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KLÁŠTERNÍ
KONCERTY

2018

 Holinkiáda

16. 6. 2018 od 13.00 hod.
kemp Pod Hrází

Kamil Střihavka
4. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada
Vstupné: 300,– / 350,–

Pavel Žalman Lohonka a spol.
19. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada
Vstupné: 200,– / 250,–

Michal Pavlíček
a Monika Načeva

 Mistrovství Evropy
v muškaření

8. – 10. 6. 2018

2. srpna 2018, 18.00 hod., gotické sklepení kláštera
Vstupné: 300,– / 350,–

Předprodej vstupenek
od 2. května 2018
v Turistickém informačním
centru Vyšší Brod

Kontakt:
Tel.: 380 746 627
Mob.: 724 336 980
infocentrum@mestovyssibrod.cz

 Zastupitelé hodnotí

svou práci

Přečtete si na str. 3

Dopravní výchova
Vážení a milí čtenáři!
V červnovém vydání
zpravodaje si nenechte ujít rozhovor
s mládežnickým reprezentantem v judu
Ondřejem Svobodou,
který má za sebou už i velké úspěchy.
Poměrně velký prostor je věnován diskuzi,
která reaguje především na můj komentář
v minulém vydání zpravodaje. Diskuze se
zabývá jak černými skládkami, tak možnostmi publikování názorů na stránkách
městského periodika.
V minulém vydání jsem také avizoval
přesunutí tématu pokácení dřevin
u Vltavy ve směru k místní části Herbertov,
kterému se redakce podrobně věnovala
a hovořila s vedením města a odborem
životního prostředí.

Příjemné čtení Vám přeje




Jan Straka,
za redakci VZ

A jak akci hodnotí děti?

To nám napsala Michaela Nosková:

D

ne 24. 4. 2018 se ve spolupráci s Městskou
policií Vyšší Brod uskutečnila praktická část
kurzu dopravní výchovy. V areálu školy u altánu si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kole,
každý musel mít povinně cyklistickou helmu.
Trasu pro děti připravil strážník Městské policie Vyšší Brod Jaromír Čížek. Nejprve pan Čížek
každému žákovi a žákyni zkontroloval přilbu
a správně ji seřídil. Poté prohlédl i jednotlivá
kola a vysvětlil, co se může stát, když nám například chybí bezpečnostní prvky na řídítkách.
Pak už si děti vyzkoušely jízdu přes překážky,
což mnohdy nebylo lehké. Pan Čížek rovněž
znovu připomněl zásady bezpečného chování
cyklisty v dopravním provozu a dětem rozdal
reflexní samolepky. Tímto velmi děkujeme panu Jaromíru Čížkovi za přípravu trati a zorganizování celého průběhu akce, která pro nás byla
zábavná a zároveň velmi poučná. 
I. Marková, tř. uč.

Dne 24. 4. 2018 jsme byli na kolech
s panem policajtem Čížkem, který nás
učil, jak bezpečně jezdit. Příklad: musíme mít ty zacpávky na řídítkách, kdybychom je tam neměli, tak bychom
si mohli třeba i rozříznout břicho. Pak
nám řekl, jak si pořádně nasadit přilbu
a pomohl všem z naší třídy s jejím seřízením. Pak jsme měli překážky, které
jsme měli přejet. Jako první byla dřívka, která jsme měli projet, za druhé
jsme měli vyjet na prkno, které mělo
hrany a za třetí byly takové drncavé
schody a objetí kužele, za čtvrté jsme
měli slalom, který se zmenšoval a pak
jsme udělali takovou osmičku kolem
kuželů. A za páté to nejlepší! Přejíždeli
jsme houpačku, to bavilo asi všechny
děti. Pak jsme udělali společnou fotku
a poděkovali panu Čížkovi. Ještě předtím nám rozdal reflexní samolepky,
abychom byli vidět. A pak jsme se rozloučili a šli domů. Bylo to hrozně super!

Den bláznivých účesů
V

pondělí 30. dubna se na naší škole konal
již 11. ročník Dne crazy účesů. A opět to
byla úžasná podívaná! Porota měla nelehký úkol, ocenit ty nejlepší. A jak to nakonec
dopadlo?

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu akce. Za poskytnutí ozvučení děkujeme kapele GinFis. Poděkování si zaslouží
také rodiče, kteří se často na vymýšlení a přípravě účesů svých dětí podílí.

Cena laku na vlasy
1. místo: Sabina Behancová, 2. místo: Tomáš
Krutský, 3. místo: Žaneta Jarešová

Každý rok velmi obdivujeme velkou nápaditost, originalitu, úžasné účesy i převleky
a jsme rádi, že se tato akce stále těší velkému zájmu. 

I. Marková

Celkový dojem
1. místo: Petr Vařil, 2. místo: Vanda Loudová,
3. místo: Adam Mikeš
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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?

Ing. Lukáš Kus
KDU-ČSL

1/ Během svého prvního období mezi členy zastupitelstva města jsem se
nejprve snažil pochytit jak celý systém
funguje. Což se může někomu jevit jako
banální záležitost, ale není to jen o tzv.
zvedání rukou. Poté jsem se snažil aktivně zapojovat problematiky jednotlivých
bodů jednání.
Rovněž jsem působil jako člen komise
životního prostředí, kde se při pravidelných setkáních převážně rozhodovalo
o ochraně či kácení dřevin v intravilánu města. Též organizace a vyhodnocení
soutěže Zahrada a okno roku.
2/Jako největší přínos pro město považuji schválení projektů za desítky milionů. Některé se povedlo již zrealizovat
např. odkanalizování lokality Těchoraz,
Studánky – intenzifikace ČOV, ZTV Pod
vodojemem, výstavba nových parkovacích míst, rekonstrukce radnice a kašny
apod. Jiné veliké akce nás teprve čekají – multifunkční sportoviště za kabinami, napojení cyklostezek směrem Lipno
a Rožmberk nad Vltavou, multifunkční
sál místo kina apod. Je vidět, že město se
nachází v době své další renesance, aniž
by se výrazně zadlužovalo a to je pro
mě velikým úspěchem. Tímto výčtem si
ovšem nepřisuzuji největší zásluhy, které
na daných projektech a akcích má pan
starosta a jeho pracovní tým, jenž za sebou nechal obrovský kus práce.
3/ Podívám-li se na předvolební program
jsem s výsledky spokojen, snad jako svůj
dluh občanům a městu vidím neuskutečnění realizace venkovního koupaliště,
které mnozí z nás musí nahrazovat cestou do Bad Leonfeldenu či jinam.

Eva Maštalířová
Sdružení nezávislých kandidátů
a hnutí STAN1
1/ V tomto volebním období zastávám
funkci neuvolněné místostarostky. Mimo
povinností mi daných zákonem řeším
některé úkoly, které v našem městě již
tradičně místostarosta vykonává. Např.
vyřizování agendy ohledně jednání rady
města a zastupitelstva města; zastupování města při zajišťování stanovisek města
při stavebních řízeních; zařizuji pojištění
města, vč. vyřizování pojistných událostí.
Zajišťuji přípravu, zpracování podkladů
a vyúčtování dotací z Programu regenerace Městské památkové zóny.
2/
– podařily se první kroky pro realizaci naší etapy cyklostezky z Loučovic po Zlatou Korunu;
–
z programu regenerace Městské památkové zóny se součinností Města
Vyšší Brod s Cisterciáckým klášterem
podařilo v posledním roce získat dotaci v několikanásobné výši, než tomu
bylo v letech minulých. Např. v r. 2017
to bylo 1.610.000,– Kč, které město
a klášter využili z dotace na opravu památek na území města.
–podpora Českého ostrovního domu,
projektu, o jehož realizaci usiluje p. Podruh. ZM podpořilo tento projekt souhlasem s realizací přístupové cesty, tak
snad je vše na dobré cestě
– koupě domu č. p. 200, což je první krok
k tomu dát vždy pod jednu střechu
Mateřskou školu, ZUŠ a některé odbory města;
– vytvoření aktivizační místnosti v DPS
ze skladovacích prostor
3/ Město se stalo členem Turistického
spolku Lipensko. V něm vidím velký potenciál pro rozvoj města, jeho propagaci
a turistický ruch. Bohužel se dosud nepodařilo prosadit zapojení podnikatelských subjektů z města do tohoto spolku, aby mohly výhody členství využívat.

Ing. Milan
Zálešák
Sdružení nezávislých kandidátů
a hnutí STAN
1/ Jelikož starosta zastřešuje veškeré
činnosti, je problematické vybrat jen
konkrétnosti. Mou prioritou bylo zajistit rozvoj města při finanční stabilitě.
Odpovědně sledovat vývoj jeho financí
a na základě kompromisů realizovat jen
to, na co jsou zajištěny finanční prostředky a město nezadlužovat. Snažil
jsem se nepodléhat populistickým individuálním záměrům, ale naopak prosazovat záměry zlepšující život celého
města a místních částí.
2/ Většina projektů vzniká za spolupráce zastupitelů a úřadu. Někdy jde o několikaletou práci a čekání na vhodného partnera či dotaci. Hodně energie
jsem věnoval např. odkanalizování, obnově komunikací a veřejného osvětlení ve městě i jeho částech, rekonstrukci
ČOV ve Studánkách a výstavbě ZTV. Nyní
pracuji na rekonstrukci průtahu směr Lipno a pravé strany náměstí či na PD Těchorazské návsi a přestavby MěÚ. Podařil se
chodník u ZŠ. Těší mě i rozvoj soc. služeb
a pečovatelské služby, např. bezplatná
právní poradna, tísňová linka pro seniory
či investice do DPS. Byly zajištěny nemalé
prostředky na objekty a nákup techniky
hasičů nebo na záchranu památek a pomoc při obnově NKP – Cisterciáckého
kláštera. Zlepšila se informovanost pro
občany. Zajistil jsem dlouholetého sponzora Memoriálu A. Straky. Zdárně jsem
dojednal s církví bezúplatný převod pozemků. Osobně si hodně cením, že se mi
podařilo zajistit novou dětskou lékařku.
O dalším rozšíření zdravotnických služeb
intenzivně jednám.
3/ Hodně mě trápí smuteční síň, nyní
se po vydání nového ÚP již připravená
stavba nové snad podaří. Neschválený
nový ÚP zamezil i stavbě hřiště ve Studánkách. Čeká nás další obnova komunikací a bytového fondu.

Foto: archiv MěKZ a zastupitelů
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Vyšebrodský talent
Ondřej Svoboda

Charitativní seminář

Kyusho-Jitsu

18 let, mistr České republiky v judu v kategorii starších žáků do 73 kg

23. 6. 2018 od 09:30 do 16:30 proběhne ve Vyšším Brodě charitativní seminář Kyusho-Jitsu, který pořádá oddíl
Kyusho Vyšší Brod a Kyusho České Budějovice. Náplní semináře budou vitální body v sebeobraně, při boji z blízka,
na zemi, úchopy a páky. Celý výtěžek semináře, bude tentokrát věnován Nadaci policistů a hasičů. Přijďte si zacvičit
a podpořit tento seminář. Pokud nebudete chtít cvičit, ale
chcete pouze finančně přispět, velice rádi Vás uvítáme.
Vaše dobrovolná finanční částka bude zahrnuta do celkového výtěžku semináře a do poslední koruny využita
ve prospěch tohoto projektu. Všichni instruktoři se vzdali
honoráře za cvičení.

Seminář:

Seminář bude rozdělen do čtyř bloků a veden jednotlivými instruktory:
• Ú chopy a páky v Kyusho – Petr Němec
–Kyusho České Budějovice.
• Úderové techniky v Kyusho a sebeobrana
– Zdeněk Vidlák – Kyusho Vyšší Brod.
• Boj na zemi – Martin Zvonař – Keysi Praha.

Relax – sjezd řeky Vltavy

Tvoje první kroky k judu?
V 10 letech jsem odjel na víkend s kamarády
do Kaplice. Podívat se do SK judo Kaplice
k trenéru L. Štěpánkovi. Hned mě to chytlo
a od pondělí jsem začal s nimi trénovat.
Našel jsi podporu u rodičů?
Ano, podporovali mě maximálně. Vozili mě 3x
týdně na tréninky a o víkendech po závodech.
Financovali mi, co se dalo. Závody po Jihočeském kraji (Prachatice, Strakonice) a hodně
do Rakouska.
Za který klub nyní zápasíš
Stále jsem kmenový judista SK Kaplice.
Od 15  let jsem na hostování v J.K. Olomouc,
kde také studuji ve 3. ročníku. Tréninky máme
2x denně, od pondělí do pátku. Víkendy většinou trávím na závodech.
Jaké jídlo máš nejraději? (A co děvčata?)
Nejraději mám ovocné kynuté knedlíky (nemám rád houby). 3. rok mám přítelkyni Sáru
z Litovle. Je taky judistka, při tomto sportu
jsme se i poznali. Její sestra je mistryně světa
ve vodním sjezdu na divoké vodě za juniory.
Dá se skloubit škola a judo?
Někdy je to náročné. Od 6.30 do 8.00 trénuji.
Pravidelně na první hodiny docházím pozdě
(učitele nám to tolerují). Někdy při hodině
i usnu. Učím se převážně po odpoledním
tréninku dlouho do noci.
Jaké bylo pro tebe největší zklamání?
Zranění vazů v kotníku (3 měsíce nemoci).
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Tím jsem přišel o místo jedničky v české reprezentaci starších žáků na závody v Portugalsku
a Španělsku.
Čeho si ve své kariéře nejvíce ceníš?
Reprezentace na mistrovství Evropy 2016
ve Finsku. 3 místo v Evropském poháru v Teplicích 2016. Mistr republiky v kategorii do 73
kg v roce 2017. V letošním roce jsem vícemistr
starších žáků do 73 kg.
Kde jsi byl nejdále ve světě?
Nejdelší zahraniční cesta byla do Japonska,
kde jsem byl 3 týdny. Na soustředění v japonské škole juda. Dále jsem procestoval v Evropě
Rusko, Čečensko, Kosovo, Slovinsko, Maďarsko,
Finsko a Belgie.
Vídíš se z olympijským vítězem Lukášem
Krpálkem?
Byl jsem s ním týden na soustředění v Rakouském Mittersilu, spolu jsme sdíleli apatrmán.
Po večerech jsme si četli nebo hráli karty.
Kdo je tvým vzorem?
Mým vzorem je mistr Evropy do 23 let z Olomouce David Klemert. Líbí se ni jeho přístup
k tréninku, jeho píle a jeho boj na tatami.
Máš nějaký velký životní sen?
Životním snem je pro mě účast za ČR na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži. A Tokio
2020? To je pro mě ještě brzy. 
Ondru zpovídal Josef Koklar

22. 6. 2018 se uskuteční sjezd Vltavy z Vyššího Brodu
do Rožmberka. Odrážíme přesně v 11:30, od parkoviště
pod klášterským rybníčkem.
Cena za osobu 150 Kč
Propozice seminář
Místo konání tělocvična Základní školy Vyšší Brod 382 73
Časový plán:
08:30-09:00 prezentace
09:30-11:00 lekce I – úchopy a páky
11:00 – 12:30 lekce II – úderové techniky
12:30 – 13:30 oběd
13:45 - 15:15 lekce III - sebeobrana
15:15 - 16:30 lekce IV boj na zemi
Cena: 700 Kč za seminář
1. blok – 200Kč
Oběd možno objednat při prezentaci v hodnotě 150 Kč.
Platba hotově při prezentaci, nebo na účet
805123163/0800.
Ubytování za poplatek zajištěno v malé tělocvičně ZŠ.
Večerní posezení v restauraci U Andulky, za doprovodu
uskupení Kyusho KO band – hudební nástroje s sebou.
Přihláška:
Emailem na: kyusho.vbrod@seznam.cz.
Uvěďte: jméno, příjmení, dat. narozeni, bydliště
(pouze město), mobil
Přihlášením prohlašujete, že jste dovršil 15. rok věku,
bez zdravotních potíži, zejména srdeční nemoci nebo
epilepsie. Na seminář se přihlašujete dobrovolně
a na vlastnízodpovědnost. Přihláška je závazná.
Pevně věřím, že si seminář užijeme s dobrým pocitem
pro pomoc druhým.
Zdeněk Vidlák
vitální body a jejich energie pro Vaši obranu...
KYUSHO Vyšší Brod

Základní umělecká škola
informuje
sólo), Adam Doucha - 1. místo v kat. A-XII
(kytara sólo), a 1. místo v kat. C-IV (zpěv za doprovodu kytary). Adam Doucha (4./II.) se stal
absolutním vítězem soutěže.

Ohlédnutí
V letošním školním roce se podařilo žákům
naší školy postoupit do ústředních kol soutěží
žáků ZUŠ.
Nela Karolína Sojková (pod vedením Marie
Hůlové) získala 3. místo v ústředním kole soutěže ve zpěvu, které proběhlo 27.4. v Turnově.
11. 5. se vypravil Smyčcový orchestr ZUŠ
Kaplice (pod vedením Mgr. Anežky Opekarové) do Olomouce, kde se v koncertním sále
Moravské filharmonie Olomouc konalo ústřední kolo soutěže ve hře orchestrů. Náš sedmnáctičlenný orchestr byl v celostátním kole souborem s nejnižším věkovým průměrem 12,5 roku,
soutěžil v kategorii do 16 let a v ohromné konkurenci získal krásné 2. místo.
Žáci kytarové třídy Mgr. Marcela Neckáře se
umístili v soutěži Zlivská kytara:
Nikola Kupečková 1. místo v kat. A-I (kytara

Nadační fond Magdaleny Kožené, který stojí za celostátní přehlídkou základních uměleckých škol ZUŠ Open, letos uspořádal
i 1. ročník stipendijního programu mentoringu
uměleckého vzdělávání MenART. Tento program nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog
ZUŠ stipendium v rámci uceleného programu
spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi, z mnoha jmenujme např. dirigenta Tomáše Netopila, klavíristu Ivo Kahánka,
skladatelku a klavíristku Beatu Hlavenkovou,
výtvarníka Petra Nikla, sopranistku Kateřinu
Kněžíkovou… Přihlášky z celé republiky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný
výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora. Do programu byla vybrána i naše žačka výtvarného
oboru Anička Kahovcová se svým učitelem
Mgr. Václavem Kahovcem, jejichž mentorem
bude výtvarník Milan Cais.
Srdečně zveme:
• 7. 6. od 9.00 Slavnostní ukončení Akademie
umění a kultury – kinokavárna Kaplice
• 11. 6. od 17.00 Absolventský koncert žáků
1. stupně – kaple ZUŠ v Kaplici
• 13. 6. od 17.00 Třídní koncert žáků Marie Bůžkové (housle) – hudební nauka ZUŠ V. Brod
• 13. 6. od 18.00 Třídní koncert žáků Tomáše
Haymanna (dechové nástroje) – h. n. ZUŠ
• 14. 6. od 17.00 Třídní koncert žáků Tomáše
Rožbouda (akordeon, klávesy) – h. n. ZUŠ
• 20. 6. od 17.00 Koncert pro Českou archeologickou společnost – Rožmberk nad Vltavou
– kapely V. Čížka
• 21. 6. od 18.00 Koncert učitelů ZUŠ – kaple
ZUŠ - Kaplice
• 27. 6. od 17.00 Třídní koncert žáků Vladislava
Čížka (kytary) – hudební nauka ZUŠ
• 28. 6. od 16.00 Než odplujem na prázdniny
– koncert souborů a pěveckého sboru – klášterní sklepení 

Dobrý

anděl
Jedna rodina z Vyššího Brodu a dalších dvacet dva z Českokrumlovska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít
další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by
potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání ledvin
či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc
motýlích křídel, cystickou fibrózu a další těžká
kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let
fungování nadace podpořili dárci více než
5 200 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je
nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou. 

Více informací na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Rodiče žáků, kteří mají od příštího září
zájem studovat v ZUŠ – talentové průzkumy budou:
Hudební obor: 5.6. od 14.30 do 17.00
hodin, v budově ZUŠ Míru 201
Výtvarný obor: 5.6. od 14.30 do 17.00
hodin, v budově ZUŠ Míru 194

Staňte se i vy
Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít
přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si
navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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Soubor usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 24. 4. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Roberta Ouředníka a pí
Vandu Kotálovou a zapisovatele p. Jana Straku.
K bodu 2. Schválení programu jednání ZM
dne 24. 04. 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
vyřazení bodu č. 4: Podání žádosti na Jihočeský
kraj o bezúplatný převod pozemků z programu
jednání ZM.
II. schvaluje
zařazení bodu č. 11: Publikační činnost Lipenska o programu jednání ZM
III. schvaluje
upravený program jednání ZM.
K bodu 3. Kontrola usnesení ZM ze dne
27. 03. 2018 a RM ze dne 04. 04. 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předcházejících
jednání ZM a kontrolu usnesení z RM ze dne
04.04.2018.
K bodu 6. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc.
č. 992/7 a 1712/2 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojky k domu č. p. 469 část obce
Vyšší Brod, který je součástí pozemku parc. č.
st. 944 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Vyšší Brod, a na pozemcích p. p. č.
992/7 a 1712/2 v majetku města v k. ú. Vyšší
Brod, mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ:
CZ00246191 (povinný) ve prospěch oprávněné, a to za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH
+ náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 2–47=2018.29.6.1.
K bodu 7. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni „Vyšší Brod garáž p.č. 362 –
úpravna NN“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
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u s n e s e n í č. 2018.29.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy
s názvem „Vyšší Brod garáž č. p. 362 – úpravna
NN“ na pozemku parc. č. 26/7 v k.ú. Vyšší Brod
mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (povinný) ve prospěch E.ON Distribuce, České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 28085400, DIČ
CZ25733591 (oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH + náklady spojené
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy 3–17=2018.29.7.1.
K bodu 8. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 65/9, 80/7
a 1724/1 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 65/9, 80/7
a 1724/1 vše v k. ú. Vyšší Brod – kanalizační
přípojky k domu č. p. 246 část obce Vyšší Brod,
který je součástí pozemku parc. č. st. 335 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Vyšší Brod. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 (povinný) ve prospěch oprávněných, a to za jednorázovou úplatu 500 Kč +
DPH + náklady spojené s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Číslo smlouvy 3–38=2018.29.8.1.
K bodu 10. Vydání územního plánu Vyšší
Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.9.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
dokumentaci územního plánu Vyšší Brod (viz
příloha tohoto materiálu).
II. konstatuje
ad a) že územní plán Vyšší Brod není v rozporu
s aktualizovanými Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje, s aktualizovanou Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem
řešení rozporů a se stanoviskem nadřízeného
orgánu územního plánování,
ad b) že řešení vydávaného územního plánu
plně respektuje doporučení a závěry zpracovaného hodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA), kdy možný význam-

ně negativní vliv na lokality soustavy NATURA
2000 byl krajským úřadem vyloučen již v zadání územního plánu.
III. bere na vědomí
územní plán Vyšší Brod a vrací předložený návrh pořizovateli s těmito pokyny k úpravě:
3. Pro plochu Z.ST.1 stanovit podmínku „– max.
2 stavební soubory“.
5. Na severním okraji plochy Z.VB.3 vyčlenit
plochu PV–N v šíři cca 20 m.
6. Pro plochu Z.VB.13 stanovit podmínku „– objekty do 50 m² zastavěné plochy“.
7. Pro plochy Z.HE.9 a Z.HE.10 stanovit podmínku „– objekty do 150 m² zastavěné plochy“
a do kap. 6.1.12 vložit zkratku „RI–S“ do poslední podmínky.
8. Pro plochu Z.HR.5 stanovit podmínku „– objekty do 50 m² zastavěné plochy“.
9. Plochu Z.VB.28 vypustit bez náhrady.
10. P. p. č. 1749/10, 113/1 a 268/1 vše k.ú. Vyšší
Brod přičlenit do vymezené hodnoty v území
H18
Historické jádro Vyššího Brodu a změnit funkční využití na SC–S.
12. V kap. 6.1.9. vypustit podmínky prostorového uspořádání bez náhrady.
13. V kap. 6.1.15 vypustit s „Přípustného využití“ odrážky „stavby a zařízení pro skladovací
prostory, stavby a zařízení velkoobchodu, stavby a zařízení maloobchodu“ a naopak doplnit do „Podmíněně přípustného využití“ text
„s podmínkou prodeje a skladování zemědělských produktů: stavby a zařízení pro skladovací prostory, stavby a zařízení velkoobchodu,
stavby a zařízení maloobchodu“.
14. Podmínku pořízení územní studie ÚS1 rozšířit na celé plochy P.HR.3 a Z.HR.11 a sousedící
pás ZV–N.
16. Posunout pás zeleně v centrální části Studánek severozápadním směrem mimo objekt
stávajícího kravína a vymezit jako plochu přestavby.
17. P. p. č. 391/1 v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu změnit na plochu ZO–N, plochu přestavby
a související plochu ZV–S taktéž změnit na plochu ZO–N.
20. P. p. č. 426/3 v k.ú. Vyšší Brod vymezit jako
SC–S.
21. Plochu Z.VB.21 změnit na RN–N a přičlenit
k ploše Z.VB.20.
22. Část plochu Z.VB.3 západně od komunikace
vypustit bez náhrady.
24. Z podmínek prostorového uspořádání pro
plochy NZo a NZt vypustit omezení „maximální zastavěná plocha 100 m² pro zemědělské
objekty“ a za slova „25 m² pro ostatní stavby
a zařízení“ doplnit sousloví „(s výjimkou zemědělských objektů)“.
IV. ukládá
starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele,
zajistit úpravu dokumentace dle výše uvedeného bodu III. a zajistit nové veřejné projednání
návrhu.

K bodu 11. Publikační činnost TS Lipenska.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.29.11.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
p. starostu k výzvě pro TSL o vyjádření k publikační činnosti TSL, týkající se města Vyšší Brod.
Nepřijatá usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 24. 4. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 139 v k.ú. Herbertov.
Nebylo přijato usnesení:
ZM I. souhlasí v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 139 o výměře 33.539 m² v k.ú.
Herbertov, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.
Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem
nemovitosti spojené.
K bodu 10. Vydání územního plánu Vyšší
Brod
Nebylo přijato usnesení – schválení úprav
ÚPO v bodech:
1. Pro všechny stávající plochy bydlení (BH–S,
BI–S, BV–S, SV–S, SVo–S) a pro stávající plochy
občanského vybavení (OV–S) bude stanoven
koeficient zastavitelnosti 60 %,
2. Plochu Z.HR.3 na východním okraji Dolního
rybníka vymezit až na hranici vodní plochy
na jejím západním okraji.
4. Plochu Z.VB.1 změnit na plochu BI–N.
11. Z textu „Podmíněně přípustné využití“ vypustit příkladný výčet v závorce „(např. opravny
osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny
spotřebního zboží, kadeřnictví, apod.)“.
15. Pás zeleně v centrální části Studánek změnit z ZV–S na ZO–N.
18. P. p. č. 15/3 a jižní část P. p. č. 391/1 v šíři cca
10m v k.ú. Studánky u Vyššího Brodu změnit
na plochu ZO–N a vytvořit tím pás izolační zeleně mezi plochou SK–S a BV–S, zbylá severní
část P. p. č. 391/1 bude přičleněna k ploše SK–S.
19. Jižní část P. p. č. 391/1 v šíři cca 10m v k.ú.
Studánky u Vyššího Brodu změnit na plochu
ZO–N a vytvořit tím pás izolační zeleně mezi
plochou SK–S a BV–S.
23. Plochu Z.ST.14 vypustit bez náhrady.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák, starosta
Eva Maštalířová, místostarostka

Příští jednání zastupitelstva
Přijměte pozvání na 30. veřejné zasedání ZM, které proběhne 12. 6. 2018
od 17.30 v zasedací místnosti MěÚ.

Informace
z úřadu
25. 5. 2018 nabyl účinnosti předpis evropského práva, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Toto Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU),
více známé pod zkratkou GDPR, nahrazuje
náš zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, podle kterého jsme se až do této doby
řídili a který byl podle mého mínění pro naše
potřeby zcela dostačující. Přestože jsou si oba
právní předpisy do značné míry podobné, přináší GDPR přísnější pravidla a s tím související
nové povinnosti, např. jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů, či zpracovávat
záznamy o činnostech.
Město Vyšší Brod jako správce osobních údajů
svěřilo výkon pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti RES PLUS s.r.o., Český

Krumov, kterou zastupuje JUDr. Vladimír Novotný. Kontakt na pověřence včetně Informace k ochraně osobních údajů je zveřejněn
na webu města Vyšší Brod, a to ve složce povinných informací.
Město Vyšší Brod jako územně samosprávný
celek zpracovává osobní údaje téměř ve všech
případech na základě plnění právních povinností, výkonu veřejné moci nebo plnění úkolu
ve veřejném zájmu, na základě oprávněného
zájmu či ochraně životně důležitého zájmu.
Jenom zlomek nakládání s osobními údaji
nelze zařadit pod účely výše uvedené, a právě
v těchto případech budeme potřebovat získat
Váš souhlas. Jedná se např. o souhlas uživatelů služby zasílání SMS zpráv, vedení evidence
čtenářů knihovny. Z tohoto důvodu budete
našimi pracovníky v nejbližší době vyzváni
k udělení souhlasu se zpracováváním Vašich
osobních údajů ke konkrétnímu účelu. Děkuji
za pochopení a věřím, že se nenecháme otrávit dalším nesmyslným nařízením, které k nám
z Bruselu dorazilo. 
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Vítání občánků

(foto Romana Marková)

V sobotu 21. dubna 2018 přivítala místostarostka města Eva Maštalířová v obřadní síni
Městského úřadu ve Vyšším Brodě malé občánky. Přivítány byly tyto děti: Martin Kozák,
Timea Pomije a Anna Křivohlávková. Slavnostní uvítání proběhlo již potřetí v tomto
roce, celkem bylo pozváno 14 rodičů s dětmi
a pozvání přijalo 9 z nich. Program zpestřily
básničkami a písničkami děti z místní mateřské školy. Další vítání občánků v tomto roce
zorganizuje komise SPOZ ve spolupráci s matrikou na podzim. Rodiče nově narozených
dětí dostanou včas pozvánku nebo se mohou
sami přihlásit na matrice Městského úřadu
ve Vyšším Brodě. 

Mgr. Radka Francová, matrikářka
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Komentář ke komentáři...
V

minulém čísle Vyšebrodského zpravodaje jsme se dočetli o veřejném nepořádku
a způsobu, jak město tento problém řeší.
Není pochyb o tom, že se město snaží tyto
nekalosti některých občanů napravit, jen by
v některých případech chtělo trochu přidat
na tempu. Zmíněná lokalita není jediná v našem katastru a zabývala se jí Rada města
v průběhu minulého roku. Výsledek nějak neohromil. Vše zůstalo tak, jak bylo. A přitom
člověk nechce přece nic jiného, než mít okolo
sebe pěkné prostředí.

V každém případě po přečtení „Komentáře“
pana Straky jsem se nestačil divit, co by zastupitel měl nebo snad neměl dělat v určitém
časovém období před komunálními volbami.
Myslel jsem si, že každý má právo vyjádřit
svobodně svůj názor či požadavek, ať ústně či
písemně a že je při tom jedno v jakém období
se právě nacházíme. A zvláště ve chvíli, kdy se
v dané věci i přes jednání užšího vedení města nakonec nic nestalo. Zastupitel zastupuje
zájmy občanů, to ví snad každý. Nu a nakonec
jsem zjistil, že to každý asi neví.

Názor – nadbytečný komentář
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Vyšebrodského zpravodaje
byl publikován komentář redakčního kolegy
s titulkem „Procházky prospívají...“, reagující na kritický článek MVDr. Jaroše o konkrétním zážitku, uvedený pod titulem „Veřejný
(ne)pořádek“.
„Přilepený“ komentář redakce na stejné stránce listu totiž považuji podle svého názoru
za nadbytečný a jeho existenci nechápu. Někdo přece něco napíše a ten, koho se to týká
se k tomu vyjádří. Toť vše. V tomto případě
se strana, která k tomu měla co říci, vyjádřila
perem redaktora. Extra k tomu ještě takto
komentovat postoj člověka, který upozornil
na tristní stav zahrádek a zeleně, mi připadá
nešťastné a nekorektní. Jak můžeme chtít, aby
jakýkoliv občan poukázal na nepravost, když
za to bude veřejně pranýřován? Vždyť chceme
hezké městečko, aby se nám zde dobře žilo.
A to také bylo cílem článku Dr. Jaroše. Oblast zahrádek s nepořádkem ve Studánecké
ulici je totiž dlouhodobým problémem, a ne
náhlým „nálezem“. Proto po úředním jednání v roce 2013 a posléze probíraném tématu
na jednání Rady města v loňském roce bez

docíleného výsledku, považuji publikování
kritiky za jedině správné a opodstatněné. Zastávám názor, že by redakce neměla komentovat obsah příspěvků autorů a měla
by zaujmout vždy nestranné stanovisko.
Konfrontačně podivně laděný komentář se
zmiňuje o potřebě některých občanů veřejně
něco ventilovat ve snaze se angažovat zejména v onom krátkém období, ve kterém se
právě nacházíme (rozuměj zřejmě úvaze autora: předvolební období). Zbytečně tím svým
tvůrčím myšlením komentátor popudil řadu
zastupitelů, kteří vykonávají svoji volenou
funkci zodpovědně po dobu čtyřletého mandátu a jejichž práce já si naopak vážím. Jelikož jsem nebyl do poslední chvíle obeznámen s existencí tohoto komentáře svého
kolegy jako člen redakční rady a s jeho publikováním jsem posléze n e s o u h l a s i l,
využívám svého práva se od něho veřejně
distancovat a vysvětlit tyto okolnosti jak
občanům, tak i těm zastupitelům, kteří se
na mne obrátili s naprostým údivem. 
Rudolf Herčík – člen redakční rady

Odstranění černé skládky
V

e svém příspěvku do Vyšebrodského zpravodaje upozornil jeden z našich zastupitelů na černou skládku. V lokalitě za tržnicí
směrem k Martínkovskému vrchu řešili tuto
problematiku pracovníci Odboru životního
prostředí již v roce 2013. O nově vzniklé skládce nevěděli, ale ihned zajistili likvidaci odpadu
prostřednictvím technických služeb. Z pohledu MěÚ se jedná o situaci, kterou řeší pracovníci Odboru životního prostřední několikrát
do roka. Proti neoprávněnému skladování odpadu je třeba v každém případě nekompromisně a rychle postupovat! Osobně mě ovšem mrzí, že dotčený zastupitel vůbec nevy-
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užil právě jemu dané možnosti bezprostředního projednání problému (zařazení příslušného bodu na jednání zastupitelstva, osobní
projednání apod.). Nemohu se ztotožnit ani
s jeho názorem, že se černá skládka nacházela
v místě, které by bylo frekventováno zahraničními návštěvníky. Zda zvolený způsob řešení svědčí o tom, že zastupiteli šlo skutečně
o zájem nás věch, tj. zjednat nápravu, anebo
pouze o prokázání své osobní angažovanosti
v předvolební době, ponechávám na posouzení Vás spoluobčanů. Závěrem mi dovolte
uvést, že jako tajemnice MěÚ vítám veškeré
konstruktivní podněty k odstranění problémů

Možná by stačilo si informace řádně ověřit
a až pak psát články za město a komentáře
za sebe, jako fyzickou osobu.
Osobně si myslím, že každý volený zastupitel
dal svojí funkci maximum co mohl. Někdo více, někdo méně… každý dal co mohl.
Proto respektuji názor pana Straky jako občana, ale důrazně ho odmítám. 
Jaroslav Marek
Radní města Vyšší Brod

Otevřený dopis
Janu Strakovi
Vážený Jane Strako,
dovolte mi krátce reagovat na Váš článek nazvaný „Komentář, procházky prospívají…“ na straně 15. posledního čísla
Vyšebrodského zpravodaje (ZPRAVODAJ
MĚSTA VYŠŠÍ BROD, ročník 29 | květen
2018). Takto urážlivý, povýšenecký a arogantní článek snad neměl být ani napsán
a když již byl, neměl být zveřejněn formou,
jakou jste jej zveřejnil. Kdybyste se účastnil
veřejného života i jinak než v rámci svých
pracovních povinností a občas dříve zašel například na veřejná zasedání Zastupitelstva města, jistě by Vám neuniklo, že
někteří naši spoluobčané se angažují pravidelněji a nesou svou kůži na trh v rámci
upozorňování na nedostatky a nepravosti
častěji, než se Vám „zdá“. Zřejmě Vám
v kontextu komentovaného článku pana
Jaroše významně unikla věta cituji: „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 nemusíme nalhávat)“,
která je veřejným apelem a ne předvolebním bojem, do kterého jste ji zařadil Vaším
komentářem právě Vy. Pevně doufám, že
až se jednou rozhodnete nést svou kůži
na trh veřejné angažovanosti, budete mít
pro výběr palčivějších a významnějších
témat pro diskusi a volební agitaci v exponovaných obdobích dobrou ruku. A bude
Vám umožněno stejnou měrou, jako všem
ostatním je též zveřejňovat i na stránkách
našeho zpravodaje.
S pozdravem Robert Ouředník
nebo zlepšení situace. Poměrně těžko se mi
ale pracuje například právě s články, jejichž
pisatelé se snaží určitou záležitost neúměrně
zveličovat, aniž by ji chtěli řešit standardními
postupy. 

Mgr. Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ Vyšší Brod

Způsob řešení jak odstranit černou skládku
Vážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje,
rozhodně svým příspěvkem nechci lít olej
do ohně a rozpoutávat další mediální kauzu.
V životě města jsou problémy, které se dají řešit
okamžitě, ale i ty jejichž řešení trvá několik let.
Problematika černých skládek patří do kategorie, která se dá řešit a někdy vyřešit v průběhu několika málo dnů, pokud zjistíme původce neoprávněné skládky, majitel pozemek
zpřístupní a podobně. Ale i v jiných případech
nakonec město skládku odstraní a náklady
na její odstranění vymáhá na majiteli pozemku. Dovolím si tvrdit, že v průběhu roku je
na území města objeveno několik desítek černých skládek jak občany, Městskou policii,
MěKZ, pracovníky Odboru VH. Desítky kilo
odpadů odstraňují ochránci přírody a dětský oddíl pod vedením Ing. Josefa Špačka.
Značnou část skládek objeví svou kontrolní
činností a následně likviduje Odbor životního
prostředí ve spolupráci s Odborem vedlejšího
hospodářství.

Na celé věci mne zaráží skutečnost, že pan
MVDr. Jaroš popisuje stav, který si matně vybavuje z minulého volebního období (k uvedené
věci z října 2013 je na městě dostatek písemností a fotodokumentace dokládající, že stav
byl uveden do pořádku). Tuto již starou záležitost ve svém článku spojuje se stavem, který
zjistil na pozemku při jarní procházce. Aby se
černá skládka odstranila, stačilo opravdu jen
málo: osobně zajít nebo napsat na Odbor životního prostředí a zjištěný stav řešit. Pokud
by se věc neřešila, tak má jako zastupitel možnost požadovat vyřešení na Radě města nebo
Zastupitelstvu města. Rozhodně si nemyslím,
že by zahrádkáři v těsné blízkosti svých zahrad
trpěli skládku 4 roky.
Reakce na komentář publikovaný ve Vyšebrodském zpravodaji z řad některých zastupitelů nebyla dle mého názorů úměrná.
Ale na vyslovení svého názorů má nárok každý zastupitel a já je za jejich názory nebudu
pranýřovat. Svalovat vinu na své sousedy bez

toho, abychom si uklidili před vlastním prahem, je taky na pováženou.
Stačí se podívat na sídliště k sběrným nádobám např. u č.p. 312 nebo k panelovým domům po rekonstrukci jednotlivých bytů jejich
vlastníky.
Pan Jan Straka je redaktorem Vyšebrodského
zpravodaje několik let. Za toto období byl
náš zpravodaj několikráte oceněn i proto, že
dbá, aby články a reakce na ně byly vyvážené, a hlavně aby nikoho neurážely. Vyčítat
redaktorovi malou angažovanost ve městě
je od pana Roberta Ouředníka přinejmenším
neuctivé, už jen vzhledem k dlouholeté práci
Jana Straky s mládeží a ve výboru FK Dynamo Vyšší Brod. Tento očividný rozpor svědčí
o tom, že kritika má úplně jiné pozadí. 
Ing. Milan Zálešák
starosta města Vyšší Brod

Vážení čtenáři,

Vážení čtenáři,

v této diskuzi jsem využil jen možnosti přímé odpovědi na otevřený dopis p. Ouředníka,
který jsem odeslal pisateli a všem adresátům, jimž byl otevřený dopis odeslán. Ve zpravodaji
ji zveřejňovat nechci, aby nevyvolala další reakce a téma by zabíralo místo pro jiný zajímavý
obsah. Téma se navíc stalo velmi širokým. Od základní práce redakce přes možnosti publikace
názorů až po osobní zapojování do veřejného života. Odpověď je tak velmi široká a obsáhlá.
Téma by se mohlo dále štěpit a diskuze by se mohla stát nekonečnou. 

při probírání tématu skládek a možnosti
publikace názorů byl dán prostor všem
stranám, které jej chtěly využít. Tuto záležitost považuji za uzavřenou a nebudeme
se jí již věnovat. 



Karel Troják
šéfredaktor

Jan Straka

Z deníku Městské policie

Omluva

V

Ve Vyšebrodském zpravodaji č. 302, květen
2018 bylo nedopatřením chybně uvedeno jméno autora článku „Koncert pro Andu už po jedenácté“. Autorem článku je Vladislav Čížek. Tímto
se autorovi za chybu omlouváme. 

měsíci dubnu a květnu jsme se věnovali
autovrakům odstaveným v katastru města,
aby bylo na léto uklizeno a uvolněna parkovací místa potřebným. Byla nalezena celkem
čtyři vozidla, které se po dohodě s majiteli
nechala odvézt k likvidaci. Dále byly nalezeny
dvě černé skládky – odložené staré pneumatiky a v dalším případě směsný odpad, který byl
odvezen na náklady města. Pachatelé prozatím zjištěni nebyli, pokud by se to ještě podařilo, kromě pokuty by samozřejmě museli městu
zaplatit náklady na likvidaci skládky.
Strážníkům byla oznámena krádež dětského
kočárku před Tip sportem na náměstí, která
byla téměř okamžitě objasněna díky kamerám
po městě a kočárek se mohl odpoledne vrátit
ke své původní majitelce. Za krádež byla uložena pokuta.
Na oznámení občana byl kontrolován podnapilý muž na autobusové zastávce. Po kontro-

le byl vykázán z prostoru zastávky, což také
učinil.
Strážníci proškolili děti základní školy z Besipu,
doplněné na závěr jízdou zručnosti. Do mateřské školy strážníci zavítají ještě dvakrát
k předškolákům, aby se naučili před nástupem do školy samostatnému přecházení přes
přechody.
Vedlejšímu odboru jsme předali několik zjištění poruch schůdnosti komunikací k opravě.
Strážníci provedli postupně servis na parkovacích automatech, aby byly připraveny na sezonu.
Připravujeme také nákup nového parkovacího
automatu za dosluhující. 
Za MP str. R .Kozel

redakce

Řádková inzerce
• Prodám panelákový byt 2 + 1 v původním stavu ve Vyšším Brodě. Cena 1.300.000 Kč.
V případě zájmu volejte na tel.
+420 724 535 513 – pouze v so + ne.
• Hledáme obsluhu čerpací stanice ARMEX
OIL Studánky. Plný úvazek. 9 hod. služby, poté 2 dny volna. Nástup možný ihned.
Info: 602 842 648.
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Obrázky od Vltavy – červen 2018

Slavnostní odemykání…
Jsou myšlenky a činy, nad kterými zůstává
rozum stát a v srdci zamrazí i v nejkrásnějším
měsíci kvetoucích růží…
Třicet dva let chodívám vždy 16. dubna s muškařským proutkem a barevnou chmýřenkou
k proudům stříbropěnné Vltavy pod Vyšším
Brodem – pro rybáře se v ten den otevírá
pstruhová sezóna na řekách, říčkách i potocích. Těším se na rozkvetlé koberce sasanek,
blatouchů a orsejí, na hráškou zeleň právě rozpučelých javorů, buků, jabloní a divokých třešní nad chladnými proudy mé milované Řeky.
Vzpomínám na divoce krásná zákoutí Vltavy,
kde člověk potkal tak vydru říční od hluboké
tůně, splašeného srnce v háji olšovém či ro-

dinku divočáků v pobřežních bažinách. Pod
baldachýnem prastarých dubů, které pamatují
zdobné klobouky pánů z Růže, jsem rád naslouchal písním Řeky o nesmírném bohatství
stříbrných lipanů, nádherných tečkovaných
pstruhů i lososů atlantických ze severních moří. Jednoho květnového rána jsem v proudech
společně bok po boku lovil s mohutným vydřím samcem – chtěl mi předvést své lovecké
umění. Nad námi kroužily volavky popelavé,
zvědavě očekávaly, jak souboj dopadne. Hrozně jsem tehdy vydráka naštval, když jsem
zasekl obrovského duhového pstruha, většího
než šelma sama! Kdysi tu vysadili i hlavatky podunajské – královny slovenských vod; dodnes
vidím vzedmutou vlnu, jak mi metrová velryba
utrhla návazec s muškou „Profesor“! Na vlastní
oči jsem na Řece spatřil tření mihulí v mělkých
brodech nad Rožmberkem i stoletou škebli
perlorodou někde pod hradem.
Za posledních patnáct let dochází na Vltavě
k fatálním změnám. Před očima nás všech tu
probíhají nešťastné a hektické závody „Urvi, co
můžeš!“ – všemožní šikulové a podnikavci parcelují pěkně metr po metru jedinečnou romantickou krásu naší národní řeky ve jménu „využití
jejího ekonomického potenciálu“. Každé jen
trochu příhodné místo je bez milosti vykáceno, odvodněno, zplanýrováno a přeměněno
na nějaký další výnosný vodácký kšeft. Vyrůstají další a další velkokapacitní kempy, občerstvovací centra „od veverky po pantera“, menší

či větší nálevny, roztodivné stánky, přepestré
bufety a konspirativní plovoucí nálevny s pálenkou z celého světa. Na každý vzrostlý strom
je hřebem přibita velkoplošná reklama lákající
na nejlepší horký párek v rohlíku na celém povodí a točené pivíčko v plastovém kelímku.
Vltava se tomuto absurdnímu cirkusu na vodě
slavnostně odemyká již v druhé půlce dubna,
kdy se vše živé v přírodě rodí a nabírá sílu.
Nikým neregulovaná lavina brutálního vodáckého turismu, která se vyvalí do proudů jarní
Řeky, nenávratně ničí poslední ostrůvky divoké,
volné a nespoutané přírody, o které se zpívá
v naší národní hymně. Nejnovějším otřesným
případem je totální devastace mnoha stovek
metrů pobřežního olšového háje na pravém
břehu, od Těchorázu až k Herbertovu. Květnatá
olšina s cennými mokřinami a mnoha vzácnými
druhy rostlin se během několika předjarních
dní letošního roku přeměnila na bohapustou
měsíční krajinu černého smradlavého bahna.
Proč?
Já se ptám: „Kdo tu co činí a jaký je jeho
podnikatelský záměr?“ A především: „Kdo tuto
plošnou devastaci pravého břehu schválil?“
V příštím čísle Zpravodaje bych rád poprosil
o odpověď pana starostu našeho městečka,
které se pyšní titulem „Pokladnice přírodních
a historických krás“. 
Za odpověď předem děkuji.
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

Kácení u Vltavy
R

edakce zpravodaje si vzala podnět ohledně
kácení za své a zjistila následující skutečnosti. Vše se budeme snažit osvětlit, vysvětlit
a uvést informace na pravou míru.
S dotazem, jak je to s dotčenou lokalitou, která
Vás zajímá, jsme se obrátili na Odbor životního prostředí, neboť ten je rozhodujícím článkem, jak nám potvrdil starosta Milan Zálešák.
„Věc se týká státní správy, nikoliv samosprávy
úřadu, a do té ze své pozice dle zákona nemohu zasahovat. Ve své podstatě o jednotlivých
rozhodnutích odborů ve chvíli, kdy přeneseně
rozhodují za statní správu, ani nevím. Jak jsem
už uvedl, podle zákona nemohu tato rozhodnutí
ovlivňovat. Mohu tak činit pouze v případě, kdy
se rozhodnutí týká pozemků ve vlastnictví města. S tímto dotazem je třeba se obrátit na odbor
životního prostředí,“ řekl redakci.

„Na odbor došla v lednu letošního roku žádost
majitel pozemku o povolení kacení. Nejprve jsem
provedli místní ohledání, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o náletovou dřevinu bránící obdělávání pozemku. Na tomto základě jsem kácení
povolili,“ uvedl vedoucí OŽP Miroslav Krahulec.
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Odbor nechal redakci nahlédnout do rozhodnutí o kácení dřevin, z kterého vyplývá, že žadateli bylo jednoznačně určeno, jak ošetření
pozemku provádět. Rozhodnutí přesně stanovilo počet a druh dřevin, které mohou být
pokáceny a zároveň žadateli ukládá, jak přesně dále postupovat, aby došlo ke kompenzaci
ekologické újmy pokácením vzniklé. Při úpravě
pozemku mělo nejprve dojít k odstranění pařezů, následně k obnově vodotečí a do dvou
provést výsadbu za přesně stanovených podmínek. Musí být použity dobře zapěstované
stromky zajištěné proti újmě. Zároveň správní
orgán ukládá majiteli povinnost následné péče

o tyto dřeviny po dobu pěti let. V případě úhynu sazenic musí být neprodleně vysazeny nové.
Z výše uvedeného je patrné, že nedošlo
ke svévolnému kácení dřevin. Podnikatelský
záměr v tomto případě nepřísluší orgánu hodnotit. Ještě je nutné podotknout, že se historicky jednalo o pozemky, které byly zemědělsky
využívány a spravovány. Pro dokreslení přikládáme letecký snímek z 50. let minulého století.
Zemědělská činnost byla na těchto pozemcích
prováděna minimálně další dvě desítky let.
Po dlouhá léta se tedy jednalo o kulturní krajinu. 
kt

Bobři se tu také střílejí…
J

eden můj známý, vzdělaný a dosti sečtělý
člověk, komentoval návrat bobrů evropských k vodám Vltavy jako fatální problém,
který je potřeba řešit radikálně, abychom snad
nepřišli o naši malebnou jihočeskou krajinu…
V polovině května jsme s dokumentárním štábem České televize vyrazili prohlédnout si
ty úseky Vltavy, kde se bobři usadili. Natáčeli
jsme u Bobřího jezera nad Milnou, u bobřího
polohradu v nadjezí u obce Loučovice, a také
v úseku Vltavy pod Těchorázem. Jihočeský kraj
totiž, jako jediný v celé České republice, povolil odstřel tohoto nejpřísněji chráněného tvora,
který se k nám navrací po téměř dvou stoletích. U Milné už stihli zamordovat celou bobří
rodinu – po myslivecku 3 kusy! Podobný osud
pravděpodobně čeká i rodinku loučovických
bobrů… Naše dvoudenní výpravy za tímto
podivuhodným tvorem přinesly velice zajímavá srovnání. Jakým způsobem dokáže ovlivnit
krajinu bobr evropský – a jak se na tváři našeho regionu podepisuje člověk, především svými aktivitami v oblasti turistického průmyslu?
V květnovém příspěvku pro Vyšebrodský zpravodaj jsem se věnoval podmáčeným květnatým hájům na pravém břehu Vltavy pod Těchorázem, které byly počátkem letošního roku
srovnány se zemí a v délce několika set metrů

Sestav posád

až po Herbertov přeměněny na bezútěšnou,
totálně zdevastovanou planinu. Rozhodně
v tom neměli tlapky bobři evropští! V článku
jsem žádal pana starostu našeho města o zodpovězení těchto otázek: Kdo nechal vykácet
a zplanýrovat pobřežní olšinu? Jaký byl jeho podnikatelský záměr? Kdo vydal povolení
ke kácení a plošným „terénním úpravám“? Příspěvek bohužel v květnovém čísle Zpravodaje
zveřejněn nebyl; od redakční rady se mi nedostalo žádného vyrozumění. Pouze v noticce
květnového čísla Zpravodaje jsem se dočetl,

ku a
ku, postav kocáb

že problematika kácení neztratí nic na své aktuálnosti a pro nedostatek místa si ji necháme
na příští měsíc.
Rád bych v červnovém „Obrázku od Vltavy“
připomněl moudrá slova indiánského lidu:
„Vzdálí-li se lidské srdce od Přírody – zatvrdí
se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je
živé, rychle povede také k nedostatku úcty
k lidem.“
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš

v yhraj 20.000,– K
č.

46. P
a
v
l
i
p
d
el
h
c
í
n
lavba kurióz
sobota 1. 9. 2018
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J

e tu červen a začátek léta, koupání, cestování a rozkvetlých zahrad. Dnes si povíme
o jedné voňavé letní krásce. Je to levandule.
Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) je
nejznámější druh, ale můžeme potkat mnoho
druhů levandulí, které se liší barvou květu
i vzrůstem. Má velmi ráda slunce. Už naše babičky věděly, proč jim nesmí chybět za oknem
nebo na zahrádce.
Květy se sklízejí podle druhu od června až
do srpna a to těsně před tím, než plně vykvetou. Lístky můžeme otrhávat po celý rok.
O levanduli se říká, že umí pohladit neklidnou
duši. A je to tak. Tiší bolesti hlavy, migrénu,
tlumí pocity napětí a nervozity. Levandule má
mnoho prospěšných vlastností.
Jako antistresový a uklidňující čaj můžeme
květy levandule smíchat například s květem
heřmánku. Čaj z levandule zklidňuje, pomáhá
se špatným usínáním. Také uklidňuje křeče zažívacího traktu, pomáhá při poruchách trávení,
zlepšuje činnost střev. Levandulová koupel nás
celkově posílí, zklidní a je prospěšná i u revmatických potíží. Nálevem z levandule je vhodný
při ekzémech, kožních plísních i u špatně se

hojících poranění. Obklady pomáhají při křečích, revmatismu, po obrně nebo při pohmožděninách. Zmírnit záněty a bolesti kloubů můžeme masáží levandulovým olejem. Levandule
potlačuje růst bakterií a proto je vhodná k léčení ran.
Sáčky naplněné sušenými květy levandule vložené do zásuvek a šatníků krásně provoní prádlo a ochrání ho proti molům. Levandulové
květy můžeme použít na ozdobu oblíbených
jídel. 
Mějte krásné provoněné léto
Ivet Bylinka Podhradská

Karetní výklad na měsíc červen
Röhrig Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.

máme i my v prvních týdnech tohoto měsíce
odpoutat svou mysl od rutiny a vnímat jinýma
očima, lehčeji, s důvěrou a hravostí.

M

Uprostřed měsíce nám jednička Mečů – Eso
– ukáže nový směr. Naše myšlenky budou
jasnější. Pokud jsme měli s druhými spor nebo
nedorozumění, nastane vyčasení, projasnění.
Abychom mohli jít svou cestou, je třeba někdy ráznější přístup. Vnímejte své myšlenky
a inspirace. Zapisujte si je, pokud není možné
je realizovat okamžitě. Nenechte se odradit.
Čas plyne jinak, než ho chápeme my. Vesmír
zhmotňuje naše přání na jiné časové ose, proto někdy trvá (z našeho pohledu) dlouho, než
se vyplní. Někdy je to příležitost pro nás, zjistit
zda opravdu chceme naše přání splnit.

ěsíc červen, ve kterém oslavíme letní slunovrat a mnohem víc pocítíme závan léta, prázdnin, dovolených, otevírá karta Blázen.
Je označena nulou a řadí se na začátek i konec
Velké Arkány. Bláznem se někdy může stát každý. Vnitřně jsme celý život dětmi a těm se bláznovství odpouští. Mezi dospělými je to horší,
ne všichni se dokážou uvolnit a dovolit si nespoutanost, hravost, smích i tam, kde to společnost špatně nese. Začátek měsíce je o přijetí
dvou tváří, které máme. Uvědomit si, že není
jen materiální svět, ale existuje i spousta věcí
mimo naše logické chápání. Blázen v sobě nese i moudrost. Vědomě být i dítětem a užívat si
každý den naplno. Dokud se děti nenaučí vnímat čas, týdny, měsíce, roky, tak jak se řídí svět
kolem nás, vnímá dítě vše okamžitě. Stejně tak

Na konci měsíce se můžeme ocitnout v izolaci.
Desítka Holí je náš vnitřní svět. Abychom si nenechali ubližovat, postavíme kolem sebe hrad-

by. Uvnitř vnímáme svou energii, světlo, ale
máme strach pustit vše ven. Ukázat druhým,
co v nás je. Bojíme se dát najevo své city, emoce, abychom druhým neublížili. Uvědomte si,
co vás naplňuje a dělá šťastnými a věnujte se
tomu. Buďte sami sebou a nebojte se dát najevo emoce. Mluvte s ostatními o svých snech
i pocitech. Vše nás posouvá dál a obohacuje.
Každá zkušenost.
Pokud máte rádi trochu tajemna a rituály, začněte s psaním přání v den Novoluní nebo
Úplňku. Své přání napište na papír nebo jen
vyslovte, nejlépe v dobu, kdy působí měsíc
nejsilněji. Pokud jej napíšete na papír, můžete
si jej schovat nebo spálit nebo zakopat do země. Představte si, že píšete dopis Vesmíru,
prosíte jej o splnění svých přání, zdraví, štěstí,
lásku, finance, cokoliv. Na konci poděkujte.
Novoluní je 13. 6. a vrcholí ve 21:43 h
Úplněk 28. 6. a vrcholí v 6:53 h.
Oslavte 21. 6. Letní slunovrat vítání světlé
části roku. Tomuto dni je přisuzována magická
moc a v severských zemích je to po Vánocích
velmi vážený svátek. Zastavte se pod noční
oblohou a vnímejte klid. Rozdělejte oheň, který prozáří tmu. Navštivte les a třeba spatříte
skřítky, elfy nebo víly. 
S přáním krásných dnů i nocí, Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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nabízí:
• b ytové, domovní elektroinstalace
silnoproud/slaboproud
• zpracování projektové dokumentace EI
• měření a regulace
• revize objektů, přípojek, elektroinstalace
• elektrické zabezpečovací systémy

Prodej zemědělské usedlosti
v obci Malšín, část obce Ostrov.
Vhodné na bydlení i chalupu. Obytná část, hospodářská část
a stodola, pozemek celkem 2.526 m2. Objekt připojen
k obecnímu vodovodu, septik, vlastní studna,
ovocná zahrada, venkovní posezení pod pergolou.
Dvě zpevněné přístupové cesty. Vhodné i k chovu domácích
zvířat. Obytná část v přízemí po rekonstrukci, koupelna
s toaletou, kuchyň a 2 pokoje, chodba a 2 sklepy.
Topení na tuhá paliva, lokální. První patro 4 místnosti.
Díky své poloze nabízí zimní i letní využití.
Cena 2.950.000 Kč, kontakt 602 132 880

Do obchodu se suvenýry a drobným občerstvením
na hradě Rožmberk
přijmeme brigádnici na DPP
na červenec a srpen, obsazení směn dle dohody.
Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, rychlost,
příjemné vystupování a zdravotní průkaz.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, hrubou odměnu
po zapracování 115 Kč/h, příspěvek na stravu 65 Kč/den
a možnost dlouhodobé spolupráce.
V případě potřeby zajistíme hrazené ubytování v místě.
Kontakt pro zájemce:
info.colibri@centrum.cz, mobil: 725 336 636

Kontakt:
KTA electronics s.r.o.
Lipno nad Vltavou 56
382 78
Tel. : 602375696,722011325
Email : kta.koutsky@seznam.cz
www.ktaelectronics.cz
facebook : ktaelectronics

Kontakt:
KTA electronics s.r.o.
Lipno nad Vltavou 56
382 78
Tel. : 602375696,722011325
Email : kta.koutsky@seznam.cz
www.ktaelectronics.cz

Nabízíme : facebook : ktaelectronics
- kompletní služby v oblasti pohřebnictví
- sjednání pohřbu i u Vás doma
- odvoz zesnulých 24 hodin denně
- prodej smutečních kytic a věnců
- prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
- kamenické práce, přípisy na náhrobní desky
. . . diskrétní , seriózní a poctivý přístup . . .
Kancelář pohřební služby na adrese :
Náměstí 206, Kaplice
provozní doba : pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod
sobota, neděle

Stálá služba :

po telefonické domluvě

tel. 725 856 131
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Co se u nás děje
Náměstí je v současné době taková překážková dráha a s podpatky jen pro ty nejotrlejší.
Přesto je vidět veliký kus práce a je patrné, jak
se tento prostor dostává do velice pěkné a zajímavé fazony. Musím velice pochválit řemeslníky a hlavně kameníky, kteří předvádějí skutečně mistrovské dílo. Ovšem úctu si zaslouží
i celá ta parta, která se okolo tohoto projektu
již vlastně pohybuje zhruba tři roky. Podle
mých představ se soulad kvalitních kamenných kostek, vzácných žulových obrubníků
a žulových chodníků promění vlastně v umělecké dílo. Děkuji též občanům a podnikatelům, kteří jsou samozřejmě omezeni v běžném
životě i v podnikatelských aktivitách, ale berou
zatím vše poměrně trpělivě a s porozuměním.
Myslím, že se všem tento milník, který se
v Rožmberku odehrává, stonásobně vrátí. Nyní
jsme ve dvou třetinách projektu a harmonogram prací se zuby nehty drží. Je pravda, že
se při této akci muselo opravit spoustu jiných
věcí ( kanalizace, vodní řad apod.), ale firma
Colas si vede velmi zodpovědně.
Cyklostezka se nám též začíná dostávat do reálných obrysů a již brzy budeme mít územní
rozhodnutí. Děkuji hlavně za vstřícné a přínosné jednání s Lesy ČR a s Biskupstvím v Českých Budějovicích, kde jsme s panem farářem
Prokešem též vyjednali oblast pozemku u lávky uspokojivě. Samozřejmě děkuji i majitelům
ostatních pozemků, s kterými se vedla jednání.
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V kempu jsou vidět veliké změny již ze silnice
na Český Krumlov a jsem velmi ráda, že složitá
jednání např. s Památkovým úřadem dopadla
též dobře a že se podaří hlavní vodáckou sezonu neomezit. Jak je vidno rok 2018 je velmi
hektický ve všech směrech, nejenom u nás, ale
např. při cestování jihočeským krajem, pro vodáky komplikace u barevné skály atp. Alespoň
je ten život trochu dobrodružný.
Nová ČOV též zraje pod dohledem Ministerstva zemědělství ČR. Patnáct milionů dotace
prošlo tak nějak rožmberskou veřejností téměř
bez povšimnutí, přestože ČOV je velmi zastaralá a dýchá z posledního již několik let. Tato
akce je větší přínos pro Rožmberk, než si kdo
umí představit. Máme již stavební povolení,
připravujeme výběrové řízení a dle prognóz
můžeme začít v září stavět. Už teď se musím
smát, když si představím, že dáme na FCB tuto
zprávu o ČOV, že sklidí méně zájmu než fotografie rozkvetlého jasmínu. Ale tuto drobnou
zlomyslnost mi odpusťte, já prostě mám asi
jinak nastavené priority.
Sto let výročí republiky. V naší současné situaci nemáme mnoho prostoru pro konání
větších oslav. Musíme počkat až rekonstrukce
skončí a na podzim oslavit s obyvateli i aktéry tohoto projektu takovou pěknou veselou
glajchu. Dále rodačka z Rožmberka MgA. Kristýna Krabatschová připravuje retrospektivní

výstavu fotografií pro galerii v Rožmberku nad
Vltavou a čerpá i z archivu města Freistadt.
Doufám, že tuto výstavu rádi navštívíte. Vysadili jsme čtyři doubky, které ovšem nemohly
nakonec být umístěny na břehu Vltavy, i když
zpočátku nám to bylo povoleno, ale po zjištění parametrů břehu řeky se doubky musely
vysadit na náhradním místě, na tzv. ostrově.

Na podzim k nim přidáme ještě malou lipku,
jako symbol České republiky. Podíleli jsme se
rádi menší spoluprací na oslavách 100 let výročí republiky v obci Horní Dvořiště.

Služby se mimo již tradičních rožmberských
atrakcí zpestří o nabídku možnosti zadovádět
si na šlapadle, či si půjčit elektroskútry a udělat
si hezkou projížďku po okolí.

Den dětí. Jak jste si zajisté všimli, nikde neuvádíme přesná data akcí, protože se budeme
muset přizpůsobit situaci po rekonstrukci. Data akcí budou vždy včas avizována na plakátech, FCD, webu apod. Pro děti připravujeme
v průběhu června pouť, divadlo a sportovní
odpoledne na hřišti zakončené vodní balónkovou válkou.

Kultura v létě a na podzim nebude též zahálet. Tradičně vás zveme na festival Hrady cz.,
lidovou veselici k oslavě glajchy, taneční zábavy na náměstí apod. I hrad Rožmberk poskytne nabídku svých kulturních projektů.
Krásné a bezpečné léto všem, hlavně dětem
přeje Město Rožmberk nad Vltavou. 
Mgr. Lenka Schwarzová

Program
kulturních
akcí 2018
červen – srpen
Buquoyové a umění diplomacie
v 18. a 19. století
Hyalitová partie aneb „dáma bere krále“
– volně přístupná výstava v galerii hradu
v rámci projektu Šlechta českých zemí
v evropské diplomacii

červenec

3. 7. 	19:00 Společné vystoupení
skupiny historického šermu
BRATŘI Z RŮŽE a souboru historického tance CAMPANELLO
– Tancem i mečem
26. 7. 	20:30 Divadlo ESENCE
– FANTOM SIMON – divadelní
představení

srpen

3. – 4. 8. ČESKÉ HRADY – letní kulturní
festival
17. 8. 	19:00 Marešova divadelní
společnost – návštěva mladé
dámy, recitál o lásce.
Divadelní představení
22. – 26. 8. Květinová aranžmá
v historických interiérech
12. ročník floristické přehlídky
25. 8. 	Hradozámecká noc – večerní
prohlídky hradu, doprovodný
program na nádvoří hradu
Představení se konají na nádvoří hradu
Rožmberk (kromě festivalu České hrady).
Další informace a aktuality naleznete
na www.hrad-rozmberk.cz
nebo na Facebook Státní hrad Rožmberk.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
V souladu s § 7, odst. 1, písm. b/ zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuji výběrové řízení na místo
SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ
1. Druh a místo výkonu práce
Úředník Obecního úřadu Přední Výtoň, Přední
Výtoň 30, 382 73 p. Vyšší Brod. Předpokládaný
nástup je dohodou, nejpozději od 1. 7. 2018.
Jedná se o poloviční pracovní úvazek na dobu
neurčitou, s tříměsíční zkušební dobou.
2. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která

je státním občanem České republiky, případně
fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla
18 let věku, je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje
další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.
3. Další požadavky
– 	úplné středoškolské vzdělání, vzdělání
ekonomického směru výhodou
– 	velmi dobrá uživatelská znalost PC
(Word, Excel, Outlook)
– 	znalost podvojného účetnictví (bez DPH)
a komplexní mzdové agendy
– 	organizační a řídící schopnosti, samostat-

nost, spolehlivost, zodpovědnost
– 	ochota dále se vzdělávat (vstupní a průběžné vzdělávání, zvláštní odborná
způsobilost dle zákona o úřednících)
– 	komunikativní vystupování, vstřícnost
k občanům a umění jednat s lidmi
Podrobné informace jsou k dispozici
na www.prednivyton.cz,
nebo je poskytne Regina Houšková,
starostka Obce Přední Výtoň,
tel. 607 96 4423


Regina Houšková
starostka obce 

Senioři v Českých Budějovicích

N

áš stát má propracovaný systém zdravotní péče. Pokud onemocníme, navštívíme
praktického lékaře, vážnější stav si většinou vyžádá pobyt v nemocnici. Lékaři nastaví léčebný
proces a dále se už nás ujímají zdravotní sestry.
Na toto náročné povolání se připravují studiem
na zdravotnické škole. Uvažovali jste někdy,
čemu všemu se musí naučit, aby se jimi staly?
Někteří členové Seniorklubu měli možnost nahlédnout do místa, kde se jim dostává potřebné vzdělání. Využili nabídky ředitele nejstarší
a největší střední a vyšší odborné zdravotnické
školy v kraji k její návštěvě 18. dubna v Českých Budějovicích. Ředitel školy nás seznámil
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s historií vzniku školy v r. 1946, jejím posláním,
nabídkou učebních oborů, s programy, např.
Erasmus plus , jehož součástí je mezinárodní
výměna studentů připravující studenty i k práci
v zahraničí. Přestože je studium náročné, stále
se hlásí mnoho zájemců, ze kterých bývá přijata jen třetina. Prohlédli si vybavení učeben
školy a regenerační centrum. Budoucí zdravotní sestry v jedné z učeben provedly zájemcům pod vedením učitelek vyšetření krevního
tlaku a obsahu cukru v krvi. Velmi zajímavé
bylo sledovat výuku zubních laborantů. Tady
si teprve uvědomíme, proč jsou zubní náhrady
tak drahé a proč je jim nutno věnovat velikou

péči. Učebna bude ještě doplněna zubařskými
křesly, takže vznikne ordinace jako v nemocnici. Tento náročný obor nejvíce zatěžuje finanční
rozpočet školy. V současné době je nejatraktivnější obor praktická sestra a masér. Děkujeme
za umožnění prohlídky a za podané občerstvení. Odpoledne jsme věnovali návštěvě výstavy k 1. světové válce a 100. výročí vzniku
ČSR. Depresivně na nás zapůsobily fotografie,
dokumenty a exponáty z tohoto období a jaké
hrůzy a útrapy přinesly. Přejme si, aby něco podobného naši generaci nepotkalo. 
/ks/

Co nového u hasičů…

N

a pořádání našich aktivit potřebujeme
finanční prostředky, kterých není nikdy
dost. Využili jsme nabídky vedoucího firmy
Kerim p. Perfolla na sběr kamenů z pastvin
a za odvedenou práci a získanou finanční odměnu jsme výrazně „posílili“ naši pokladnu.
Nádherné, téměř letní počasí, v sobotu a v neděli 21. a 22. dubna připravilo pro účastníky
příznivé pracovní podmínky. Oproti loňskému
roku také přispělo k vyšší účasti. Všem, kteří
věnovali svůj volný čas ve prospěch hasičského sboru, patří velký dík.
S hlubokými dojmy a množstvím nových poznatků se vrátili 29. dubna z třídenní návštěvy
měst Kopřivnice, Štramberku a Příboru hasiči naší zásahové jednotky. Náročný a bohatý
program pro ně připravil Radomír Šumbera
a jeho kamarádi z Příboru. Jeho zásluhou se
dostali do míst, kam běžný návštěvník nemá
přístup. Prohlédli si výrobní halu továrny Tatra
Kopřivnice, její muzeum a Technické muzeum.
Setkali se s úspěšným jezdcem rallye Tomášem
Tomáškem , který je svezl v jeho závodním
nákladním autě na polygonu továrny. Absolvovali s ním dráhu s 65 % stoupáním a klesáním. Další den následovala exkurze na letiště
Mošnov, kde obdivovali vybavení praco-

Kalendář akcí
viště hasičů (např 2 automobily Pandur
za 40 mil. Kč) a dozvěděli se, co je v jejich
náplni záchranných prací. Měli možnost porovnat a seznámit se s prací kolegů – dobrovolných hasičů v Příboru a vybavením jejich
sboru a nechyběla ani návštěva dominanty
města Štramberka, hradu a Štramberské trúby.

červenec – prosinec 2018
červenec
28. 7. 	Přehlídka heligonkářů 24. ročník
od 13,30 v penzionu Vyhlídka pořádá Občanské sdružení Přední Výtoň
srpen
11. 8.	Sportovní soutěž „O pohár obce
Přední Výtoň“ v areálu letních
sportů od 13 hodin
	Taneční zábava v Hasičské zbrojnici od 18 hodin pořádá SDH Přední
Výtoň
září	autobusový zájezd do Pelhřimova
do Muzea rekordů a kuriozit
	podzimní kolo v metané v ALS
od 16 hod. pořádá Seniorklub, z .s.
Přední Výtoň
říjen	beseda s cestovatelem PhDr.
Zbyňkem Váchou „Srí Lanka“
Vědomostní kvíz pro seniory
pořádá Seniorklub z.s. Přední Výtoň

Obec, oddíl Metané a SDH připravili pro naše
občany vydařené setkání při stavění májky
v pondělí 30. dubna. Postavení májky proběhlo za účasti asi stovky obyvatel, pro které
byl připraven táborák a občerstvení. K dobré
náladě přispěla kapela Výtoňanka a k večeru
„přilétlo“ i několik čarodějnic.
Součástí 21. ročníku Šumamanu, pořádaného
Policií ČR dne 12. května, byl i Dětský den,
uspořádaný Občanským sdružením Přední Výtoň, na kterém náš sbor předvedl svoji techniku a připravil soutěže pro děti.
V součinnosti se Spolkem přátel Vítkova hrádku připravujeme v sobotu 23. června pro
všechny občany (i maminky s kočárky) 2. ročník pěšího výletu na hrad a na sobotu 11. srpna požární soutěž O pohár obce s večerní taneční zábavou. 
/ks/

27.10. U
 končení sezóny na hradě Vítkův
hrádek s celodenním programem
pořádá Spolek přátel Vítkova hrádku
listopad
	Dechovková diskotéka
s Mgr. Voráčem z ČRo
České Budějovice
Bowling pro seniory
pořádá Seniorklub z.s. Přední Výtoň
prosinec
1. 12.	
Setkání občanů u vánočního
stromu
pořádá Obec a SDH Přední Výtoň
Setkání s Mikulášem
	pořádá Občanské sdružení
Přední Výtoň 
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Čtenářský koutek
Parvela Timo – Kepler62 – Pozvánka
Bratři Ari a Joni tráví volný čas hraním nové
videohry Kepler62, o které teď všichni mluví.
Nikdo neví, co se stane těm, kdo překonají poslední level, ale mezi hráči kolují divoké zvěsti.
Možná to není jen hra, ale také pozvánka. Ale
kdo ji poslal a kam je zavede?
Beatty Robert – Serafina a rozštěpené srdce
Serafina se probudila do temnoty a světa, kterému nerozumí. Biltmorem prochází síla beze
jména, která s sebou přináší násilné bouře, jež
smetou vše, co jim stojí v cestě. A Serafina musí
přijít na to, co se stalo, aby mohla zachránit nejen sebe, ale i ostatní.

Vítám Vás u červnových novinek a přeji Všem
příjemné čtení.
pro děti:
Malý Radek – Malenka
Příběh o maličké holčičce narozené z květinového semínka od Hanse Christiana Andersena
zná kdekdo. V české obrázkové a veršované
podobě je tu však poprvé.
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově
Todd-Stanton Joe – Artur a zlaté lano
Kniha plná dobrodružství, podmanivých ilustrací, kouzel, netvorů, chrabrých hrdinů a mytologie.
Pospíšilová Zuzana – Psí pohádky
Tohle čtení bude psina! Vítejte v netradičních
pohádkách, které štěkají, ale rozhodně nekoušou!
Masiuková Olga – Jak voní týden
Malá Konstantina je docela obyčejná holčička.
Má ráda slova, vůně, vítr ve vlasech a procházky se strýčkem Ríšou. Jenže na svět, který ji tak
fascinuje, nevidí. Konstantina ale vše bere s humorem a nadhledem a vůbec neví, proč by ji
měl někdo litovat.
Peroutková Ivana – Kristián a kocour Teo
Tyhle prázdniny nezačaly pro Kristiána zrovna
šťastně. Maminka alkoholička se jednoho dne
nevrátila domů, a tak po dlouhém úzkostném
čekání vylekaný Kristián utíká z domova. Kristián ví, že se nemůže skrývat věčně. Ale jak má
zachránit maminku i sebe?
Šlik Petr – Po stopách ztraceného syna
Vojta, Jindra a Tereza mají pro strach uděláno,
jejich přátelství ale poslední dobou není jako
dřív.
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Matocha Vojtěch – Prašina
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí,
tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez
signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka
se svými kamarády Tondou a En po dávném
tajemství, které by mohlo změnit svět.
Procházková Iva – Soví zpěv
Brémy 2046. Déšť. Sedmnáctiletý Armin, jeho
devítiletá sestřička Géza a Rebeka, dívka plná
otazníků, spolu prožívají tváří v tvář katastrofě
vzrušující drama, při němž místo technických
zázraků rozhodnou lidské city a činy.
De Castell Sebastien – Černé znamení
Kellen se v šestnácti letech stal psancem. Teď
se musí víc než kdy jindy spoléhat na svůj důvtip, aby přežil v zemi Sedmi písků. Pokračování knihy Divotvůrce.
Maas Sarah – Dědička ohně
Celaena přežila smrtící soutěž i srdcervoucí
ztrátu, ale zaplatila za to strašnou cenu. Teď
musí cestovat do neznámé země a čelit zdrcující pravdě – pravdě o svém dědictví, která
by mohla její život změnit navždy. 4. díl série
Skleněný trůn.
Detektivky pro dospělé:
Tremayne Peter – Druhá smrt
Blíží se květen roku 671 a v Cashelu, hlavním
městě irského království Mumanu, se chystá
velká pouť na oslavu svátku Bealtaine. Neblahé události dvou vražd by mohly celou slavnost ohrozit, a proto cashelský král Colgú povolává na pomoc svou sestru Fidelmu.

teď musí nějak dopravit nenáviděný karavan
do vzdáleného domova.
Fields Helen – Dokonalé stopy
Inspektor Luc Callanach opustil slibnou kariéru
u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí před novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za sebou pečlivě zahlazuje všechny stopy?
Vondruška Vlastimil – Jičínské pole mrtvých
Další z Letopisů královské komory.
Rejfová Marie – Komu straší ve věži
Ve středočeském městečku Brod se schyluje
k obecním volbám a vypadá to, že nic nedokáže narušit jejich průběh. Příjezd nového učitele
Jakuba Stehlíka ale odkryje mnohé stíny z minulosti.
Dousková Irena – Rakvičky
Hned v úvodu této vtipné, ale i dojemné perestrojkové „road–movie“ definuje dvacetiletá
Róza svůj osudový plán zcela jasně. Musí „najít
Ostraváka a přiznat, že ho miluje“. V tu chvíli
ještě netuší, jak těžký úkol to bude.
Pollard Hellen – Hotýlek v údolí Loiry
Voňavá káva, vynikající víno, croissanty k snídani, slunce a poklidný venkov – není nic, co
by dokázalo pokazit vytouženou dovolenou.
Nebo snad ano?
Backman Fredrick – A každé ráno je cesta
domů delší a delší
Fredrik Backman v knize líčí boj stárnoucího
muže o zachování nejdražších vzpomínek. Činí
tak něžně a způsobem, jak to dovede jen on.
Livier Gemma – Zlomení andělé
Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě. Každý z nich má své bolesti
a děsy. Každý z nich se musí porvat s osudem
o budoucnost a prostou naději.
Ciglbauer Jan – Hrdelní případy mimořádného lidového soudu 1945–1948
Mimořádný lidový soud České Budějovice patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v ČSR, trestající kolaboranty,
udavače a válečné zločince. V letech 1945–
1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé
a čím se provinili?

Francis Dick – Mezi koly
Kariéra překážková jezdce nikdy netrvá věčně.
Freddie Croft si to naštěstí uvědomil včas. Jeho
firmě na přepravu koní se daří a Freddie by byl
rád, aby to tak zůstalo i do budoucna. Jenže…

Salfellner Harald – Španělská chřipka
Před sto lety, když se krvavý zápas národů
po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná
pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých
narůstá každým dnem, po desetiletích budou
epidemiologové mluvit o 20 až 50, někteří dokonce o 100 milionech obětí chřipky na celém
světě. Počet vyhaslých lidských životů tak vysoce překračuje krvavou daň, kterou si vybrala
celá světová válka.

Binder Luisa – Můžeme si vykat?
Ellen po pětatřiceti letech manželství přestalo
bavit skákat, jak muž píská. Jen mu to neměla říkat na dovolené ve Skandinávii, protože

Kaminsky Sarah – Padělatel
Židovský mladík Adolfo se od svých čtrnácti
zajímal o chemii barvení, a to ho velmi záhy
během 2. sv. války předurčilo ke spoluprá-

ci s odbojem. Stal se předním padělatelem
dokladů pro francouzské hnutí odporu. Díky
svým dovednostem, odbornosti a neúnavné
práci do konce války podle odhadu zachránil
před jistou smrtí na 14 tisíc mužů, žen a dětí.
Padevět Jiří – Odbojová skupina bratří
Mašínů
V knize navštívíme místa spojená s životem,
odbojovou činností a především útěkem členů
odbojové skupiny bratří Mašínů do Západního
Berlína. Ať už si myslíme o třetím odboji cokoli,
je nesporné, že tento útěk je jedním z největších příběhů studené války. 

Knižní tipy
Tentokrát bych Vám chtěla doporučit knihy z naučné literatury, které najdete v červnové
nabídce knih. Kniha lékaře Haralda Salfellnera pojednává o zdrcujícím dopadu španělské
chřipky v celosvětovém měřítku. Do doby 2. světové války nás zavede Sara Kaminsky,
která sepsala zajímavou biografii svého dědečka. Jan Ciglbauer nám předestře neradostné poválečné období a práci Mimořádného lidového soudu. A poslední z novinek nás
seznámí s fakty o odbojové skupině bratří Mašínů.

Stolní hry
Od června je v nabídce 6 nových
stolních her nejen pro děti.

Děti čtou dětem

čtení a měla z nich velkou radost. Doufám, že
stejné pocity zažívali i sami čtenáři. Na památku si letos účinkující odnesli komiksovou revue Bublifuk z nakladatelství Triton a záložku.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen dětem, ale i jejich učitelům za trpělivost a ochotu s nimi tato čtení připravovat. I když se to
možná nezdá, celkový výsledek je skvělý
a stojí za to. Proto pevně věřím, že se setkáme
i v příštím roce. 
R. Ouředníková

P

rojekt knihovny ve spolupráci se Základní
školou letos proběhl již po sedmé. I v letošním roce se nad stránkami knih setkali žáci
většiny tříd Základní školy a předškoláčci ze
školy mateřské. Celkem se nad knihou sešlo
223 dětí!!!
Vše odstartovalo vzájemné čtení žáků 1. tříd
a 9. třídy. Následovalo čtení druháčků se
šesťáky a naopak. Vzájemně četly 4.A se 3.A.
Předškoláčkům z Mateřské školy četli páťáci
a samotný cyklus čtení uzavřeli žáci 3.B a 4.B.
Letos zazněly úryvky z knihy Drakouni Zdeňka Krále, Kája Mařík, Krtek a ježci od Josefa Kožíška, úryvek z Broučků Jana Karafiáta

a Benjamínek od Dagmar Lhotové. Přečetl se
i úryvek z knihy Miloše Macourka o slušném
chování nebo úryvek z knihy Pipi dlouhá punčocha. Z Kouzelné zahrady jsem si poslechli
o Princezně Sasance, O zlobivém medvídkovi
a o černouškovi Kimovi. Poprvé zazněla poezie a to Polednice.
Všechna čtení byla velmi pěkná. Musím ocenit snahu všech dětí, které čtou. Je skvělé, že
každé čtení je originální jak výběrem knih, tak
i zpracováním. Mnohá čtení jsou moderovaná,
nechybí kontrolní otázky a úkoly, kvízy, skládačky, dětmi ilustrované obrázky nebo doprovod hudebních nástrojů. Užila jsem si všechna

Uzavírka
knihovny

Vážení čtenáři,
z důvodu konání revize knižního fondu
(inventura knih) bude knihovna
UZAVŘENA ve dnech 9. – 31. července.
Děkujeme za pochopení.
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Nabídka práce / brigády
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na hlavní pracovní poměr
i brigádu na následující pozice:

Pracovník půjčovny
INTERSPORT Rent
ortovního vybavení
Práce v půjčovnách sp
í
ně nad Vltavou. Nápln
INTERSPORT Rent v Lip
o
jčovnách sportovníh
práce je obsluha v pů
vybavení.

Požadujeme:

• Časovou flexibilitu
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
st AJ/NJ
• Komunikativní znalo

Nabízíme:

adém kolektivu
• Zajímavou práci v ml
ohodnocení
• Odpovídající platové
něných podmínek
• Stravování za zvýhod
lšími provozy (služby
• Výhody spojené s da
Rent, volný vstup do
půjčoven INTERSPORT
odejně INTERSPORT
Aquaworldu, slevy v pr
Lipno, aj.)
d Vltavou
• Pracoviště v Lipně na

Pracovník cyk
lo

servisu

Práce v servisu
kol v Lipně nad
Vltavou. Nápln
je oprava a údrž
í práce
ba kol a kolobě
žek.
Požadujeme:
• technickou zd
atnost
• Časovou flexibi
litu
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Zajímavou prác
i v mladém kole
ktivu
• Odpovídající pl
atové ohodnoce
ní
• Stravování za
zvýhodněných
po
dmínek
• Výhody spojen
é s dalšími prov
oz
y (služby půjčoven INTERSPORT
Rent, volný vstu
p do Aquaworld
slevy v prodejně
u,
INTERSPORT Li
pn
o, aj.)
• Pracoviště v Li
pně nad Vltavo
u

Zaujala vás některá z nabídek?
Pošlete svůj životopis na adresu rent@lipnoservis.cz.

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

LAZEBNA VE VYŠŠÍM BRODĚ
V 16. století mělo již každé město a městečko
své lázně. Výjimkou nebyl ani Vyšší Brod. Zde
byly umístěny v domě, který později dostal číslo
popisné 88. V tomto domě byly nejen umístěny
lázně, ale bydlel zde i lázeňský, kterému se říkalo lazebník. Svědčí o tom mimo jiné i vyšebrodský urbář z roku 1530, kdy je zde uváděn Bader,
tedy česky lazebník, lázeňský. Po něm v roce
1537 je zde uváděn Wolfgang Bader a od roku
1574 až do roku 1596 Hans Neilinger. Lázně
byly v tomto domě nejméně do roku 1827, kdy
je uváděn poslední z generací Haisů Andreas.
Lázně ve Vyšším Brodě byly majetkem obce,
která je lazebníkovi pronajímala za plat do dědičného držení. Hosté byli usazeni v oválných
dřevěných velkých bečkách, které byly naplněny horkou vodou, a hosté byli většinou po usazení zakryti prkny a ven jim koukala jen hlava.
To proto, aby horká voda vydržela co nejdéle.
Do lázně se přidávalo různé voňavé „kořání,“
většinou sušená mateřídouška. Aby lazebník

Ilustrace lazebny – Joachim Beuckelaer (1562).

vytvořil páru, kladl do kotle s vodou žhavé
oblázky nebo „štáfy žhnoucího železa.“
Při koupání nebo po něm přinášel lazebník hostům jídlo a pití. V německé kronice Vyššího Brodu můžeme najít i poznámku: “Lázně zejména
v sobotu bývají hojně navštěvovány. Pro chudinu a žáky byly určeny zvláštní lázně s pivem
a chlebem. Za to se museli pomodlit za zemřelé.“ Říkalo se tomu Seelbäder, dušičkové lázně.
Při vlastní lázni byly ještě dvě místnosti. Jedné
se říkalo „zuvadla,“ kde se návštěvníci zouvali
a svlékali. V druhé provozoval lazebník, nebo
jeho pomocník, barvíř, holení a stříhání. Současně se zde na jaře a na podzim pouštělo žilou.
Lázně bývaly ale mnohdy místem, kde host
nalezl společnost lazebnic. V Jenském kodexu
můžeme najít obrázek, jak lazebnice dovádějí
v lázních. Když v sobotu před Svatou Barborou

roku 1608 vydal vyšebrodský opat Paulus Fahrenschon Artikule a řády městečka Vyšší Brod
– Jak se má spravovat každý občan, v úvodu napsal: “tyto zde platily už dlouhá léta a teď byly
zpečetěny.“ Mezi 63 body je i zajímavý bod61:
„Kdo je správcem lázně, je jako lazebník povinen, aby se o všech obvyklých dnech v lázních
koupalo. Lazebník je také povinen zřídit komůrku, ve které se ženy oblékají a svlékají.“
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.
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• 5. 6. – 30. 6.
denně 9 – 19 hod., vestibul kina
Stejnokroje a výstroj československých legií
Výstava

ZVEME V
ÁS NA PŘ
EDNÁŠKU

ČESKOSL
OVENŠTÍ

• Od 2.5., Galerie Stará radnice
Výstava prací žáků ZŠ na téma Založení
republiky

čtvrtek 7.6
.2018 od 1
7 hod.
K

• 7. 6. 2018
čtvrtek, 17 hod., Klub pod kinem
Přednáška českoslovenští legionáři
1914–1920
Vstupné: dobrovolné

lub pod k
inem

• 8. – 10. 6. 2018
24 th FIPS Mouche – Mistrovství Evropy
v lovu ryb na umělou mušku

Vstupné

• 9. 6. 2018
sobota, 10 hod., parkoviště u kašny
Pouť na Maria Rast
Cca 10:30 hod Mše svatá na Maria Rast

• 16. 6. 2018
sobota, 16 hod., Kemp pod hrází
Naty Hrychová
koncert mladé zpěvačky
Vstupné: zdarma

Změna programu vyhrazena.

Uzávěrka dvojčísla zpravodaje
červenec/srpen
je v pátek  15. 6. do 12 hodin.

né

SKÁ

edne
Zábavné odpol inu
d
ro
u
pro celo
VYŠŠÍ BROD –

KEMP POD HRÁZÍ

16. 6. 2018
.00 hodin
od 13.00 do 17

TY HRYCHOVÁ
od 16:00 hod NA
zpěvačky
koncert známé

iplíny
Sportovní disc stylu,
v netradičním

,
ukázky sportůnti,

odměny,

enta
úspěšní reprez
ů.
dk
sle
vý
í
vyhlášen

Vítězka 1. ročníku
mezinárodní pěvecké
soutěže Interbrilliant
Voice v kategorii
„nejlepší videoklip“.

16. 6.
2018
16 h
Kemp po
d hrází

• 24. 6. 2018
neděle, 8 hod., Fotbalové hřiště
Memoriál JUDr. Antonína Straky
• 25. 6. 2018
pondělí, 10 – 15 hod., vestibul kina
Bezpečně za volantem – testování zraku
pro dospělé
Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s.,
Přijďte si otestovat svůj zrak! Speciální oční
vyšetření určené zejména řidičům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu, odhalí nejen to,
jak vidíte do dálky, na blízko a periferně,
zda máte v pořádku barvocit, ale vyhodnotí,
jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a deště
nebo při oslnění protijedoucím vozidlem.

dobrovol

VYŠEBROD

• 9. 6. 2018
sobota, 14 hod., sál Hotelu Šumava
Setkání harmonikářů
Vstupné: 50 Kč
• 16. 6. 2018
sobota, 13 hod., Kemp pod hrází
Holinkiáda
sportovní odpoledne plné soutěží o medaile.
Součástí bude koncert mladé zpěvačky
Naty Hrychové.
Vstupné: zdarma

:

LEGIONÁ
Ř

Vyšší Brod
– Holinkiád
a
www.natyh

rychova.cz

Pouť na Mari
a

Rast

Sobota 9. če
rvna 2018
10:00 hod
. odchod z
parkoviště
u kašny po
křížové ce
Cca 10:30h
stě
od Mše sva
tá na Mari
(Čas mše je
a Rast
uvedeny o
rientačně)
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