ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD



ročník 29 | květen 2018 (302) | náklad 1020 ks

zdarma



Vyšebrodský
zpravodaj

w w w.m es tov ys sib ro d.c z

ý
k
s
Dět
,
n
i
d
o
h
4
1
d
o
8
1
0
2
.
5
26.
OKROSU.

PARTNER VYŠEBRODSKÉHO
ZPRAVODAJE

 Vojenský konvoj

Průjezd hist. vozidel
18. 5. 2018, 14.20 – 14.35 hod.
Náměstí Vyšší Brod

 Poutní mše svatá
na Maria Rast

8. 5. 2018, 11.00 hod.
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Dětský den 2018
Zahrajem si na vojáky!

Nebude chybět dobývání pevnosti, střelba, polní kuchyně
nebo lazaret! 

 Zastupitelé hodnotí

svou práci

Přečtete si na str. 3

Základní umělecká
škola informuje
Vážení a milí čtenáři!
V květnovém vydání
zpravodaje si rozhodně nenechte ujít
informace o dalších
úspěších vyšebrodských stolních tenistů, kteří tentokrát poměřili své síly se soupeři na mezinárodním
turnaji v Linci a vedli si naprosto skvěle!
Dozvíte se, kolik finančních prostředků
pro dětskou hematoonkologii v Českých
Budějovicích se podařilo vybrat na letošním Koncertu pro Andu. Řeší se také černé
skládky na území našeho města.
V tomto vydání se měly naše zraky také
obrátit na úsek břehu řeky mezi Vyšším
Brodem a Herbertovem, kde došlo ke kácení. Toto téma si ale necháme do příštího
čísla. Vzhledem k tomu, že na své aktuálnosti nic neztratí, rozhodla se ho redakční
rada přesunout pro nedostatek místa na
příští měsíc, kdy se mu bude podrobně
věnovat.
Příjemné čtení Vám přeje




Jan Straka,
za redakci VZ

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové průzkumy proběhly v dubnu mateřské škole. Rodiče žáků, kteří mají od příštího září zájem o studium v ZUŠ – věnujte,
prosím, pozornost informacím v MŠ. V MŠ
budou k dispozici přihlášky. V případě zájmu je vyplňte a odevzdejte v MŠ do 10. 5.
Pro děti, které by rády navštěvovaly ZUŠ
a k talentovému průzkumu v MŠ se nedostaly, či pro zájemce z okolních obcí, budou
probíhat talentové průzkumy hudebního
i výtvarného oboru v tomto termínu:
Hudební obor:
5.6. od 14.30 do 17.00 hod.,
v budově ZUŠ Míru 201
Výtvarný obor:
5.6. od 14.30 do 17.00 hod.,
v budově ZUŠ Míru 194
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Ohlédnutí:
Ráda bych poděkovala panu učiteli V. Čížkovi
za organizaci XI. ročníku benefičního Koncertu
pro Andu.
Srdečně zveme:
• 17. 5. od 17.00 Třídní koncert žáků I. Voráčkové (pěvecké oddělení) – v ZUŠ
• 19. 5. od 17.00 Koncert violoncellového
orchestru v Jindřichově Hradci
• 24. 5. od 15.00 ZUŠ Open – ve spolupráci
s KIC – náměstí
• 24. 5. od 16.00 Vernisáž výtvarných prací
Akademie ve Staré radnici
• 25. 5. od 17.00 představení divadelního
kroužku ZUŠ Shakespearovy děti
(sál ZUŠ Kaplice)
• 28. 5. od 17.00 Třídní koncert žáků P. Schwarzové, D.Táchy (violoncello, kytara) – v ZUŠ
• 30. 5. od 17.00 Třídní koncert žáků P. Schwarzové, L. Schwarze (violoncello, klavír) – v ZUŠ
ZUŠ Open
2. ročník celostátního happeningu
základních uměleckých škol ve veřejném prostoru pod záštitou Magdalény Kožené
a dalších osobností proběhne po celé republice 24. 5. Naše škola připravuje ve spolupráci
s KIC program na náměstí. Od 15 do 17 hodin rozezní prostor žáci hudebního oboru,
v 15.15 můžete zhlédnout pohádku O ztracené taktovce, dále vystoupí kapely z oddělení
populární hudby. V 16.00 jste zváni na vernisáž výstavy prací studentů výtvarného oboru
Akademie umění a kultury – pod vedením
Mgr. J. Lorence. Více informací najdete na:
www.zusopen.cz
Soutěže:
V tomto školním roce proběhly soutěže ZUŠ
v oborech: dechové nástroje, smyčcové orchestry a zpěv.
Okresní kola:
Naše škola pořádala okresní kola soutěže: dechových nástrojů žesťových 6. 3. 2018 a dechových nástrojů dřevěných 7. 3. 2018. Obou
kol se zúčastnilo celkem 98 lidí – 58 žáků a 38
vyučujících a porotců. Věříme, že u všech zúčastněných se jednalo především o příjemné
hudební setkání. Soutěž proběhla za podpory
MŠMT.
Žáci naší školy se umístili takto:
1. místa: Jonáš Novák (hra na tenor, vyučující
V. Klabouch), Ema Mičanová, Karolína Míčková (příčná flétna, vyučující T. Haymann),
Jiřina Procházková (zobcová flétna, vyučující T.
Haymann). Tereza Honetschlägerová (klarinet,
vyučující T. Haymann).
2. místa: Martin Balcar (vyučující L. Ferebauer),
Eliška Macháčková (zobcová flétna, vyučující

V. Klabouch), Edita Dlasková, Veronika Čábelová (zobcová flétna, vyučující T. Haymann),
Tereza Honetschlägerová (klarinet, vyučující
T. Haymann).
Okresní kolo soutěže ve zpěvu proběhlo 8. 3.
v ZUŠ Český Krumlov. 1. místa získaly: Nela Karolína Sojková, Jana Tylková (vyučující M.Hůlová), Ema Mičanová (vyučující I.Voráčková),
2. místa: Anežka Macháčková, Anna Sivková
(vyučující M.Hůlová), Anna Jarošová (vyučující
I. Voráčková).
Krajská kola:
Dechové nástroje (ZUŠ Jindřichův Hradec):
1. místo získal Jonáš Novák
Zpěv (ZUŠ B. Jeremiáše v Č.Budějovicích):
1. místo s postupem do ústředního kola získala Nela Karolína Sojková, 2. místo Ema
Mičanová.
Krajské kolo soutěže smyčcových souborů
a orchestrů se konalo 21. 3. v Bechyni. Smyčcový soubor ZUŠ Kaplice (čítající 18 žáků z Kaplice a Vyššího Brodu) získal 1. místo s postupem
do ústředního kola.
Všem žákům gratulujeme, vyučujícím a rodičům děkujeme a přejeme hodně štěstí těm,
kteří předvedli natolik pěkné výkony, že byli
vybráni do ústředních kol.
Zájemcům o studium v ZUŠ :
Talentové průzkumy proběhly v dubnu mateřské škole. Rodiče žáků, kteří mají od příštího
září zájem o studium v ZUŠ – věnujte, prosím,
pozornost informacím v MŠ. V MŠ budou k dispozici přihlášky. V případě zájmu je vyplňte
a odevzdejte v MŠ do 10. 5. Pro děti, které
by rády navštěvovaly ZUŠ a k talentovému
průzkumu v MŠ se nedostaly, či pro zájemce z okolních obcí, budou probíhat talentové průzkumy hudebního i výtvarného oboru
v tomto termínu:
Hudební obor: 5.6. od 14.30 do 17.00 hod.,
v budově ZUŠ Míru 201
Výtvarný obor: 5.6. od 14.30 do 17.00 hod.,
v budově ZUŠ Míru 194
Více informací na www.zuskaplice.cz 
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Zastupitelé hodnotí svou práci
1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?
2/ Co se Vám osobně podařilo?
3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

Vanda Kotálová
Sdružení nezávislých
kandidátů a politického hnutí
STAN Vyšší Brod I.
1/ Působila jsem jako jedna z pověřených oddávajících zastupitelů, věnovala
jsem se rovněž vítání občánků a smutečním obřadům. Dále jsem se podílela na projektu školního hřiště, chodníku
u školy, smuteční síně a přístavby či přestavby mateřské školy.
2/ Všechny podařené akce byly podložené spoluprací celého zastupitelstva
a městského úřadu. Úspěchem, na kterém jsem se podílela, je dokončený
chodník u školy i připravená stavební
dokumentace k dalším projektům. Těší
mě velmi dobré hodnocení svatebních
obřadů, na kterém má nemalé zásluhy
matrika a práce všech členek Sboru pro
občanské záležitosti. Rovněž poslední
rozloučení se zesnulými probíhají v daných podmínkách důstojně, citelně však
chybí odpovídající prostory.
3/ Jako největší dluh vidím smuteční síň,
která se stále nezačala budovat. Mylně
jsem se domnívala, že rychleji proběhne potřebná změna územního plánu,
aby se mohlo začít stavět. Rozporuplné
hodnocení se týká i školního hřiště. Proběhlo dvojí společné plánování s žáky
školy, které bylo jednou z podmínek získání dotace, několikrát jsem se scházela s projektanty, aby projekt co nejlépe
odpovídal potřebám školy. Stavba sice
byla zahájena, ale stavební firma, která
zvítězila ve výběrovém řízení, však svým
povinnostem nedostála. Snad se letos
konečně dočkáme.

Ing. Jan Grofek
nezávislý za hnutí
ANO 2011

1/ Výkonu funkce opozičního zastupitele, to znamená, že před konáním řádného či pracovního zastupitelstva se
přečtou projednávané materiály a pak
se o nich společně diskutuje a hlasuje.
2/ Získat osobní zkušennost s prací člena
zastupitelstva a v politice na komunální
úrovni.
3/ Prosadit to, co jsme slíbili především
v oblasti sportovní, kulturní a kam by
mělo město směřovat do budoucnosti.
Věřím, pokud občané budou chtít změnu v příštím volebnímobdobí, tak se
spousta věcí podaří.

Richard Hurda
Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí
STAN Vyšší Brod I.
1/ Být zvolen spoluobčany do zastupitelstva byla pro mne čest. Viděl jsem
možnost tímto se hlouběji zapojit a získat přehled o tom, jakým směrem se
bude ubírat rozvoj našeho města Vyšší
Brod a svým hlasováním přispět k realizaci potřebných projektů, případně
podat a snažit se prosadit svůj návrh.
Jsem řadovým členem zastupitelstva
a věnoval jsem se funkci velitele JSDHO
Vyšší Brod. Mým prvořadým zájmem je
ochrana našich občanů i jejich majetku.
2/ Je těžké odpovědět na otázku
„co se mi osobně podařilo“. Nechtěl
bych si přičítat zásluhy celého zastupitelstva, protože je to dílem většiny.
Byl jsem jen jedním ze zastupitelstva,
který se svým hlasováním snažil přispět
k realizaci mnoha projektů ve prospěch
města. Mé osobní návrhy se bohužel
prosadit nepodařilo.
3/ Navrhoval jsem obnovit tradici stavění ,,májky" na náměstí a s tím spojený
různorodý program např. prezentace
naších dětí. Co mne nejvíce mrzí, že se
nepovedlo realizovat výstavbu nové
hasičské zbrojnice na základě mého
návrhu.Tento projekt by řešil tři věci
součastně.
a) Místo bývalé horní kotelny postavit
nový areál pro veškerou hasičskou
techniku. Hasiči by měli odpovídající
zázemí a všechnu potřebnou techniku pod jednou střechou.
b) Zaměstnanci města by se přestěhovali do objektu současné hasičárny.
c) Areál bývalé kotelny mohl být také
vyřešen, protože v nejbližší době se
neplánuje jeho oprava.
Toto vše mohlo být realizováné z programu EU podílem 85% dotace z EU,
5 % finanční prostředky Kraje. Návrh
k projednání se delší dobu odkládal až
dotace byla vyčerpána. Tyto věci mne
mrzí, ale neberu je jako svůj dluh.

Foto: archiv MěKZ a zastupitelů
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Jak porazit Rakousko, Slovensko, Lucembursko
a Dánsko hned třikrát?
doslova tahány z hrobu. Obě otáčely velmi nepříznivý stav 0:2 na 3:2. V průběhu čtyřhry se
však stalo něco nečekaného a neobvyklého.
Po hladce vyhraném prvním setu se reprezentační trenér Slovenska František Solár zvedl
ze židle a znechuceně odešel. Slovenky bez
kauče kupodivu ožily a vyrovnaly stav zápasu
na 2:2. Segetová však nechala Bilkovičou zapomenout na všechny naděje v celku snadno
ji zdolala 3:0.

Zleva: Eva Pokorná, Andrea Meškánová, dánské reprezentantky.

N

ávod je velmi jednoduchý. Do aut posadíte osm stolních tenistů z Vyššího Brodu,
vhodně je doplníte čtyřmi hráči z Ostravska,
do týmu přiberete ještě dva Jihočechy , odvezete je na mezinárodní turnaj do Lince a Evropa má problém.
Stolní tenisté Vyššího Brodu jsou věkově i výkonnostně velmi odlišní navzájem a tak někteří potřebovali najít vhodné partnery do týmu.
Doplnění sice nebylo vždy úplně ideální ale
družstvo starších žákyň A nemělo chybu. Patrice Segetová je velká kamarádka Evy Pokorné
a její výkonnost je stejně špičková, jako Evičky.
Na 18th Raifeisen Championchips Austria se
o Velikonocích opět sjeli mladí stolní tenisté

z celé Evropy. První den narazily holky na německý klubový tým Germania Neandorf a bez
problémů vyhrály 3:0. Hned druhý zápas však
nastupovaly proti reprezentačnímu družstvu
Rakouska. Vyrovnání na 2:2 doslova vydřela
Segetevá výhrou nad Chen Sofia Lu. V rozhodujícím zápase Evička rakouské dvojce Djordjevic dala názornou ukázku ze servisu, příjmu
a prvního míče a první úspěch byl na světě.
Nejmladší žáci Ondra Levai a Petr Hodina se
mezi tím blýskli výhrou nad Záhorskou Bystricou 3:0.
Mezinárodní losování turnajů si občas udělá
šprýmy tam, kde se to opravdu nehodí. Evičce
se takový los nehodil ani náhodou. Za šestou
nejlepší Němkou Bondarenko následovala jedenáctá německá hráčka Tsutsui Aymu. K tomu Lucemburská jednička Ni Xiao Jing… To
nemohlo dopadnout dobře. Druhý den však
holky čekalo Lucembursko 1 a Evička Ni Xiao
Jing vrádila porážku ze singlu i s úroky. Patricie Segetová se také potkala s formou a tak
vyhrály zdánlivě jednoduše 3:1. Současně se
na jiném stole hrál zápas dorostenek Vyšší
Brod–Dánsko. Šárka Procházková zase předvedla jeden ze svých fantastických výkonů.
V deblu a druhém singlu a srovnala nepříznivý
stav na 2:2. Třetí, vítězný bod přidala její spoluhráčka Maruška Chovancová. Výsledek dorostenek předznamenal jeden, snad až komický
jev, který se pak táhl po celou konání turnaje.
Sotva Vyšebrodské hráčky ve všech kategoriích narazily na nějakou dánskou reprezentantku, tak ji porazily. Starší žákyně pak vyhrály nad
Francouzským klubem Val d Oise hladce 3:0.
Třetí hrací den se starší žákyně v semifinále utkaly reprezentantkami Slovenska, které
v Linci startovaly pod hlavičkou Malacky –
Prievidza. A že to byl to zápas jen pro silné
povahy. Hráčky ve svých prvních singlech byly
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Lucemburský tým sice v základní skupině prohrál s Vyšším Brodem a horko těžko postoupil
z druhého místa ale pak bez problémů došel
až do finále. Ni Xiao Jing nijak neskrývala svou
rozladěnost, když zjistila, že v druhém zápase
finále musí nastoupit proti Evě Pokorné. Evička, která se s Asijským stolním tenisem teprve
seznamuje se z první porážky řádně poučila
a vyrovnala na 1:1, protože Patricie svůj první
zápas s Dominigue Riefen prohrála. Sehraný
debl Evička– Páťa patřil na celém turnaji k nejlepším a tak výhra 3:1 nebyla překvapením.
Rozhodující bod získala Segetová vítězstvím
nad, Ni Xiao Jing. Ve stejnou dobu na jiném
stole hrál Vyšší Brod2 s Dánsken o páté místo.
Vynikající výkony Andrey Meškánové potvrdila
také Terezka Levaiová v deblu. V Dánsku už by
se měl někdo konečně podívat do mapy, kde
že ten Vyšší Brod vlastně leží, protože to nebyl
poslední případ kdy mladé reprezentantky
ze severu Evropy tvrdě narazily. 3:2 pro Vyšší
Brod.
Čtvrtý den turnaje jsou na pořadu jen singly.
Do pavouka hlavní soutěže se nikdo z Vyššího
Brodu neprobojoval, ale v soutěžích Challegne
a útěchách prakticky všichni podávali skvělé
výkony. Andrea Petrů vyhrála útěchu mladších žákyň a Terezka Levaiová došla v starších
žákyních do finále stejně jako Šárka Procházková v dorostenkách. Dobře si vedli i Jarda
Procházka a Kamil Kuchta. V Challenge starších žákyň se octly Meškánová a Pokorná. Obě
shodně bez problémů dvakrát vyhrály svoje
zápasy aby v semifinále narazily na dvě Dánky.
Evička si snadno poradila s Amalií Ibsen ale
Mandy musela s Danding Sehohosler otáčet
nepříznivý stav 0:2 a 1:5. Nakonec se ukázalo,
že Jihočeské fígle v Dánsku moc neznají a Vyšebrodské finále bylo na světě. V něm byla trochu překvapivě úspěšnější Andrea Meškánová.
Týden nato, už v České realitě, naší hráči startovali na Krajském přeboru staršího a mladšího žactva v domácí tělocvičně základní školy.
Pro Meškánovou to byl vlastně turnaj sezóny,
protože stále ještě neměla zajištěnou účast
na MČR.
V dramatickém finále porazila Natálku Nečasovou z Orlu ČB a v Ústí nad Labem se jistě
popere o co nejlepší umístění. 
p.m.

Soubor usnesení z 80. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 04. 04. 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Schválení programu jednání RM
dne 04.04.2018.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.1.1.:
rada města
I. schvaluje
zařazení bodu č. 17 – Umístění chatek v Kempu
Pod Hrází do programu jednání RM.
II. schvaluje
doplněný program jednání RM dne 04.04.2018.
K bodu 2. Kontrola usnesení z předchozích
jednání RM.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení z předchozích jednání RM.
K bodu 3. Schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2017 PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod, použití zlepšeného výsledku hospodaření za kal. rok 2017 k rozdělení do fondů, účtového rozvrhu na kal.
rok 2018, odpisového plánu PO Základní
škola a Mateřská škola pro rok 2017, možnosti využití prostředků rezervního fondu
organizace k pokrývání nezajištěných nákladů účetního období a převodu finančních účelově neurčených darů do rezervního fondu PO.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.3.1.:
rada města
schvaluje
podle §102 odst.2 písm. o) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění
pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod
1. účetní závěrku za účetní období 2017 s tím,
že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a o finanční situaci účetní jednotky. Přičemž dosažený výsledek hospodaření byl 290.910,16 Kč
2.použití zlepšeného výsledku hospodaření
za rok 2017 k rozdělení do fondů a to: do fondu odměn 101.097, Kč a do rezervního fondu
189.813,16Kč
3. účtový rozvrh na rok 2018
4. odpisový plán PO Základní škola a Mateřská
škola Vyšší Brod včetně sestavy účetně odpisovaného majetku pro rok 2018
5. možnost využití prostředků rezervního fondu k pokrývání rozpočtem nezajištěných nákladů účetního období
6. převod finančních účelově neurčených darů
do rezervního fondu PO
K bodu 4. Žádost o dotaci – SKI Vyšší Brod
o.s.

Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.4.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši Kč
1. 000, na úhradu sportovních pomůcek a spotřebního materiálu pro činnost SKI Vyšší Brod
o.s., Dřevařská č. 399, Vyšší Brod, 382 73, IČ:
27046524.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod,
382 73 a SKI Vyšší Brod, o.s., Dřevařská č. 399,
Vyšší Brod, 382 73, IČ: 27046524.
K bodu 5. Žádost o dotaci z rozpočtu města
– Junák.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.5.1.:
rada města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod ve výši Kč
8 000, na činnost skautského oddílu – Středisko Jantar Kaplice, Oddíl Vyšší Brod, Na Vyhlídce
č. 292, Vyšší Brod, 382 73.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 písm. a) a e)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod,
382 73 a skautským oddílem Junák, Oddíl Vyšší
Brod, Na Vyhlídce č. 292, Vyšší Brod, 382 73.
K bodu 6. Žádost o finanční příspěvek na fotografickou soutěž „Brody v Brodě 2018“.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.6.1.:
rada města
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 12.500, Kč na fotografickou soutěž „Brody v Brodě 2018“ pořádanou Fotostřediskem Havlíčkův Brod, Mahenova
3983, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 69834857.
K bodu 7. Žádost o spolupráci při vydání
knihy.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.7.1.:
rada města
schvaluje
předobjednání knihy S odvahou v srdcích
II. od Centra české historie, o. p. s., se sídlem
Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, IČ

02522250 v počtu šest výtisků za cenu 400, Kč/
výtisk a 6 výtisků 1. díl za cenu 200, Kč/výtisk.
K bodu 8. Odsouhlasení dohody o ukončení
nájemní smlouvy č. 6/13 ze dne 28. 1. 2013.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.8.1.:
rada města
pozastavuje
rozhodnutí o dohodě o ukončení nájemní
smlouvy č. 6/13 ze dne 28. 1. 2013 ke dni 30.
4. 2018, do doby úplného vyklizení pozemku.
K bodu 9. Odsouhlasení krátkodobého pronájmu pozemku parc. č. 177/6 v k.ú. Vyšší
Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.9.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102 odst. 3, písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření nájemní smlouvy č. 5/18 mezi městem Vyšší Brod, IČ 00246191, a žadatelem: Vodáckým turistickým klubem Suchá noha, U Lipové aleje 719/30, 107 00 Praha 10 na krátkodobý pronájem pozemkové parcely č. 177/6
o výměře 400 m² v k.ú. Vyšší Brod zapsané
na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov,
za účelem pořádání dětského vodáckého tábora. Termín pronájmu: 30. 6. – 3. 7. 2018 a 14. 7.
– 17. 7. 2018. Cena pronájmu:1.500, Kč/turnus.
Souhlas je podmíněn uzavřením smluvního
vztahu ohledně využívání sociálního zařízení
v objektu č. p. 11, v ul. 5. května, Vyšší Brod.
A pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
K bodu 10. Smlouva o výpůjčce nebytových
prostor v objektu čp. 250 Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.10.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v části objektu čp. 250, o výměře 18,17 m2, který je součástí pozemku p. st. č. 333 v k.ú. Vyšší Brod pro
výpůjčitelku, za účelem zřízení skladu humanitární pomoci.
K bodu 11. Zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku parc. č. 1749/1 v k.ú. Vyšší
Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.80.11.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
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Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout část
pozemku parc. č. 1749/1 o výměře 6 m², pro umístění prodejního stánku na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 21. 9. 2018, (krom tří dnů konání
Bartolomějské pouti), který je zapsán na LV 10001 pro město a k.ú. Vyšší
Brod u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
Český Krumlov.
K bodu 12. Souhlas se stavbou domu,
st. p. č. 121, k. ú. Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.80.12.1.:
rada města
vydává
podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 105 písm. f) jako vlastník sousedního pozemku parc. č.1699/2 a 1699/3 v k.ú. Vyšší Brod, souhlas se stavbou: stavební úpravy a přístavba rodinného domu Vyšší Brod
p. č. st. 121.
K bodu 13. Souhlas se stavbou
č. p. 23 Studánky
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.80.13.1.:
rada města
vydává
podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 105 písm. f) jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1427/9 v k. ú. Studánky u Vyššího
Brodu, souhlas se stavbou: Změna dokončené stavby, stavební úpravy
a přístavba objektu č.p. 23 Studánky. Vydání souhlasu se stavbou je podmíněno uzavřením nájemního vztahu na část pozemku p. č. 1427/9 v k.
ú. Studánky u Vyššího Brodu.
K bodu 14. Souhlas s uzavírkou a zvláštním užíváním místní komunikace mezi Kyselovem a osadou Bolechy
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.80.14.1.:
rada města
souhlasí
s uzavírkou a zvláštním užíváním místní komunikace mezi Kyselovem
a osadou Bolechy ve středu 18. dubna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.
a ve středu 16. května 2018 od 8:00 do 17:00 hod. za účelem testování
soutěžních vozů, a to za splnění podmínky provedení opravy vozovky,
provedení prořezávky a úpravy krajnic.
K bodu 15. Poděkování ředitelky Domova pro seniory Kaplice.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
poděkování ředitelky Domova pro seniory Kaplice za spolupráci s městem Vyšší Brod.
K bodu 16. Zpráva o metodické činnosti Městské knihovny
ve Vyšším Brodě v roce 2017.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
zprávu o metodické činnosti Městské knihovny ve Vyšším Brodě v roce
2017.
K bodu 17. Umístění chatek v kempu Pod Hrází.
Rada města Vyšší Brod přijala u s n e s e n í č. 2018.80.17.1.:
rada města
schvaluje
umístění 16 chatek v kempu Pod Hrází dle projektové dokumentace.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák, starosta
Eva Maštalířová, místostarostka

Příští jednání zastupitelstva: sledujte úřední desku MěÚ
a web města, bude zveřejněno.
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Zastupitelstvo a Rada města Vyšší Brod schválily rozdělení prostředků,
které jsou v rozpočtu na rok 2018 vyčleněny na podporu subjektům,
které se věnují sportovní činnosti, volnočasové aktivitě dětí a mládeže.
Na základě přijatých žádostí a následného vyhodnocení, které bralo
na zřetel zejména podporu aktivit práce s mládeží, bylo dosud schváleno k rozdělení 355.000 Kč.
Seznam jednotlivých podpořených žadatelů s uvedením účelu dotace,
s počtem členů, kteří mají trvalý pobyt v našem městě, a výši schválené
dotace na rok 2018 je uveden v následujícím přehledu.
Žadatel

Účel dotace

Počet členů
Mládež/ dospělí

Výše
dotace

Kroužek stolního tenisu ZŠ V. Brod

sportovní činnost

30/4

130 000

Aqualung club-klub potápění

projekt potápěč – záchranář

36/6

FK Dolní Dvořiště

pořádání turnaje Magic Cup

50 000
35 000

Kyusho-Jitsu Vyšší Brod

sportovní činnost

16/9

30 000

Dravé saně, z.s.

sportovní činnost

6/15

25 000

Square Dance Šumaváček

taneční činnost

7

20 000

Figh Club České Budějovice

sportovní činnost – karate

26

18 000

Český rybářský svaz MO V. Brod

práce s mládeží

23/189

15 000

SKI Vyšší Brod, o.s.

sportovní činnost

2/3

10 000

Zálesáci Vyšší Brod

práce s mládeží

11

10 000

Junák –svaz skautů a skautek ČR

práce s mládeží

12/3

8 000

14.Přední hlídka Royal Rangers p.s.

práce s mládeží

5/2

4 000

Snaha zabezpečit péči o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím dotací na činnost patří mezi priority našeho města. Vzhledem k tomu,
že zatím nebyla částka určená k uvedené podpoře vyčerpána, mohou o příspěvek žádat i další subjekty, přičemž podpora je možná
i pro práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Pravidla čerpání
jsou k dispozici na webu města, včetně formuláře žádosti.
Kromě podpory sportu a práce s mládeží město tradičně přispívá
do oblasti sociálních a zdravotních služeb a také do oblasti podpory
turistického ruchu a propagace. V těchto oblastech bylo dosud rozděleno 111.500 Kč.
žadatel

Účel dotace

Hospic Prachatice

příspěvek na provoz

Výše dotace
15.000

Domov pro seniory Kaplice

příspěvek na provoz

15.000

Jihočeské centrum postižených

zdravotní činnost

5.000

Babybox – STATIM

příspěvek na nákup babyboxu

2.000

Spolek Matyáš

dar pro veřejnou sbírku

2.000

Turistický spolek Lipensko

příspěvek na vydávání čtvrtletníku
Lipensko

30.000

Lipensko, s.r.o

příspěvek na provoz skibusu

20.000

Fotostředisko Havlíčkův Brod

příspěvek na soutěž Brody v Brodě

12.500

Obec Horní Dvořiště

příspěvek na oslavy 100 let vzniku
republiky

10.000

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Na jižní hranici
smíšeného zřejmě sýkorčího páru se dočkají
nového příbytku i tuzemské ptačí páry pod
rozložitými korunami mohutných lip v bývalé
vsi Radvanov a též u dřevěnného turistického přístřešku vedle Boršíkovského rybníčka.
K velké rodině 23 dosud udržovaných budek
přibývají každý rok postupně další. Po krátkém
odpočinku s malým občerstvením je naší další
zastávkou bývalé napajedlo s rozvalenou hrází
pod Alfrédovým pomníčkem. Uvolnění zaneseného pramene, odbahnění jezírka, nové
jílové založení s trubní výpustí a následným
balvanitým zpevněním koruny hrázky, nový
zurčící vodopád... a krásnému místu jsme opět
navrátili kouzlo zátiší lesního chrámu…

Z

ima se drobet protáhla, ale teď už je konečně jaro v plném proudu. U bývalého
hodoňského mlýna se jako hromádky perel
objevily první trsy bledulí. Většina kormoránů
již z údolí Vltavy odtáhla a nad radvanovskými
loukami opět krouží luňáci. Zatím vypuštěný
Boršíkovský rybník poctil svou návštěvou černý čáp a k podvečernímu ptačímu koncertu
v mlýneckém údolí se nad divoce se klikatícím potokem přidá kvorkání táhnoucích sluk
a tesklivé soví houkání.

natřeli ptačí budky ze sponzorského daru lesní správy LČR ve Vyšším Brodě a po naložení
odjíždíme směr Mlýnec. Naším prvním úkolem
je vyčištění krmelce po zimním přikrmování
zvěře. Vyprázdnění jeslí, korýtka, pohrabání
zbytků sena, doplnění slaniska a pozvolný přesun k lesní studánce za radvanovskou bránou
bývalé železné opony. Následovalo uvolnění
odtokové stružky, zpevnění hrázky, prořezání okolí s přístupovou pěšinou a zasloužené
osvěžení chladnou pramenitou vodou.

První dubnový víkend vyrazili kluci z oddílu
Zálesáků na pracovní výpravu do probouzející se přírody. Zkompletovali jsme a čerstvě

A konečně uskutečnění originálního nápadu
– instalace ptačí budky na nejjižnějším bodu naší republiky. Vedle jistě mezinárodně

Ovšem velkým problémem hlavně do budoucna je vlivem přísušků a mírných zim posledních desetiletí s tím související všeobecný
úbytek vody. Například u pěti studánek, o které roky pečujeme již během letního období
výrazně klesne průtok a dvě z nich dokonce
po jistě mnoha a mnoha letech přišly o vodu
a úplně vyschly. Posledním zastavením a zároveň rozloučením s jarními květy se zdobící
přírodou je již tradičně zapálení svíčky s tichou
vzpomínkou u Hubertovy kapličky. Krajina se
ukládá ke spánku, je čas návratu, a tak sláva,
nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu a navíc šťastní , že se nám společně podařilo dobré
dílo...to se to bude dnes spát… 
Pepa Špaček se Zálesáky

14. Přední hlídka Royal Rangers
J

e mrazivé ráno a my se vydáváme na další výpravu. Takto již od podzimu začínaly naše výlety za poznáním. A royalník se nepohody nezalekne. Co vše jsme za tu dobu zvládli?

Několik bobovaček v obtížnějším horském terénu, zimní přežití, určování stop a stopování zvířat, poznávání nejbližšího okolí, ke kterému
nám dopomohlo objevení několika kešek, které svou tématikou pokryly oblasti geografie, botaniky, historie a odhalily nám tak několik
zajímavostí z oblasti Lipenska. Za tu dobu jsme nachodili pěkných pár
desítek kilometrů, koupali se v horském potoce, prodírali hustým lesním porostem, slézali nejednu skálu a učili se rozdělávat oheň, i když
bylo k dispozici pouze mokré dřevo. Uspořádali jsme několik soutěží
v uzlování, střelbě, rozdělávání ohně, trénovali svou odvahu, obratnost
a vytrvalost. Vše mělo vyvrcholení v již tradiční Jarní víkendovce, která
proběhla jak jinak, než na sněhu. 

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 4. 5. 2018
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová, Rudolf Herčík, Milan Zálešák; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e–mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1260 ks). Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Turistické stezky na Vyšebrodsku
jsou odemčené

Symbolické odemykání stezek Vyše–
brodska letos proběhlo již popáté. Organizátoři z městského kulturního zařízení
si tentokrát přichystali trasu okolo tří vrchů, která kopírovala hranici s Rakouskem a vedla bývalým pohraničním pásmem a míjela několik zaniklých osad.
Návrat do Vyššího Brodu pak nabídl návštěvu vyhledávaného poutního místa
Maria Rast.
Zájemci o první výlet po Vyšebrodsku se sešli v neděli 15. dubna v 10 hodin na náměstí
ve Vyšším Brodě, odkud je odvezl autobus
na start samotného výšlapu. Šlo se ze Studánek po lesních cestách okruhem zpět do Vyššího Brodu. „Výšlapy, které několikrát ročně
pořádáme, se snažíme vést místy, která nejsou až tak známá. Využíváme je i jako tipy
pro turisty, kam se vydat. Například část trasy

odemykání je zcela nepolíbená turistickým
značením, ale určitě stojí za to si ji projít,“
vysvětluje Jan Straka z MěKZ, proč se vydali
právě touto trasou.
První třetina výšlapu byla trochu náročnější.
Téměř tři kilometry stoupání ale vynahradila účastníkům odměna v podobě opečených
špekáčků a dalších dobrot v místě zvaném
Bombardiště. Po načerpání sil a nezbytném
společném focení se vydali znovu na cestu zpět do Vyššího Brodu. „Tahle část trasy už byla příjemnější, vedla po vrstevnicích
a od poutního místa se už jen klesalo,“ ještě
doplňuje Straka.
Pro návrat si mohli nadšenci do turisticky
vybrat víc možností, ale většina se rozhodla pro návštěvu zmíněného poutního místa.
Díky ochotě místních farníků se mohli podívat
i do interiéru obrazárny a poutního kostela. 
jstr
Foto: město Vyšší Brod/Jan Straka

Je dobré
vědět, že...
Městský úřad Vyšší Brod zajistil v sobotu 2. 6. 2018 přistavení
kontejnerů na velkoobjemový odpad a odpad nebezpečný.
Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny (viz. rozpis)
umístěny dva kontejnery a odpad bude ukládán za přítomnosti
pracovníků firmy FCC České Budějovice, s.r.o., a poté budou kontejnery odvezeny.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad nelze ukládat: běžný
komunální odpad, bioodpad, popel, stavební suť, shrabky apod.
Do kontejneru na nebezpečný odpad lze přinést: autobaterie,
zářivkové tělesa, oleje, barvy a další drobný chemický odpad. 
MěÚ Vyšší Brod, OŽP
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Sběrná místa

Vyšší Brod

1

Dřevařská u bývalé kotelny

9:00–10:00

2

Pohraniční stráže před 313

9:00–10:00

3

Náměstí u fary

10:15–11:15

4

5. května u bývalého monte

10:15–11:15

5

Míru 120 parkoviště u lávky

11:30–12:30

Harmonogram

okolí
6

Studánky náves

11:30–12:30

7

Těchoraz u truhlárny

12:45–13:45

8

Kyselov

12:45–13:45

9

Lachovice náves

14:15–15:15

10

Hrudkov u bývalé prodejny

14:15–15:15

4

České Budějovice, Kaplice, Zlatá Koruna

5

Praha, Salzburg – REGIO JET, LEO EXPRESS

Autobusové
nádraží –orientační plán dočasných
Praha, Frymburk, Lipno nad Vlt. – FLIXBUS, M EXPRESS
6
nástupních bodů (stání)

OMLOUVÁME SE ZA VZNIKLÉ KOMPLIKACE PŘI REKONSTRUKCI AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

WE ARE SORRY FOR THE COMPLICATIONS DURING THE RECONSTRUCTION OF THE BUS STATION. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

staveniště

2

 VÝSTUP
 Přídolí, Práčov, Větřní, Mirkovice, Mojné, Velešín, MHD – Nové Spolí, Sídliště Plešivec,
Železniční stanice, Vyšný, Tovární točna
 Černá v Pošumaví, Horní Planá, Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Bohdalovice,
Slavkov, Křemže, Brloh, Květušín, Ktiš, Chvalšiny, Nová Ves, Březovík, Vimperk
 České Budějovice, Kaplice, Zlatá Koruna
 Praha, Salzburg – REGIO JET, LEO EXPRESS
 Praha, Frymburk, Lipno nad Vlt. – FLIXBUS, M EXPRESS
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Omlouváme se za vznik
lé
komplikace při rekonstr
ukci
autobusového nádraž
í.
Děkujeme za pochopen

í.

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
bude probíhat i letos
Soutěž bude probíhat od června do září 2018
ve třech následujících kategoriích.
Kategorie okno roku 2018
V této kategorii budou vyhodnocena květinami osázená okna.
Kategorie balkón roku 2018
V této kategorii budou vyhodnoceny květinami osázené kvetoucí balkóny.

R

ádi bychom Vás upozornili, že město v letošním roce opět pořádá motivační soutěž
Zahrada a okno roku, kterou má pod svým
patronátem Komise pro životní prostředí.

Kategorie zahrada roku 2018
Do této kategorie spadají zahrady u rodinných
domků a předzahrádky u bytových domů.
Kategorie provozovna roku 2018
Do této kategorie patří květinová výzdoba budov organizací a podnikatelů

Porota soutěže bude sledovat všechny pěstitelské úspěchy a vyhodnotí ty nejlepší. V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa
– vítěz obdrží vždy 1.500 Kč, druhý v pořadí
1.000 Kč a třetí 500 Kč. Slavnostní vyhlášení
proběhne v měsíci říjnu. O soutěži Vás budeme průběžně informovat ve zpravodaji. Aktuální informace nalezne¬te také na webových
stránkách města www.mestovyssibrod.cz.
Úkol vyhodnocení nebude jednoduchý, neboť nadšenců a milovníků rostlin a především
květin máme ve Vyšším Brodě opravdu hodně.
Je třeba již nyní říci, že poděkování a obdiv
za jejich pěstitelské výsledky patří všem!
Mnoho štěstí přeje porota soutěže. 
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Je tu květen a příroda nádherně „zarostla“ rostlinami. A co se jeví zahradníkovi jako úporný
plevel, je pro bylinkáře úctihodná léčivka.
Dnešní bylinka, která roste po celém světě v lesích, na smetištích i podél cest, je opravdovým
všelékem. Oslavuje vitalitu a aktivní sílu. Ale
nemáme ji úplně rádi, když si o ní „požaháme“
naše tělo. Ale i tehdy léčí. Ano, je to kopřiva.
Kopřivu dvoudomou (Urtica dioica) i kopřivu
žahavku (Urtica urens) můžeme využít nejen
jako léčivku, ale i v kuchyni (syrovou i sušenou), v kosmetice, jako koupele nebo jako
hnojivo na zahrádce.
Kopřiva tělo čistí, má stahující a posilující účinky, Má protirevmatické účinky, snižuje krevní
tlak. Působí antisepticky, antivirově. Je vhodná
pro diabetiky, snižuje hladinu krevního cukru. Působí dobře na žaludek a játra, podporuje trávení, vylučování žluči a vyprazdňování střev. Kopřiva se podává u chudokrevnosti
na podporu krvetvorby. Léčí močové a dýchací orgány, má močopudné účinky. Kopřiva je
také výborné vlasové a pleťové tonikum.
Kopřiva obsahuje mnoho vitamínů, minerálů
(hořčík, vápník), vysoké procento chlorofylu,
železo a vitamínu C má víc než citron.

Nejlépe je sbírat jarní mladé listy, ale i během
roku můžeme sbírat horní listy rostlin.
A jedna rada: pokud spadnete do kopřiv
a chcete se rychle zbavit pálení, natrhejte si
jitrocelové listy, rozmělněte je v ruce a pak si
trochu razantněji potírejte postižené místo
těmi jitrocelovými listy, pálení rychle ustoupí.
Kdyby lidé znali velikou léčivost kopřiv, vyvažovali by ji zlatem. Nezapomínejte na ni, jen
proto, že roste všude a pálí. 
Hezké jaro.
Ivet Bylinka Podhradská

Karetní výklad na měsíc květen
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.
Začátek měsíce bude v pracovní oblasti znamenat bezradnost. Podobně jako postavě
na kartě Sedmička Disků, tak i nám někdy připadá, že na co sáhneme, se pokazí. Nedaří
se nám, tak jak si přejeme. Nemáme takový
úspěch, jak jsme čekali. Cítíme se na vše sami,
opuštění, bezradní. Na obloze zakryté mraky,
nevidíme slunce. Přesto vnímáme jeho světlo. A stejně jako mraky odvane vítr, vysvitne
i slunce a znovu paprsky zahřeje naši tvář,
rozveselí srdce, které bylo smutné a prozáří
myšlenky, které byly zachmuřené. Nevzdávej-

te se a jděte dál. Když máte pocit bezradnosti,
zastavte se, odpočiňte si. Jděte na procházku,
posaďte se pod strom, který plnými doušky
nasává jaro do svých větví, aby jim po zimě
dopřál zelené lístečky a později i květy. Stejně
jako strom nemůže tento proces uspěchat,
mějme i my trpělivost a důvěřujme své intuici.
Přestože je květen oslavován jako měsíc lásky,
tak nám střed měsíce kartou Sedmička Pohárů
zamotá srdce a rozbouří emoce. Jsou chvíle,
kdy si můžeme připadat nemilovaní. Vždy je
třeba začít u sebe. Mít se rád takový jaký jsem.
Uvědomit si, že i chyby patří k životu a nevyčítat si je příliš dlouho. Poučit se, zkusit změnu.
Vnímejte přírodu kolem sebe, jak se mění,

rozkvétá, zraje, odkvétá a odpočívá. Vnímejte
i svůj rytmus těla. Zastavte se, mějte čas pro
sebe a nemějte na sebe příliš velké nároky.
Dvojka Mečů je klidem na konci měsíce. S nadhledem se vydáme tam, kam víme, že máme
jít. Nebudeme soupeřit s ostatními, ale přijmeme volnost. Dovolíme sobě i druhým, aby byli
takový, jací jsou. Uvidíme vše z jiné perspektivy. Budeme mít nadhled.
Celkově bude květen bouřlivým měsícem
v profesní i citové oblasti, ale pokud přistoupíme k těmto změnám s otevřenou myslí a srdcem, najdeme i klid, který nám ukáže cestu
a směr, kterým máme jít. 

Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Vyšebrodský zpravodaj
je druhý nejlepší v republice
Vyšší Brod bral dvě druhá místa
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pátek 13. dubna 2018 v Lysé
nad Labem během slavnostního
galavečera, jenž byl součástí veletrhu Regiony 2018. Do soutěže
přihlásil Vyšší Brod dva materiály,
městský zpravodaj a trhací mapu
infocentra. V obou kategoriích
naše město uspělo na výbornou,
bralo dvě druhá místa. „Do soutěže jsme
se přihlásili vůbec poprvé, na zkoušku. Chtěli jsem si ověřit, jak
si naše práce stojí při poměření s jinými organizacemi. Jsme moc rádi,
že nám to hned přineslo úspěch. Byly hodnoceny zpravodaje, které
vyšly v minulém roce, a trhací mapa, kterou máme vytvořenou již dlouho, ale loni jsme ji aktualizovali,“ upřesňuje vedoucí MěKZ Karel Troják.
Celkové výsledky

Alespoň na základě celorepublikové soutěže turisticko-propagačních materiálů Turist Propag 2018, kterou pořádá Zlatý
pruh Polabí, o.p.s., a Asociace turistických a informačních center. Pětičlenná odborná porota hodnotila celkem 151 materiálů
od téměř 40 subjektů. Vyšší Brod měl v soutěži dvě želízka
v ohni – Vyšebrodský zpravodaj a trhací mapu.

Zpravodaj roku 2018
1. místo – Městský úřad Nepomuk
2. místo – Město Vyšší Brod
3. místo – Městský úřad Jičín
3. místo – Město Čelákovice

Sto let republiky v Rožmberku
T

oto výročí slavíme v Rožmberku především
prací. Město se zásadně mění, spíše se vrací
do historizující podoby. Kromě vzhledu města
se vyspravuje i „zevnitř“. Všichni pozorovatelé
vidí, co se vše opravuje, čistí a vylepšuje. Přidávám zajímavou fotografii starých kamenických
mistrů z Českého Krumlova. Doufám, že se naši kameníci nenechají ve svém umu zahanbit.
LS

V Rožmberku se navzdory komplikovanému
příjezdu pořád něco děje

C

vičení hasičů z HZS pod vedením plukovníka Pavla Rožbouda bylo zajímavé, dále nás
zaujaly poslední informace od ředitele NPÚ
Petra Pavelce a ocenili jsme statečný výkon
nejenom hasiče záchranáře, ale i redaktorky
deníku Zuzany Gabajové, která se nechala
snésti zhruba ze 30 metrů jako figurantka. 
LS

Trhací mapa roku 2018
1. místo – nevím
2. místo – Město Vyšší Brod
2. místo – Město Milovice
3. místo – město Železný Brod 
jstr
Foto: archiv Zlatý pruh Polabí

Angličtina
nás baví

N

ěkteří žáci vyšebrodské školy si zlepšují
své znalosti angličtiny také četbou anglických časopisů. Časopis Jump vyhlásil
v tomto školním roce pro děti ve spolupráci s nakladatelstvím Cambridge University
Press jazykovou soutěž, ve které soutěžící
každý měsíc od září do února zpracovávali jeden úkol – např. poslech anglické
četby s následným odpovězením kontrolních otázek, test ze znalostí vesmíru, řešení
matematických a logických úloh, složení
anglické básně, doporučení přečtené knihy
a další (to vše v anglickém jazyce!). Soutěže
se zúčastnily základní školy z celé republiky. Máme velkou radost z umístění Jakuba
Honetschlägera ze 7. A, který získal
krásné 2. místo v kategorii 6. – 9. tříd.
Gratulujeme! 

(hk)

Co v Rožmberku připravujeme:
Květen: sázení doubků u řeky
Červen: – lidová veselice k ukončení oprav náměstí a průtahu
– dětský den
– otevření kempu v novém kabátku

LS
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Čtenářský koutek
pratetičky. Nesmí ale přitom ani v nejmenším
změnit minulost.
Rinehart J. D. – Koruna tří
Strhující třetí díl fantasy ságy o síle osudu
a touze po moci.
Regner Sandra – Ztracené insignie
Felicity by měla zářit štěstím. Téměř všichni
kluci ze školy se o ni náhle zajímají a navíc je
zasnoubená s tím nejpohlednějším klukem
z celého Londýna. Má to ale háček.

Vítám Vás u květnových novinek a přeji Vám
všem šťastný výběr a příjemné čtení.
pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Abeceda v hádankách
Když je legrace, jde každé učení lehce. Nepřehlédněte proto tuto veselou knížku.
Bumbová Stanislava – Cestujeme světadíly
Vydejte se s námi na cestu kolem světa! Půvabně ilustrovaná knížka seznamuje děti od 6 let
s jednotlivými světadíly, jejich charakteristickými prvky a typickými zvířátky, která na nich žijí.
Pospíšilová Zuzana – Kočičí pohádky
Vítejte v Kočičích pohádkách! Poznejte nejslavnější kocouří kapelu, zjistěte, proč na jaře
rozkvétají kočičky, a seznamte se s kočkou jménem Kalamita.
Pospíšilová Zuzana – Psí hrdina
Přečtěte si příběh o tom, jak se z neduživého
štěňátka stane psí hrdina!
Poláček Jan – Soukromý detektiv Matyld
Tentokrát na stopě podivných únosců.
Tomek Jiří – Velké příběhy starého Orientu
Vydejme se do kolébky nejstarších civilizací
lidstva, do podivuhodných časů starověkých
rozlehlých říší. Kniha seznamuje s osobnostmi
a příběhy, které patří do pokladnice světového písemnictví a kultury, jako jsou dvořan
Sinuhet, král Gilgameš, královna ze Sáby, silák
Samson, princ Ráma a spousta dalších.
Montgomery Lucy – Anna ze Zeleného stromu
Čím že si rusovláska Anna čtenáře získala?
Především svou bezprostředností, obrovskou
fantazií, laskavým srdcem, ale hlavně nezdolným optimismem, se kterým zdolává všechny
nezdary.
Reger Rob – Emily Strange – Temno
Divňačka Emily vás vezme na cestu do 18. století, kam se vydává s pomocí po domácku sestrojeného stroje času, aby zabránila úmrtí své
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Riordan Rick – Temné proroctví
Apollón dál trčí v kůži Lestera. Z jeho nadpřirozených schopností mu nezbyla ani jedna a tělo
nemotorného teenagera, ve kterém se nachází, je jen pro zlost. Diovo odpuštění a místo
na Olympu získá zpět, jen pokud najde starověké zdroje proroctví a osvobodí je.
Ščerba Natalja – Číselné číslo
Vasilisa se stěhuje na Černovíl, kde konečně začíná studovat to pravé časodějnictví.
Maas Sarah – Půlnoční koruna
Celaena se stala královou bojovnicí a má
za úkol pro něj dělat tu nejšpinavější práci. Ovšem sama dobře ví, že král je mimořádně krutý
a jeho chování ovládá tajemné zlo. Proto se
snaží odhalit jeho tajemství.
Tary příběh parkouristy
Průvodce životem youtubera Tarryho i fenomenálním sportem parkour.
pro dospělé:
Bryndza Robert – Do posledního dechu
Kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé ženy na schůzku?
Jak chytí Erika vraha, který vlastně existuje jen
virtuálně?
Patterson James – Šestnáctá lež
Opětné setkání s manželem nabralo pro Lindsay úplně jiné obrátky.
Indridason Arnaldur – Vina
Island 1978. V jezeře uprostřed lávového pole
je nalezena mrtvola. Komisař Erlendur a jeho
kolega Marian Briem zahajují vyšetřování.
Nesbo Jo – Macbeth
Je to nejlepší polda, jakého kdy měli. Pronásledují ho však halucinace a paranoidní představy o tom, jak mu osud brání v oprávněném
vzestupu. Jak se má dostat k tomu, na co má
právo? Tak, že začne vraždit.
Lapena Shari – Někdo cizí v domě
V téhle útulné čtvrti spokojených domovů zůstávají nebezpečné lži uzavřeny za dveřmi.
Del Toto Guillermo – Tvář vody
Elisa žije osamělý život. Pracuje jako uklízečka

ve výzkumném středisku a jedinou radostí pro
ni je, když si před noční směnou vybírá, jaké
střevíčky na podpatcích si obuje. Ale poté, co
s kolegyní Zeldou odhalí utajovaný vládní experiment, se její dosavadní život navždy změní.
Smith Wilbur – Nad propastí
Saffron vyrůstá na rozlehlém keňském statku.
Díky své ctižádosti nastoupí studia v anglickém Oxfordu. Když se seznámí s Gerhardem,
vzájemně oba zcela propadnou svému kouzlu.
Jejich štěstí ale netrvá dlouho – brzy ho překazí bouře druhé světové války, která je postaví
na opačné strany válečné fronty.
O´Cadhain Máirtín – Hřbitovní hlína
Je to kniha jak zábavná a náročná, tak i fascinující. Všechno začíná ve chvíli, kdy hlavní hrdinka zemře a pohřbí ji do hřbitovní hlíny. Ale je
to librový, nebo pěťákový pozemek? Dali jí ten
správný rubáš? A křížek? Nešetřili na ní? Nesnažili se ji ošidit, tak jako, Pánbůh je zatrať, když
byla ještě naživu? No, každopádně to se všemi
svými "spolubydlícími" (a že jich je) bude moct
důkladně probrat. Mají na to celou věčnost.
Falcones Ildefonso – Dědicové země
Spolu s hlavním hrdinou knihy, dvanáctiletým
Hugem, se ocitáme v Barceloně roku 1387,
v době překotných zvratů.
Horáková Naďa – Ženy na pranýři
Příběh se odehrává od února do června roku
1353 a je inspirovaný událostmi, které se tehdy
staly v Brně.
Douglas Donna – Sestřičky v nesnázích
Se studentkami ošetřovatelství v prestižní londýnské nemocnici Nightingale se život nemazlí. A to se musí naše přítelkyně potýkat i s osobními problémy.
Roberts Nora – Vzdálená řeka
Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. Když se na pozemku Schallerových najde lidská kostra, je zřejmé, že se jedná o oběť
odporného zločinu. Nenávist mezi rodinami
vzplane mohutným plamenem a na denní
světlo se vynoří děsivá tajemství, kterým by
bylo lépe ve věčné tmě.
Foley Lucy – Pozvánka
Řím roku 1953. Hal hledá ve Věčném městě
rozhřešení za svou temnou minulost. Jednoho večera se náhodou ocitá na večírku místní smetánky, kde se seznamuje se záhadnou
Stellou. Na jednu noc zakusí nový život, aby
se rozešli s vědomím, že už se nikdy v životě
neuvidí.
Hanišová Viktorie – Houbařka
Autorka zpříma a zároveň citlivě měří, co vydrží dětská duše a kde jsou hranice rodiny. Její
román je příběh předem neúspěšného pokusu
utéct traumatu.
Kraus Jan – Můj soukromý buzynes
Knížka o veškerém byznysu. O tom, který dělal
ve škole, na jízdárně, s otcem, s vojáky, s první
ženou, s bytem, s komputerem, s Italy, s diva-

dlem i s televizí. Nechtěl být byznysmenem.
Ale byznys mu pořád lezl do života.

Fantasy pro náctileté

Gavron Asaf – Osada na pahorku
Komplexní společenský román Osada na pahorku poprvé literárně zpracovává palčivé
a kontroverzní téma židovských osad na Západním břehu. Izraelskou realitu vykresluje
velmi věrně v jejích problematických, nečekaných a často i groteskních aspektech, s citem
pro detail, humorem, ale i s hlubokou znalostí
lidské psychiky.

Láska, dobrodružství a napětí se prolínají mnoha žánry a fantasy není výjimkou. Ve všech
knihách si hrdinové projdou mnoha peripetiemi, při kterých si mnohdy kladou otázku
„proč?“. Jestli najdou na své otázky odpovědi, se dočtete v doporučených knihách. Byť
určeno pro náctileté, neurazí ani mnohé dospělé.

Honzák Radkin – Všichni žijem v blázinci
„Všichni žijem' v blázinci,“ tvrdí renomovaný
psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák,
muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát
let naslouchá lidským strastem. V rozhovorech
s novinářkou Renatou Červenkovou.
Jandečková Václava – Falešné hranice
Kniha Falešné hranice. Příběhy akce Kámen
1948–1951 odkrývá doposud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečností
na přelomu 40. a 50. let 20. století.
Motl Stanislav – Peklo pod španělským nebem
Čechoslováci ve španělské občanské válce
1936–1939. 

Audioknihy
V knihovně na Vás čeká
další sada audioknih.

Podvečerní čtení
Ráda bych Vás pozvala
na Květnové podvečerní čtení
ve čtvrtek 10. května v 18 hodin.

Noc s Andersenem
J

en málokterá knihovnická akce spojuje
tolik nesourodých organizátorů, pro jeden večer a jednu noc. V pátek 23. března
2018 našlo více než 95.000 dětí střechu
nad hlavou v minimálně 1652 řádně registrovaných místech naší planety. Při
osmnácté pohádkové Noci s Andersenem se
nocovalo v knihovnách obecních, místních,
městských, vědeckých, krajských, fakultních
i farních. Dále se nocovalo ve školách či školních družinách, v domech dětí i v dětských
domovech.
Nocovaly děti v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a na Slovensku, v českých školách bez
hranic, českých krajanských spolcích a zahraničních knihovnách i školách; jsou mezi nimi
účastníci z Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, USA, Austrálie, Řecka, Velké
Británie, Německa, Dánska, Nového Zélandu,

Malty, Španělska, Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, Saúdské Arábie, Ruska a dvacítka dětí
v africkém kibucu v Keni.
I u nás proběhla Noc s Andersenem, v počtu
14., tentokrát v duchu severoamerických indiánů. Dětské oddělení se tak změnilo v obrovské
tee pee, kde ve středu zaplál oheň a my se sešli
kolem něj v čele s Jarim. Seznámení pomocí kalumetu mělo své kouzlo, stejně jako zbytek večera. Prošli jsme se po území indiánů, seznámili
se s jejich zvyky, hudbou, totemovými zvířaty,
které byly inspirací pro vytvoření totemu. Ten
nyní zdobí dětské oddělení. Večer nám plynul
v poklidu a harmonii indiánských příběhů,
které zněly z úst přítomných indiánů. K tomu,
abychom odehnali všechny špatné sny, jsme
vyrobili lapače snů. Sobotní dopoledne tak
opouštělo knihovnu s nadšením 18 indiánčat
a 3 indiáni. 

Sebou si vezměte kamaráda
a dobrou náladu.

Knihovna
na facebooku
O konaných akcích či nových knihách
se můžete dozvídat nejen z nových
webových stránek knihovny, ale také
z nově vytvořeného facebookového
profilu.
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Koncert pro Andu už po jedenácté
Poslední březnová sobota patřila XI. ročníku charitativního Koncertu pro Andu,
který se uskutečnil pod záštitou vyšebrodské pobočky ZUŠ Kaplice. Plný sál
hotelu Šumava si užil vystoupení sedmi
kapel. Díky všem zúčastněným se vybralo 49 200 Kč. Tato částka pak putovala
na dětskou hematoonkologii v Českých
Budějovicích.
Celý večer odstartovaly dvě kapely tvořené ze
žáků ZUŠ. Svůj vůbec první veřejný koncert si
užila kapela mladší žáků ze ZUŠ a hned měla
úspěch, klukům se koncert povedl, hráli výborně. Hned po nich pódium ovládly svým skvělým výkonem dnes již ostřílené matadorky,
děvčata z kapely Siskin‘s. Dále se před nabitým
sálem vystřídaly skupiny JSMB, Magma, Led
Zeppelin s. r. o. a Seven‘s, které tuto charitativní akci podporují už řadu let. Závěr patřil energickým (NA) Plech, kteří i přes pokročilou hodinu a únavu obecenstva stejně jako předešlé
kapely všechny roztančili. „Kapely vystupovaly
tradičně bez nároku na honorář a cestovné,
stejně tak koncert ozvučil Honza Friedl. Za to
jim všem patří velké poděkováni,“ řekl jeden
z organizátorů akce Vladislav Čížek.
Bez podpory z více stran by žádná charitativní
akce neměla šanci na úspěch. Že má Koncert
pro Andu už řadu let takový úspěch, je díky
neutuchajícímu zájmu lidí nezištně přispět.
„Veliké poděkování patří Lukáši Francovi, který poskytl sál hotelu Šumava a občerstvení
pro účinkující. Ten největší dík ale patří všem,
kteří už po jedenácté přišli podpořit dobrou
věc. Opravdu velmi děkujeme!“ Vyjádřil své
potěšení Vladislav Čížek a ještě doplnil informaci o tom, že vybraných téměř 50.000 Kč je
již v těch správných rukou: „Předání vybrané
částky proběhlo přímo na oddělení dětské hematoonkologie. Pan primář Vladislav Smrčka
vyjádřil všem, kteří přispěli a podíleli se, veliký
obdiv. Pan doktor Timr slíbil, že se na příští
ročník dostaví a bude tančit spolu s námi.“ 
jstr
Foto: Kateřina Čížková, Iris Hartmanová

Skvělý výkon. Kapela Siskin's.
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Předání výtěžku. Zleva: V. Čížek, MUDr. Timr, MUDr. V. Smrčka a J. Biňovský.

První koncert. Mladší žáci ZUŠ.

Veřejný (ne)pořádek
síme nalhávat). Ono se ale vlastně není čemu
divit. Vždyť na část zahrádek neexistuje přístup
vzhledem k rozšíření tržnice až na hranici příkopu u hlavní silnice, takže zahrádkáři nemají
zájem pozemky častěji užívat (a že ho nemají
je vskutku evidentní). Co s tím? Nakonec záleží
jen na nás samotných, zda budeme před problémy odvracet zrak a dělat, že neexistují nebo
se nezřekneme zodpovědnosti a nasměrujeme
naše městečko do 21. století. 

MVDr. Tomáš Jaroš

Komentář
M

ilí spoluobčané, tak jsem si v začínajícím
předjaří udělal procházku po Vyšším Brodě. A řeknu Vám, zážitek to byl opravdu výživný. Kroky mne zavedly do zahrádkářské kolonie
ve stráni nad Studáneckou ulicí, tedy co by
kamenem dohodil od centra města. Matně si
totiž vybavuji, že již minulé volební období
byla na zastupitelstvo obce adresována stížnost občanů upozorňující na tristní stav této
lokality a že byla proto následně provedena
kontrola ze strany odboru životního prostředí,

která měla zajistit uvedení stavu do normálu.
Jak je vidět z fotografií, realita je jiná. Torza
jakýchsi chatrčí, připomínající Balkán v poválečném období, několik černých skládek, „zahrádky“, o jejichž údržbě můžeme s úspěchem
polemizovat. A to vše na dohled od naší školy a příjezdové komunikace z Rakouska. Tento
neutěšený stav vyloženě nabádá naše přeshraniční sousedy, aby beze studu pokračovali v již
započatém a využívali naše město jako skládku
všeho nepotřebného (a že se tak děje si nemu-

Jak se černé skládky řeší?
V návaznosti na článek zastupitele Tomáše Jaroše se redakce zpravodaje obrátila na odbor životního prostředí místního
úřadu. Zajímala se jak o dotčenou lokalitu, o které se ve zmíněném článku píše,
ale dotazovala se i obecně na řešení černých skládek v intravilánu Vyššího Brodu.

strany OŽP po uplynutí termínu bylo konstatováno, že nájemce veškerá opatření, na kterých
se účastníci místního šetření dohodli, provedl.
Další zjištěnou nekázeň v této lokalitě nebo
stížnost na chování nájemců jsme ve zdrojích
nenalezli. Zastupitelstvo ani odbor již žádnou
stížnost na tuto lokalitu neobrdželo.

Zahrádkářská kolonie ve Studánecké
Pro začátek bychom chtěli potvrdit domněnku zastupitele Jaroše, že zastupitelstvo města
skutečně řešilo stížnost v minulém volebním
období. Z veřejně dostupných zdrojů bylo
zjištěno, že tuto stížnost spolu s postupem
dalšího řešení ze strany úřadu vzalo zastupitelstvo na vědomí na svém zasedání ze dne
30. října 2013. Stížnost se týkala především
chování jednoho z nájemců v zahrádkářské
kolonii, který obtěžoval sousedy např. spalováním odpadu a skladováním většího množství
materiálu.
Na základě stížnosti vyzval odbor životního
prostředí (OŽP) nájemce k umožnění přístupu
na pozemek ve stanovený den, kdy proběhlo
místní šetření za účasti nájemce, vedoucího
OŽP, tajemníka MěÚ a zástupce trojice občanů, kteří podali na chování nájemce stížnost.
Dle protokolu, který podepsaly zúčastněné
osoby, byl na místě dohodnut způsob nápravy. Především se jednalo o odstranění materiálu uskladněného na dotčeném pozemku nejpozději do 31. 10. 2013. Na základě kontroly ze

Černé skládky ve Vyšším Brodě
„Odbor životního prostředí provádí ročně přibližně padesát kontrol černých skládek, například v roce 2017 provedl kontrol čtyřicet osm,“
uvedl vedoucí OŽP Miroslav Krahulec. Kde se
černé skládky vyskytují, zjišťuje odbor na základě běžných kontrol, podnětů od občanů
nebo městské policie. „Při řešení tzv. černých
skládek úzce spolupracujeme s městskou policií a rádi přijímáme i podněty od občanů. Běžnou kontrolu na správním území města provádíme sice pravidelně, ale obsáhnout vše není
v našich silách. Pokud bychom měli zachytit
při kontrolách veškerý odpad, který se na celém území objeví, museli bychom se zabývat
téměř jen tím. Neoprávněně uložený odpad
likvidujeme urychleně a postupně ve spolupráci s odborem VH,“ ještě za OŽP doplnil Josef
Špaček. Dle zákona je možné chápat jako „černou skládku“ veškerý odpad, který není uložen
na místo k tomuto účelu určené. Pokud se věc
vezme do důsledku, jedná se i odložení odpadu vedle popelnic, který často pracovníci VH
z okolí popelnic a kontejnerů odvážejí.  jstr

Procházky prospívají…

P

ři procházce po našem příhraničním
městečku nebo v jeho okolí se člověk
může krásně nadýchat čerstvého vzduchu
a udělat tak něco sám pro sebe. Může se ale
stát, že při takové procházce prospěje celému městu. Nikdy člověk neví, co může objevit a upozornit třeba na nějakou nekalost.
Nechci vůbec nijak zlehčovat záležitost
ukládání odpadu, kam nepatří. Ale v životě města existují období, kdy takové „procházky s nálezem“ a potřebou jej veřejně
ventilovat zvyšují svoji frekvenci. Možná
se dá říct, že se objevují pouze v určitých
obdobích. Nechci ani hodnotit nebo se zastávat způsobu, jak je věc s odpady řešena.
Vzhledem k tomu, že se právě nacházíme
v období vysoké frekvence různých nálezů
nepravostí a jejich co nejveřejnějšího probírání, které je vlastně teprve na začátku,
vede mě to k otázce, jestli je cílem skutečná
náprava nedostatků nebo je jím jen samotné veřejné probírání. Je také otázkou, co je
rychlejší. Jestli psát články nebo se obrátit
rovnou na toho, kdo má dle mého názoru
zjednat nápravu.
Vyjádření názoru nebo upozornění na problém není samo o sobě špatné nebo nežádoucí. Jestliže je ale neustále ze strany
některých členů širšího vedení města poukazováno na nutnost zapojení a angažovanosti občanů, je poněkud úsměvné, když
se veřejná angažovanost jich samotných
často smrskává do onoho krátkého období,
ve kterém se právě nacházíme. Otázkou je
také, zda problémy, které jsou často takto
veřejně probírány, jsou skutečně ty, které
jsou nejpalčivější. V našem případě, zda je
ve městě tak obrovský nepořádek, že veřejné poukazování na černé skládky a s takovým důrazem si zaslouží tak významné
místo v diskuzi oproti jiným tématům.
Kéž procházky v budoucnu probíhají neustále, a ne jen v exponovaných obdobích. 

jstr
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Protál lipensko.cz přináší informace turistům i místním
Jestli vám na webu nějaký zajímavý tip chybí, budeme rádi, když nám jej
pošlete, včetně textu a kvalitních fotografií. Tipy zveřejníme ve prospěch
všech. Zároveň budeme moc rádi, když odkaz na web www.lipensko.cz
umístíte na své weby a pomůžete propagovat Lipensko tak, aby se dostalo k co největšímu počtu uživatelů, návštěvníků a fanoušků.
Těšíme se, že spolu s vámi bude web ještě víc žít a že se spolu s námi vaše
podnikání bude ještě víc rozvíjet! 

Turistickým spolkem Lipenska byl spuštěn nový web, který
propaguje celé Lipensko od Stožce po Rožmberk n. Vlt. Atraktivní doménu www.lipensko.cz věnoval Svazek lipenských obcí.
Na stránkách najdete důležité a podnětné informace jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele či podnikatele.
Na webu jsou pravidelně aktualizovány akce z celého regionu. Uživatel
tak má přehled o dostupných akcích od Stožce po Rožmberk. Přináší
i nabídku ubytování a stravování či tipů na výlety. Čerpají z něj portály
propagující cestovní ruch v celém Jihočeském kraji – www.jiznicechy.
cz. Každá turistická zajímavost je tak sdílena i na stránkách jiznicechy.cz,
případně i na jejich facebook profilu s dosahem desítek tisíc uživatelů.
Web lipensko.cz je otevřen úplně každému, kdo se angažuje v oblasti
od Stožce po Rožmberk. Každý jej může obohatit. Pokud máte ubytovací zařízení nebo nabízíte turisticky zajímavou atrakci či událost, můžeme
vám pomoci s propagací. Pošlete nám kvalitní podklady (text a fotografie v dobrém rozlišení), profil vám vytvoříme zdarma. Posílejte i pěkné
fotky z destinace, uveřejníme je na Facebooku včetně autorství. Hledáme i provozovatele starých řemesel, neobvyklého způsobu podnikání,
zkrátka vše, co může návštěvníkům udělat Lipensko ještě atraktivnější.
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Za TS Lipenska Šárka Stoszková,
tel.: 725 372 630, E–mail: sarka.stoszkova@tslipenska.cz

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

ZANIKLÝ ŠPITÁL A CHUDOBINEC
Dům, který dostal v roce 1772 číslo popisné 46, stál v horní části náměstí
mezi starým měšťanským domem čp. 45 a hotelem Šumava (čp. 47). Doktor Schmidt píše, že dům čp. 46 byl roku 1549 uváděn jako „nový špitál“.
Stejný autor tento údaj upřesňuje větou: „špitál městyse byl založen krátce před rokem 1549.“ Tedy za rychtáře Johanna Wagnera. Víme, že klášterní „Josefský špitál“ v dnešním čp. 122 byl založen již roku 1347, a existoval
i po roce 1549. Od roku 1549 existovaly tedy ve Vyšším Brodě dva špitály.
Na místě špitálu a chudobince dnes stojí prodejna R+R.
Z historie městského špitálu víme, že vyšebrodský měšťan Kaspar Knoll,
který v roce 1576 koupil od kláštera dvě louky zvané „Stadlwiese“, obdařil
špitál každoroční dodávkou šesti sáhů palivového dřeva včetně dovozu.
Prostorový sáh paliva měl zhruba tři prostorové metry. Také další dva
měšťané, Matthias Lebhard a Wenzl Füllköfl, odváděli špitálu na svatého
Michala (29. září) tři fůry dřeva.
Devátého září 1610 odevzdává opat vyšebrodského kláštera Ferenschon
„městečku Vyšší Brod“ pro účely špitálu sto rýnských franků po zesnulém
kameníkovi Sebestiánu Poschovi. V listině se píše: „Tento nám před jistou
dobou svěřil částku sto rýnských zlatých, počítaných po šedesáti krejcarech a nám uložil, abychom těchto sto zlatých odevzdali špitálu v městečku Vyšší Brod k lepší péči o místní chudé...“ Je tedy zřejmé, že v té době byl
již spojen městský špitál s chudobincem.
Za 37. opata Hermanna Kurze, 21. června 1773, obdržel špitál městyse
Vyšší Brod darovací listinou dar pátera Quirina Geyera ve výši tisíc zlatých,
což bylo dědictví po otci. Za tento dar se museli špitálníci denně modlit v oratoři Čtrnácti pomocníků a dále se každý pátek museli pomodlit
růženec před oltářem Umučeného Spasitele. Obraz Čtrnácti pomocníků
do městského špitálu věnoval páter Quirin. Oratoř Čtrnácti pomocníků
byla ve špitále zrušena císařským příkazem Josefa II., zřejmě i s oltářem.
V letech 1797 a 1798 sloužil chudinský špitál jako lazaret, „protože tehdy
řádila nakažlivá nemoc“. Kaplický archivář psal o tom, že ve vyšebrodském špitále byli v roce 1800 „zranění Rusové“. V lednu 1885 zakoupil Vyšší Brod čp. 45 od měšťana Haina, ve kterém měl být zařízen nový špitál
Vyššího Brodu. Bohužel, „záměr však nebyl uskutečněn“.
Po prvé světové válce popsal A. Cechner vyšebrodský městský špitál
a chudobinec takto: „Stojí volně na jižní straně nad náměstím. Původní
stavba byla založena v XV. století a během času byla častěji přestavována.
Přízemní, omítaná budova, krytá valbou, na níž vztyčena pěkná osmiboká věžička s renesanční bání a dvojitým křížem, vše pokryto šindelem.
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Špitál a chudobince. Tato budova stála v místech,
kde je nyní R+R market.

Vchod od západní strany v žulovém ostění je z konce XV. věku. Okna jsou
dvě, svrchem půlkruhová a čtyři menší obdélná“.
Pak již přichází jen závěrečná smutná kapitola vyšebrodského domu čp.
46. V roce 1961 píše vyšebrodská kronikářka Emilie Blažková: „Nejvíce
potřebný je starý špitál, který je chráněn, ale nikoliv opravován státní památkovou péčí. Hyzdí frekventované místo, je předmětem kritiky turistů
a MNV se již řadu let marně snaží prosadit jeho opravu“. Pak se to stalo.
V kronice Vyššího Brodu je zápis, „umíráček“: „Starý špitál z 16. století, stojící na náměstí, byl koncem dubna a začátkem května 1964 odstraněn.
O tuto stavbu se Památkový úřad nestaral, stará šindelová střecha byla
samá díra, krov nahnilý, umělecká hodnota nevalná a výhled na využití
ani po opravě nebyl. Před válkou sloužil jako obytný dům. Ve špitále, který
měl několik prostorných místností, bydlelo až do roku 1945 pět rodin. Při
demolici bylo zjištěno, že zdivo tvořily kameny spojované hlínou. Demolici prováděli vojáci, pomocí buldozeru, nakladače a nákladních aut, materiálem bylo vyplněno prostranství u silnice proti novému kinu.“
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.

Městské divadlo Č. Krumlov – květen/červen 2018
Čtvrtek 10. května 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2018
Vstupné: 380 / 190 Kč
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ – STARWORKS PRAHA
Terrence McNally – FRANKIE a JOHNNY
Režie: PETR KRACIK, překlad: Kateřina Hilská
Hrají: ALEŠ HÁMA a TEREZA KOSTKOVÁ
Více na www.divadlovrytirske.cz
Neděle 13. května v 15.00 hodin
Nedělní pohádka
Jednotné vstupné: 70 Kč
DIVADLO NÁMĚSTÍČKO Praha
Milan Čunderle – JAK BYLA VOSA MARCELKA
RÁDA, ŽE JE!
Více na www.divadlonamesticko.cz
Úterý 15. května 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „GOLD“ JARO 2018
Jednotné vstupné 160 Kč
ŠOS Prachatice
Jaromír Hruška – HOTEL BLACKOUT
Režie, výprava a hudební dramaturgie:
Jaromír Hruška
Hrají: MIROSLAV FUCHS, MIROSLAV GROS,
LUCIE KUTTENBERGOVÁ a KATEŘINA PECHOVÁ
Více na www.facebook.com/hotelblackout

Čtvrtek 17. 5. 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2018.
Vstupné: 480 / 240 Kč
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Edward Taylor, John Graham – PARDON ME,
PRIME MINISTER: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
PETR NÁROŽNÝ v hlavní roli brilantní anglické
komedie ve stylu „JISTĚ, PANE MINISTŘE“!!!
Žhavá novinka na českém jevišti!
Více na www.harlekyn.cz
Sobota 19. května v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2018
Vstupné: 400 / 200 Kč
DIVADLO Antonína Dvořáka PŘÍBRAM
Bohumil Hrabal, Ivo Krobot, Petr Oslzlý
– OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Osoby a obsazení: Viktor Kuzník, PAVEL BATĚK,
PAVEL RÍMSKÝ, ANNA FIXOVÁ a další
Více na www.divadlopribram.eu
Úterý 29. května 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2018
Vstupné: 460 / 230 Kč
DIVADLO POD PALMOVKOU Praha
David Seidler – KRÁLOVA ŘEČ
Režie: PETR KRACIK, překlad: Jitka Sloupová,
dramaturgie: Ladislav Stýblo. V hlavní roli
BERTIEHO, vévody z Yorku vynikajícím
MARTIN STRÁNSKÝ!!!
Více na www.divadlopodpalmovkou.cz

Čtvrtek 31. 5. 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2018
Vstupné: 420 / 210 Kč
DIVADLO KALICH PRAHA
Petr Kolečko – DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
Hrají: Boris – VÁCLAV KOPTA, Iveta – LUCIE
BENEŠOVÁ, Vojtěch – IGOR CHMELA,
Marika – JANA BERNÁŠKOVÁ.
Více na www.divadlokalich.cz
Sobota 9. června v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2018 – náhrada
za představení „PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM“
Vstupné: 400 / 200 Kč
DIVADLO KALICH PRAHA
John Fiske – TITANIC
Současný komediální hit Divadla KALICH !!!
Režie: JAKUB NVOTA. V mnoha rolích hrají:
FILIP BLAŽEK a MIROSLAV VLADYKA
Více na www.divadlokalich.cz
Neděle 10. června 2018 v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „GOLD“ JARO 2018
Vstupné: 540 / 270 Kč
AGENTURA HARLEKÝN Praha
Neil Simon – VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
SIMONA STAŠOVÁ a KAMIL HALBICH v hlavních
rolích slavné americké komedie.
Více na www.harlekyn.cz
www.facebook.com/mdckrumlov
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• 6. 4. – 31. 5., denně 9 – 19 hod., vestibul kina
VÁCLAV HAVEL – POLITIKA A SVĚDOMÍ
Výstava
• Od 2. 5., Galerie Stará radnice
Výstava prací žáků ZŠ na téma Založení republiky
• Od 24. 5., Galerie Stará radnice
Výstava prací studentů výtvarného oboru Akademie
umění a kultury
• 3. 5. 2018 čtvrtek, 15.30 hod., Klášterní zahrada
KLUBÍČKO
Tentokrát procházka na téma: Jarní lovec
• 10. 5. 2018 čtvrtek, 18 hod., Městská knihovna
KVĚTNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Poslední předprázdninové čtení spojené
s výtvarnou dílnou
Vstupné: zdarma!
• 12. 5. 2018 sobota, 9.30 hod. náměstí
Petanque – turnaj dvojic
startovné 50 Kč/dvojice
• 17. 5. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje p. Veselý
Vstupné: 50 Kč
• 18. 5. 2018 pátek
VOJENSKÝ KONVOJ
Průjezd historických vozidel Vyšším Brodem
• 23. 5. 2018 středa, 16 hod, Klub pod kinem
ZPÍVÁNKOVÝ KABARET
Pohádka: Liduščino divadlo
Vstupné: 50 Kč
• 24. 5. 2018 čtvrtek, 15 hod, Náměstí
ZUŠ OPEN
2. ročník celostátního happeningu ve veřejném prostoru
pod záštitou Magdalény Kožené
15 – 17 hod. Koncert žáků hudebního oboru
a kapely u oddělení populární hudby
15:15 Pohádka O ztracené taktovce
16:00 Vernisáž výstavy prací studentů výtvarného
oboru Akademie umění a kultury
• 26. 5. 2018 sobota, 13 hod., areál motokrosu
MILITARY DĚTSKÝ DEN
Zahrajem si na vojáky!!!
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  18. 5. do 12 hodin.
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