚVA PANA GREENA
Středa 21. března v 19.30 hodin – náhradní termín zrušeného koncertu – RADŮZA
vstupenky zůstávají v platnosti.
Náhrada za představení „VYSAVAČ“
Pondělí 26. března v 19.30 hodin – PŘEDPLATNÉ „A“ PODZIM 2017 –DIVADLO POD PALMOVKOU Praha – Studio PALM OFF
Tomáš Baránek – JAK SBALIT ŽENU 2.0
Úterý 27. března v 19.30 hodin
Agentura Aura – Pont Praha
ZDENĚK IZER – AUTOKOLEKTIV – ONE MAN
SHOW populárního baviče a imitátora

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

Řádková inzerce
• Přijmeme do HPP zdravotní sestřičku-zubní asistentku do zavedené zubní kliniky ve V. Brodě. Nástup možný ihned, dobré
platební podmínky, znalost NJ výhodou. Bližší
info: p. Věra Hötzenegger, Dental Klinik s.r.o.
Vyšší Brod, tel. 380 746 276 nebo email:
recepce@zahnpraxis.cz
• Pronajmu podkrovní byt 2 + 0 o velikosti
47 m2. Tel.602 361 010 nebo 724 504 067
• ZUBNÍ KLINIKA MUDr. Žák Alexandr s.r.o.
přijme asistentku zubního lékaře, znalost
němčiny vítána. Kontakt: 737 111 524,
alexandrzak@centrum.cz

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na

Školení poskytování první pomoci v praxi
Kurz proběhne v sídle Oblastního spolku ČČK na adrese Sídliště Vyšný 48, Český Krumlov
v sobotu 7.dubna 2018 od 09:00 hod. v rozsahu 6 až 8 vyučovacích hodin,
cena kurzu 400,– Kč/osoba.
Pod vedením zkušeného lektora získáte znalosti o poskytování první pomoci.
Převážně praktické ukázky, proložené teoretickým výkladem.
V případě dotazů a rezervace termínu (počet účastníků je omezen na max. 10 osob)
nás neváhejte kontaktovat na e-mail ceskykrumlov@cervenykriz.eu
nebo na tel.: 739 661 561, www.cckck.cz

Pracovní nabídka

Petr Nohel – průmyslové zboží
Změna prodejní doby

Statní hrad Rožmberk
1) Lektor didaktických programů Jeřáby táhnou na Jakobínku
Termín: květen – září

PO – PÁ 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
SO – NE Zavřeno

2) Pokladní na částečný úvazek
Práce v atraktivním prostředí národní kulturní památky
Podrobnější informace na www.hrad-rozmberk.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: rozmberk@npu.cz
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Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

1880 představovala výroba tuhy v Černé a v Mokré 41 procent výroby
v Rakousko-Uhersku. Zdejší tuha pronikla do světa i přes anglickou
bariéru. Angličané zakázali vývoz tuhy pod trestem smrti, aby ubránili
svá výrobní tajemství.

Tuhu z Černé zná celý svět
Zní to jako pohádka, ale v tomto případě jde o pohádku pravdivou.
Grafit je černý měkký nerost, který má organický původ. Grafit, chcete-li
tuhu, těžili na Českokrumlovsku již Keltové a přidávali jej do hlíny při
výrobě keramických nádob. Byl to ve své době významný objev žáruvzdorného materiálu, který se stal velice hledaným a výhodným zbožím.
V roce 1767 došlo v okolí Mokré a Černé k odkrytí ložisek grafitu, které přineslo prosperitu a Schwarzenbergům nové obchodní příležitosti.
V okolí Mokré byly velké problémy se vzlínáním Vltavy, a proto musela
být nejdříve otevřena odvodňovací štola s cílem stáhnout vodu ze všech
jam v okolí Mokré a Černé a přitom umožnit dopravu těžené suroviny.
S průmyslovou těžbou se začalo v roce 1841. V roce 1846 došlo k otevření dalších dolů u Mokré. Svého vrcholu těžba dosáhla na přelomu
19. a 20. století. Za druhé světové války byly doly opuštěny a v roce 1958
je zatopila Lipenská přehrada.
Hlavní úpravna těženého grafitu byla v místech dnešního „malého Lipna“
za tratí u Hůrky. Tehdejší technologie spočívala v tom, že všechnu vytěženou surovinu nechali téměř rok zvětrávat na povrchu skládek a dále
se používalo vyplavování vodou. Získaný koncentrát tuhy se ukládal
do dřevěných sudů, ve kterých cestovala tuha doslova do celého světa,
aby se používala na výrobu tužky. Do té doby se psalo olůvkem.
Tuhové doly patřily pod ředitelství schwarzenberského velkostatku Krumlov. Dle archivních zápisů byli s těžbou tuhy spojeni ředitel,
důchodní, dva hormistři, důlní měřič a 14 pomocných sil. Největším
domácím odběratelem byla tužkárna v Českých Budějovicích. V roce

Grafitové doly v Černé v Pošumaví.
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Tehdy vstoupil do obchodu s tuhou do zahraničí českobudějovický průmyslník Vojtěch Lanna. Byl to mimořádně nadaný podnikatel, který založil své úspěšné podnikání na lodní dopravě. Kromě dopravy soli a stavby
lodí začal obchodovat se stavebním dřívím a tuhou. Vojtěch Lanna pronikl na anglický trh s tuhou originálně a vtipně. Přikázal vypravit jednu
loď s plným nákladem tuhy z Černé přímo do anglického přístavu. Přišla
očekávaná zpráva, že tuha je zabavena, zakazuje se její vyložení a Lanna
si má tuho okamžitě odvézt zpět.
V odpovědi Lanna sdělil, že se tuhy zříká bez náhrady, a tak náklad tuhy
byl postupně rozebrán a doslova se rozptýlil v tehdejší anglické obchodní síti. Jakmile angličtí průmyslníci zjistili, jakou má tuha z Černé výbornou kvalitu, přišel takový nátlak na anglický parlament, že ten byl nucen
zákon o zákazu dovozu tuhy do Anglie zrušit. Tak byla geniálně otevřena
cesta tuhy z Černé do světa. V roce 1925 až 1929 se v jižních Čechách těžilo ročně 23 tisíc tun grafitu a „tuhy z Černé bylo nejen nejvíce, ale měla
i nejlepší kvalitu“. Postupně přešel objem spotřeby tuhy z tužek na výrobu speciální oceli ve slévárenství a pro výrobu speciálních mazacích
suspenzí. 
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.

Fotbalová školička odehrála první turnaj
Fotbalová školička FK Dynama se vůbec
poprvé účastnila organizované soutěže,
kde změřila síly se svými vrstevníky. Nejmenší benjamínci sice ještě nehrají pravidelnou soutěž, ale už si mohou zaknihovat první oficiální turnaj.

V

polovině ledna přijalo vyšebrodské
Dynamo pozvání na turnaj mladších přípravek do Frymburka. V tělocvičně tamní
základní školy se utkala čtyři družstva dětí
od roku narození 2009, Vyšebrodští postupně
vyzvali soupeře z Loučovic, Větřní a z pořádající Šumavy Frymburk. „Nakonec jsme všechny
zápasy prohráli, ale to zas není až takový problém. Nejen, že většina našich hráčů byla o rok
a víc mladší než ostatní, ale hlavně bylo znát, že
děti z jiných klubů už hrají pravidelně soutěže.
My máme za sebou zatím jen pilné trénování a pár tréninkových zápasů. Máme rozhodně na čem pracovat. Ukázalo se, že si kluci
a děvčata musí zvyknout i na větší obecenstvo.“ hodnotí turnaj šéftrenér mládeže Dynama Jan Straka.
Dynamo pracuje s dětmi už dlouhá léta
Fotbalová školička vyšebrodského Dynama
datuje své začátky do roku 2016, kdy byl v záři

Foto: archiv klubu

uspořádán nábor. Školička se věnuje osmnácti
dětem od čtyř do sedmi let, jejím cílem není
jen učit děti fotbalovým dovednostem, ale celkově je vést ke sportu a rozvíjet u nich všeobecnou pohybovou aktivitu. Větší specializace
na fotbal probíhá od sedmi let, kdy děti přechází do další kategorie. Tradice práce s mlá-

deží je v místním fotbalovém klubu opravdu
bohatá, počítá se už na desítky let. V současné
době vychovává Dynamo na padesát hráčů
mládeže ve věku od čtyř do osmnácti let. V kategoriích žáků a dorostu úzce spolupracuje
s FK Dolní Dvořiště, resp. FK Spartak Kaplice. 
kt
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• 1. 2. 2018 čtvrtek, 15.30 hod., Klub pod kinem
KLUBÍČKO
Dětský klub pro maminky a jejich ratolesti
• 14. 2. 2018 středa, 16 hod., Klub pod kinem
POHÁDKOVÉ STŘEDY – „O Budulínkovi“
Divadlo Kapsa – Andělská hora
Klasická česká pohádka v novém pojetí
Vstupné 50,– Kč
• 14. 2. 2018 středa, 18 hod., Galerie – historická
radnice
CESTOVATELSKÁ BESEDA – Norsko
Vydejte se na 3 000 km dlouhou pouť zemí Vikingů
a trollů.
Vstupné: 50,– Kč
• 18. 2. 2018 neděle, 14 hod., sál hotelu Šumava
DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné zábavy, soutěží a taneční hudby v podání
Luboše Hrdličky
Vstupné 50,– Kč, masky zdarma

• 22. 2. 2018 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
ÚNOROVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
spojené s výtvarnou dílnou
Vstupné: 50,– Kč
• 22. 2. 2018 čtvrtek, 18 hod., Klub pod kinem
FESTIVALOVÝ FILM: ŠITKREDIT
Vstupné zdarma
• 27. 2. 2018 úterý, 18 hod., Klub pod kinem
ŠUMAVA FRANTIŠKA MALOCHA
Z cyklu „Povídání nad knihou“ s Vladimírem Kožíškem
Vstupné zdarma
• 2. 3. 2018 pátek, 18 hod. odjezd z parkoviště
na náměstí
KABARET U VÁŇŮ – VÍKEND S KRAUSOVOU
Odlehčená hudební komedie v oblíbeném kabaretu
Vstupné: 200,– Kč
Přihlaste se v Infocentru, počet míst je omezen!!!
Změna programu vyhrazena.

Pŕipravujeme v rámci
oslav
100 let od xalo ž ení sa
mostatné
republiky
1.4. – 31.5.
Výstava „Václav Havel“
	Výsta
va školních prací na tém
a založení republiky
1.6. – 30.6.	Výsta
va „Stejnokroje a výstr
oj československých
legií“
1.7. – 31.7.
Výstava „TGM a armád
a“
1.9. – 30.9.
Výstava „Českosloven
ské
legie 1914 – 1920“
1.10. – 31.10.
Výstava „TGM“
1.11. – 31.12.
Výstava „Králové Šuma
vy“
17. duben	Předn

áška: Jednadevadesát
níci
– Skutečný příběh dobrý
ch vojáků 91. regimen
18. květen
tu
Spanilá jízda - průjezd
vojenského konvoje
19. květen
Dětský den na téma Mi
litary
Červen
Přednáška: Českoslove
nsk
á obec legionářská
Září
Přednáška: „Okupační
rok 1968“
Říjen
Ples „Oslavme republik
u“
Listopad	Předn
áška: Králové Šumavy
s autorem
Davidem Janem Žákem

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  16. 2. do 12 hodin.

