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Rozšířeno o příspěvky Rožmberka n. Vlt. a Přední Výtoně
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KU
VIDEL
R I ÓZ N Í C H P L A
VLTAVA MEZI VYŠŠÍM BRODEM A ROŽMBERKEM NAD VLTAVOU
 Čištění Vltavy

15. 9. 2018, 8.30 hod.
Více na str. 36

PROGRAM:
9.00–12.00
11.00
12.00 – 13.00
13.00
13.10
13.27
16.00–18.00
18.00–19.30
19.30
20.00–21.30
22.00–23.30

 Zájezd do divadla
– Saturnin

1. září 2018

20. 11. 2018, 17.30 hod.
Přihlášky do 25. 9.
Více na str. 36

- PŘEJÍM KA PLAVIDEL A ZÁPIS BORCŮ
SOUTĚŽE
ŘECE PRO 1 000 KČ A DALŠÍ VYCHY TANÉ
- ČAPÍ KROK – ANEB NA CHŮDÁCH V
LO
PLAVID
,
ÚSTROJ
,
SCÉNKA
–
- HODNOCENÍ PLAVIDEL
UHASIT ŽÍZEŇ
- PIVNÍ ŠTAFETA ANEB JAK SOUTĚŽNĚ
VŠECH PLAVCŮ)
- ROZPRAVA PLAVCŮ (POVINNÁ ÚČAST
PLAVIDEL
NÍCH
KURIOZ
PLAVBY
KU
ROČNÍ
46.
- START
V.B., ANDROMEDA – DDM Č. K.
- SISKIN ´S A CHLAPECKÁ KAPELA ZUŠ
- LAKOMÁ BARKA – DÍVČÍ FOLKOVÁ KAPELA
CENY PRO POKOŘ ITELE PLAVBY
- VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – HLAVN Í A JINÉ
BAND
- PILOT SEASON – ALTERNATIVE ROCK
H BUDĚJOVIC
- SATISFUCKTION – METAL- ROCK Z ČESKÝC

20 000 Kč

PRO VÍTĚZNOU
POSÁDKU

VĚNUJE

 Informace k volbám

do zastupitelstva

Plavba kuriózních plavidel

Info pro voliče
Více na str. 15
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Poděkování
Vážení a milí čtenáři!
Prázdniny máme
pomalu za sebou.
Letní sezónu ukončí
v sobotu 1. září už
46. plavba kuriózních
plavidel. Kromě roztodivných plovoucích monster se můžete
těšit i na bohatý doprovodný program
v kempu Pod Hrází. Letos si přijdou na své
i děti, pro které bude na místě připravena
velká stavebnice SEVA, ze které si postaví
cokoliv dle fantazie.
Příští měsíc nás čeká důležitá událost v životě obce. 5. a 6. října budeme volit nové
zastupitele. Už v tomto vydání najdete
informace pro voliče týkající se volebních
okrsků a způsobu hlasování ve volbách.
Mají tu prostor i volební strany pro svou
inzerci. Nutno podotknout, že ne všechny
tuto možnost využily.
V srpnu jsme si připomněli 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na územní
Československa. Můžete si přečíst, jak se
invaze dotkla našeho města a jaká byla
reakce Vyšebrodských na přítomnost
tanků.
Velká škoda je, že se nám nepodařilo
získat žádnou fotografii ze srpna 1968
přímo z Vyššího Brodu. Pokud byste ji měl
někdo k dispozici, byli bychom za její
poskytnutí velmi vděční.
Příjemné čtení Vám přeje

Karel Troják
šéfredaktor

Záležitost ve věci povoleného kácení
v předmětné lokalitě je na základě podání
v současné době šetřena Českou inspekcí životního prostředí. Město Vyšší Brod
požádalo tento nezávislý orgán ochrany
životního prostředí o poskytnutí výsledku
provedeného šetření. S jejich vyjádřením
budete prostřednictvím našeho zpravodaje
seznámeni. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)
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Hudební doprovod Hanky Kajerové přidal
vznešenost celému obřadu.

Nechyběl přípitek s přáním pevného zdraví
do dalších let, dary, kytice i zápis do pamětní
knihy. Báseň, kterou nám procítěně přednesla
paní Blanka Mikulová nenechala oči suché.

Byl to opravdu zážitek, na který se jen tak nezapomene. Také moc děkujeme za pronájem
Klubu pod kinem pro tuto oslavu. Tento sál je
překrásně tematicky vymalován a každého nového návštěvníka ohromí malba, která skvěle
reprezentuje město Vyšší Brod. Velký dík patří
Petru Vávrovi, který nám hrál k tanci, ale i všem
ostatním, kteří se podíleli na přípravě této
oslavy. 
Jana a Karel Voráčkovi

elké poděkování náleží městu Vyšší Brod
a jeho týmu ve složení Ing. Milan Zálešák,
matrikářka Radka Francová, Blanka Mikulová
a Hanka Kajerová, a to za slavnostní průběh
naší zlaté svatby dne 6. července 2018. Pan
starosta nám připomněl oněch 50 let společné
cesty životem.

Vážení čtenáři,
v příštím roce oslaví Český červený kříž sto let od svého založení.
V rámci oslav bude otevřena unikátní výstava jako, připomenutí činnosti této humanitární organizace v našem regionu. Výstava bude
putovní a zavítá i do Vyššího Brodu.
Prosím všechny, kdo by mohli zapůjčit jakýkoli materiál spjatý s činností Československého, později Českého červeného kříže, fotografie, legitimace, novinové články, části uniforem apod., aby mě kontaktovali na telefonním čísle 602 215 227, nebo na e-mail:
mikul@centrum.cz.
Všechen zapůjčený materiál bude bez poškození vrácen. Předem děkuji za spolupráci. 
Předseda oblastní výkonné rady ČČK
Český Krumlov
Kulík Michal

Obrázky od Vltavy – září 2018
Z vltavských luhů a hájů
Býval to skutečný ráj na řece Vltavě pod Vyšším
Brodem, tam, kde Řeka přibírá vody Bučínského potoka. Pod Velkou lipaní tůní se na jejím
pravém břehu rozkládal olšový luh. Pod zelenou klenbou dubů, olší, osik a zkroucených
krušin mívala domov vydří rodinka, mladí bobři tu poprvé zkoušeli překousnout olšový
kmínek a srnčí máma sem přicházela s dětmi
pít z chladných vod. Zrána tu zpívali mistři
pěvci vltavští, barevný rybařík lovil pruhované
okounky, pavouci tkali sítě a čápi tu vždy nacházeli hojnost potravy. V moři ananasových
trav se dařilo vznešené královně říční květeny
– lilii zlatohlavé, která spolu se záhadným omějem šalamounkem z rodu Borgiů, omamně
vonícím lýkovcem a věčně zasněným tužebníkem po desetiletí dotvářely poezii Vltavy. Těch
několik rybářů, lovících v proudech na mušku
rudořitku tečkované krasavce a stříbrné lipany,
nerušilo velebnou píseň bájné Řeky jihu…
Stačila dvě úřední razítka na papíře s prapodivným podnikatelským záměrem – jedno
z odboru ŽP našeho městečka, druhé z odboru ŽP v Českém Krumlově – a z jedinečného
cenného krajinného prvku, který dokázal zadržet obrovské množství vody, se stal během několika dnů bohapustý, vysušený úhor, zarostlý

invazivním býlím! Je těžko uvěřitelné, s jakou nesnesitelnou lehkostí přestává mnohým
z nás vadit, že párek v rohlíku s plnotučnou
hořčicí má na Vltavě větší hodnotu než rosou
smáčená lilie zlatohlavá. Ten zelený olšový luh
je bohužel nenávratně ztracen, ale my všichni
máme určitou naději. V podzimních volbách
do zastupitelstva našeho městečka, které se
stále ještě pyšní titulem „Pokladnice krás přírodních a historických“, můžeme přece zvolit
ty z nás, kteří se alespoň pokusí hájit práva
okolní šumavské přírody. Především za ní jezdí
do Vyššího Brodu lidé z celé naší vlasti a čápi
se vrací z dalekých krajin, aby zde přivedli
na svět další pokolení…
Jaroslav Jonáš – šumavský učitel

Na Mistrovství republiky se z medailí radovali
odchovanci Vyššího Brodu
V

roce 2018 se celkem šesti MČR zúčastnilo celkem pět hráčů z Vyššího Brodu. Vlastně zatím nejvíc v historii. Jen samotný výčet hráčů,
jenž si zajistili účast na na turnajích nejlepších stolních tenistů v Čechách je pro městečko v pohraničí více než zajímavý:
Šárka Procházková: MČR žen, dorostenek a družstev dorostu.
Andrea Meškánová: MČR st.žákyň,družstev dorostu a starších žákyň.
Kamil Kuchta: MČR starších žáků.
Andrea Petrů: MČR mladších žákyň, družstev starších žákyň a dorostenek.
Tereza Levaiová: MČR družstev starších žákyň a dorostenek.
Prostě: Vyšší Brod byl všude, a všude byl vidět. To, že na konci letošní
sezony nepřivezli na rozdíl od té minulé, žádnou z medailí moc nevadí.
Vlastně všichni byli ve svých věkových kategoriích ti mladší co museli
porovnávat svoje síly a dovednost s o rok zkušenějšími soupeři.
Nicméně dvě medaile na Vyšebrodsko přece jen zbyly. Přivezli si je slavní
odchovanci. Kuba Harenčák v dresu Baníku Havířov a Eva Pokorná hájící
barvy El Nino Kotlářka Praha. Oba vybojovali bronzové medaile se svými
týmy na MČR družstev. Hlavně Eva Pokorná musela zvládnou nelehkou
úlohu. V boji o třetí místo s Moravskou Slávií Brno totiž nastoupila k rozhodujícímu zápasu, kde se nejednomu zkušenému favoritovi rozklepou
kolena. Evička však vše zvládla s velkou bravurou.

Bezprostředně po zápase došlo k docela dojemnému okamžiku.
Nebývá příliš zvykem, když přijdou trenéři nejslavnějšího Českého klubu a poděkují za nejlépe připravenou hráčku v posledních desetiletích.
Je vidět, že ve sportu slušní lidé nevymizeli, i když si to mnozí myslí.
Sotva jedna sezóna skončí, je třeba připravit se na tu nadcházející.
Ve Vyšším Brodě byl na začátku července opět k vidění dlouhý, více než
dvaceti členný, peloton stolních tenistů na kolech. Kondiční příprava je
nedílnou součástí všech soustředění a Vyšebrodští si pomáhají cyklistickými výlety.
Letos se opět podařilo získat řadu vynikajících hráčů na sparing. Nejlepší Jihočeši si pozvání na soustředění do Vyššího Brodu považují za čest.
Tentokrát však byli doplněni skvělými hráči z Ostravy, Sokolova a Chodova u Karlových Varů. O herní přípravu se stejně jako v loňském roce
staral bývalý reprezentační trenér Jiří Řežáb. Muž ověnčený několika
tituly Mistra ČR, několikrát dovedl svoje mužské týmy k vítězství v Extralize. Člověk, jemuž prošly rukama takové legendy, jako třeba Petr
Korbel, Marek Klásek nebo také současný trenér Kuby Harenčáka Marek
Čihák. Někdy totiž není od věci svěřit své hráče trenérovi co se stolním
tenisem procestoval všechny kontinenty. Zvlášť, když si herní úroveň
zúčastněných hráčů nesmírně pochvaloval slovy: ,,Tak s takovou kvalitou bych chtěl pracovat denně.“ 
p.m.

Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem 8. 9. 2018
Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem nabídne 8. 9. zábavu nejen
dětem, ale i dospělým. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také
policistů a záchranářů.
Spartan Race 22. – 23. 9. 2018
První letošní SPARTAN TRIFECTA víkend v ČR. 3 závody – 3 medaile:
Spartan Sprint 5km, Spartan Super 13 km a Spartan Beast 20km
Součástí víkendu bude i Spartan Kids pro děti od 4 – 14 let.
Lipenský KOLO-toč 28. 9. 2018
Lipenský KOLO-toč, je ideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na kole či in-line bruslích.
START v 10 hodin v Lipně nad Vltavou v přístavu u budovy Kapitanátu.

Řádková inzerce
• Hlídání dětí. Hledáme paní na hlídání
2 vietnamských dětí ve Vyšším Brodě.
Tel.: 602 506 627
• Prodám byt 3+1 v Loučovicích.
Telefon: 731 182 909
• Muž 47 let hledá štíhlou ženu kolem 40 let
z Lipenska. Záliby: kolo, lyže, turistika,
cestování. Tel.: 725 241 574

Více na www.lipno.info
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Z deníčku Dravých saní
Léto je v plném proudu a my ani trošku nezahálíme.
jak se zdá, výhodou a za odměnu. Máme totiž
natrénováno a tak vydržíme s dechem a rychlým tempem, kdežto sprint je takřka na jeden
zátah a je tudíž nevyzpytatelný.
Zato na závodech v Jindřichově Hradci na nás
čekalo již předem avizované veliké překvapení
v podobě profesionální posádky z Nového Zélandu, která se v Čechách připravovala na mistrovství světa v Maďarsku. Měli jsme tudíž tu
čest se s nimi utkat bok po boku jak ve sprintu,
tak na 1 km. A věřte, byl to neskutečný zážitek, s jakou lehkostí, elegancí a hlavně neskutečnou rychlostí suverénně zvítězili. Náš tým
se ve sprintu umístil sice až na 4. místě, ale
na 1 km jsme dokázali zmobilizovat zbylé síly
a nakonec uhájili krásné 2. místo s rekordním
časem pod 6 minut.

J

ak jsem vás již informovala v minulém vydání Zpravodaje, tak jsme se v červnu zúčastnili závodů v Českých Budějovicích. Sešla
se zde početná konkurence 6 ženských posádek. A to nám dělá obrovskou radost, protože
máme konečně s kým soupeřit. Je znát, že
ostatní týmy získávají větší zkušenosti a my si
do posledních chvil nemůžeme být nikdy jisté
výhrou. A to se v Budějovicích také potvrdilo.

Bestie z Doubí, naše největší soupeřky, nás poprvé porazily a my tak obhájili 2. místo.
Začátkem července se konal již tradičně závod
v Purkarci. Účast byla opět hojná, počasí nám
přálo a tak panovala přátelská nálada, která se odrazila na našich skvělých výsledcích.
Ve sprintu na 200m a v závodě na 1 km jsme
vyhráli. Pravdou je, že delší tratě jsou pro nás,

V polovině srpna nás čeká přípravný kemp
na Bezdrevu. Cílem bude dostatečně se připravit na MČR 8. – 9. 9. v Račicích, které bereme
jako vrchol sezóny a rádi bychom tam reprezentovali naše město co nejlépe. Držte nám
palce a mějte krásné léto! 
Za tým Dravých saní Lucie Jarošová

Základní umělecká škola informuje
Zápisy do ZUŠ probíhaly od dubna do června,
žáci studující i nově přijatí – domluvte si se
svými vyučujícími rozvrhy hodin na školní rok.
Rozvrh je nutné domluvit nejpozději do 7. 9.
Výuka kolektivních předmětů (hudební nauky,
soubory) začne v týdnu od 10. 9.
Od října budou probíhat kurzy:
• Hudební hrátky pro děti 3 – 6 let Hrátky
s písničkou povede p. uč. Klára Remsová.
Hrátky s písničkou, které povede p. uč. Klára
Remsová, vždy ve čtvrtek od 12ti hodin v sále
ZUŠ. Náplní kurzů bude zpěv dětských písní.
Děti si vyzkouší dramatizaci písní, hru na orfovy nástroje a tanec. Cílem je rozvíjet muzikalitu, správnou artikulaci a přirozený zpěv.
První lekce proběhne 4. října 2018. Případné
dotazy na tel. č. 777 621 673, nebo na emailu
k.remsova@zuskaplice.cz.
• Výtvarka pro nejmenší – děti 4 – 6 let (lektor
MgA. Irena Friessová-Staneva)
• Pěvecký sbor – mohou navštěvovat i děti,
které nejsou žáky školy, pouze jako kroužek
(bez dalších vyučovacích předmětů v ZUŠ)
• Výtvarka pro dospělé (Mgr. J. Lorenc)
Informace o kurzech budou upřesněny
na webových stránkách školy.
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Úspěchy žáků výtvarného oboru v uplynulém
školním roce:
Podzimníček (DDM) – Amy Fuchsíková
(V. Kahovec) / 1. místo kat. do 6 let
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice
Nguyen Van Anh (13 let) / čestné uznání
(I. Friessová-Staneva)
Hrabánková Kateřina (7 let) / čestné uznání
(I. Friessová-Staneva)
Kahovcová Anna (11 let) / čestné uznání
(V. Kahovec)
Požární ochrana očima dětí
krajské kolo:
Drhovská Alice / 1. místo (V.Kahovec)
Viktor Vovk / 2. místo (I. Friessová-Staneva)
Eva Jaklová / 1. místo (I. Friessová-Staneva)
Leona Bláhová / 2. místo (I. Friessová-Staneva)
celostátní kolo:
Alice Drhovská / 3. místo
Stopy v nás (DDM + ZUŠ)
do 6 let
1. místo / Amy Fuchsíková (V. Kahovec)
7 – 10 let

2. místo / Anna Šicnerová (V. Kahovec),
Anna Pučeglová (I. Friessová-Staneva)
3. místo / Bára Kahovcová (V. Kahovec),
Sabrina Vatlavicová (I. Friessová-Staneva)
čestné uznání / Rozálie Beránková
(I. Friessová-Staneva)
11 – 14 let
1. místo / Anna Kahovcová (VK V. Kahovec)
MenART – nadační fond Magdaleny Kožené, který stojí za celostátní přehlídkou základních uměleckých škol ZUŠ Open, uspořádal
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. Přihlášky z celé republiky
hodnotil poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora.
Do programu byla vybrána Anna Kahovcová
se svým učitelem Mgr. Václavem Kahovcem,
mentorem bude výtvarník Milan Cais. 
Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

Třicet let tanečního klubu Šumaváček
T

řicet let. Je to hodně nebo málo? Záleží
na úhlu pohledu i na tom, čeho se tento
věk týká. Pokud jde o dětský country taneční
soubor, je v české kotlině tento věk úctyhodný.
A právě do své třicáté taneční sezóny vstoupí
v září SDC Šumaváček, který se zabývá moderním square dancingem a country tanci.
A jaká byla ta právě končící devětadvacátá?
Užívali jsme si ji. Nejen, že jsme se pravidelně
každý čtvrtek scházeli, ale především jsme
vyjížděli na víkendové akce. Ty jsou z hlediska
zvýšení tanečních schopností a znalostí nejefektivnější, navíc si je často spojíme s výletem, abychom poznali něco zajímavého v místě, kam jedeme tančit. Tyto akce jsme často
sami pořádali, ale nevyhýbali jsme se ani těm,
které organizoval někdo jiný. A tak jsme již
začátkem října vyrazili do Lipníka nad Bečvou,
abychom se na Moravě po prázdninovém odpočinku dostali do správné formy. Následovala

řada akcí ve Střelicích u Brna, ve Svratce, v Jindřichově Hradci. Neopomněli jsme ani tancování
v zahraničí a tak nemohla chybět pravidelná
návštěva Bratislavy a Salzburku, kam jsme vyrazili s odrostlejšími a zkušenějšími tanečnicemi
a tanečníky. Závěr devětadvacátého tanečního
roku patřil nejzkušenějším tanečnicím na letním tanečním soustředění v Loučovicích, kdy
si pod vedením pražského lektora Davida Dvořáka rozšiřovaly své taneční obzory.
Mezi nejdůležitější akce, které jsme uspořádali,
patří seminář ve Svratce, jehož součástí byl již
20. ročník soutěže O moravský country pohárek a dále 28. ročník nejstarší dětské country
taneční akce – Celostátního setkání dětských
country tanečních souborů. Velké poděkování
patří obci Loučovice i městu Vyšší Brod za finanční podporu, kterou nám na uspořádání
těchto dvou akcí poskytly. A protože i třicátá taneční sezóna v Šumaváčku bude patřit

Do Vyššího Brodu zavítají veteráni

country tancům a modernímu square dancingu, rádi bychom pozvali všechny zájemce
o tento druh tance na naše čtvrteční schůzky
i v novém školním roce. Jsme školní kroužek
a tudíž do přípravky přijímáme děti ve školním
věku. Kdybyste však již dětským střevíčkům
odrostli a chtěli byste country tančit, ozvěte
se, určitě najdeme variantu, jak to udělat. Pokud chcete, aby vaše dítě tancovalo pro radost,
pokud netoužíte po tom, aby jezdilo po soutěžích, ale užívalo si tance tak, jako si ho užívali
osadníci kdysi v Americe, určitě se neváhejte
ozvat. Začínáme již první čtvrtek v září v malé
tělocvičně ZŚ (naproti cukrárně) a to od 15.00
hodin.
Více informací o našich aktivitách naleznete
na www.sumavacek.cz, případně na mobilu
604 824 110.
Miroslav Procházka, vedoucí klubu.

Hospic sv. Jana N. Neumanna
a Domov Matky Vojtěchy
zve na benefiční akce
7. 9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská
dechová kapela, od 17:00 hodin v parku
hospice, vstupné dobrovolné
21. 9. 2018 – HEROS Oseky, divadelní vystoupení ochotníků z obce Oseky, zahrají
pro potěšení klientů hospice i veřejnosti,
od 15.00 hodin v parku hospice, vstupné
dobrovolné
29. 9. 2018 - ŽERNOVÁČEK, venkovní
divadelní vystoupení a pohádka Lotrando
a Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,
vstupné dobrovolné

M

ilovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 8. září. Do Vyššího Brodu přijedou stroje, které psaly automobilovou historii. Devátý
ročník South Bohemia Classic, mezinárodní
setinové rallye klasických a sportovních vozů,
sem zavede více než 140 posádek z jedenácti
zemí světa.
Hodnotné skvosty začnou do města přijíždět
před 15. hodinou ve směru z Dolního Dvořiště. Nejzajímavějším místem pro sledování
klenotů na čtyřech kolech bude vyšebrodský
Kemp Pod Hrází, kde se uskuteční jeden z testů přesnosti. Posádky budou mít za úkol projet krátký úsek měřený několika fotobuňkami
a co nejvíce se přiblížit předem stanovenému
rychlostnímu průměru. Areál kempu následně
opustí a budou pokračovat do Loučovic a Lipna nad Vltavou.
K vidění budou legendární, ale i méně známé
značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Cadillac, Austin Healey, Ferrari,

Aktuální informace na www.hospicpt.cz
Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover
nebo Triumph.
IX. South Bohemia Classic 2018, největší
akce svého druhu na území České republiky,
odstartuje v 17:15 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa dále vede přes
Hlubokou, Holašovice, Chvalšiny, Český Krumlov a Přídolí až do cíle prvního dne v Hotel
Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní
etapy posádky pojedou kolem Vltavy do Rožmberku, zavítají do Rakouska, Novohradských
hor, Borovan a také vystoupají na vrchol Kramolína ke Stezce korunami stromů. Vrcholem
akce bude Grand Prix Kaplice se začátkem
ve 13 hodin.

Jóga
pro ženy

Další informace včetně kompletního seznamu
přihlášených najdete na
www.southbohemiaclassic.cz. 

Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č.
724 003 194, lektor Bc. Petra Dušková
nebo na e-mailové adrese
jogachvalsiny@seznam.cz, více informací
také na www.duskovapetra.cz

Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Petr Skřivánek

Kdy: každý pátek od 17:30 hodin
Kde: Klub pod kinem
• Kurz začíná 21. 9. 2018 a je v rozsahu
10 lekcí
• Délka jedné lekce je 60 minut
(první lekce je pro nováčky ukázková)
• S sebou si přineste podložku na cvičení,
deku, pití a dobrou náladu.
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Projekt Cestou po památkách v příhraničí
inspiruje k výletům
První srpnovou neděli absolvovali rakouští a čeští cyklisté trasu inspirovanou
snímkem, který v rámci projektu „Cestou
po památkách v příhraničí“ připravilo
město Vyšší Brod spolu s hornorakouským partnerem, městysem Windhaag bei
Freistadt.
Cílem projektu je představit místa, na kterých
se setkává historie a kultura obou národů a vy-

bídnout turisty k jejich návštěvě. Mezi zájmovými body najdete rakouský Windhaag, z české strany pak Cetviny, zaniklé obce Radvanov
a Kapličky, poutní místo Maria Rast am Stein
a vyšebrodský cisterciácký klášter.

jeli. V mezičase si mohli prohlédnout i expozici wendhaagského centra, která se věnuje
historii příhraničí na obou stranách hranice.
Veškeré texty jsou v této expozici přeloženy
i do češtiny.

Účastníci cyklovýletu odstartovali své putování krajinou Green Belt Centru ve Windhaagu,
kde jim byl nejdříve představen film prezentující jednotlivá místa, která pak na kole pro-

Po té už nic nebránilo tomu, aby cyklisté vyrazili směr Vyšší Brod. „Výstupem projektu je
především přiblížení krajiny, která byla po léta
nepřístupná, jelikož byla součástí hraničního
pásma. Objevování této krajiny, která je mimo exponovaná turistická místa, je velkým
lákadlem,“ uvedl na startu pro vyšebrodský
videozpravodaj starosta Milan Zálešák. Že se
jedná o výjimečnou krajinu, kterou objevuje
čím dál tím víc lidí, dokládají i slova jednoho
z účastníků výletu Jana Fatury: „S manželkou
sem jezdíme velmi často, jen jsme prozatím
nevěděli o Green Belt Centru tady ve Windhaagu. Jinak si myslím, že ta trasa je to nejlepší,
co se dalo vymyslet, všechna místa a krajina
na obou stranách hranice jsou moc krásná.“ 

jstr
Cestou po památkách
Projekt číslo: KPF-01-045
Podpořeno z Fondu malých projektů.
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Informace
z úřadu
Dotace nám stále pomáhají. I v letošním roce se nám podařilo získat dotace na mnoho projektů. V rámci malých projektu Interreg Rakousko – Česká republika jsme získali
na projekt s názvem „Cestou po památkách
v příhraničí“ částku 12.833 EU. Cílem projektu je prezentovat kulturní dědictví na obou
stranách hranice s možností spojit návštěvu
jednotlivých představovaných míst formou
cyklovýletu.
Na základě předloženého vyúčtování jsme
dostali od Ministerstva rozvoje ČR dotaci
na zateplení panelového domu čp. 266 příspěvek ve výši 1,777.787 Kč, které jsme realizovali na konci roku 2017.
Velký objem prostředků jsme jako každoročně
obdrželi od Jihočeského kraje jako součást
vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku výkonu naší pečovatelské služby, a to
1,177.000 Kč. Na výkon sociální práce jsme
od Ministerstva práce a sociálních věcí získali
dotaci ve výši 413.392 Kč. Dále pořízení nového vozidla pro poskytování pečovatelské

služby bylo z 95% spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
vyhlášené výzvy MAS Rozkvět. Nákupem dalšího vozidla dojde ke zkvalitnění pečovatelské
služby a budeme moci nabídnout naše služby
i občanům okolních obcí.
Úspěšní jsme také byli se žádostí z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2018. Konkrétně na výstavbu místní komunikace v místní části Těchoraz jsme získali
250.000 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů obdržel v rámci
programu Investiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje částku 200.000 Kč na provedení rekonstrukce a modernizace dopravního prostředku RZA VW Transporter. Provedením rekonstrukce dojde ke zlepšení parametrů vozidla
a ke zvýšení bezpečnosti hasičů.
Dále se nám pravidelně daří čerpat dotace a příspěvky na hospodaření v městských
lesích. V roce 2018 jsme obdrželi příspěvek
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 144.232 Kč. Navíc se nám v letošním roce podařilo získat
z Programu rozvoje venkova ČR dotaci ve výši
380.000 Kč na pořízení samochodného navijáku pro přibližování dřeva ve slabších probírkových porostech, v nepřístupných terénech
a pro rozvoz materiálu na oplocení.

V rámci dotace ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu jsme prostřednictvím
Úřadu práce Český Krumlov obdrželi 90.000
Kč na vytvoření jednoho pracovního místa.
Pro pořádání kulturních a společenských akcí
jsme od Jihočeského kraje dostali dvě dotace, a to 20.000 Kč na projekt“ Klášterní koncerty 2018“ a 30.000 Kč na realizaci projektu
s názvem“ Oslavme republiku“. Dále z Ministerstva kultury jsme na projekt“ Knížka pro
prvňáčka“ obdrželi 11.000 Kč. Z téhož ministerstva jsme v rámci Programu regenerace
MPZ získali na opravu památkově chráněných
objektů příspěvek ve výši 1,575.000 Kč.
Všem spolupracovníkům, kteří se na přípravě
žádostí o dotace a příspěvky podíleli, patří
velké uznání za jejich vlastní inciativu, neboť
téměř nikdo z nich nemá agendu podávání
žádostí o dotace v pracovní náplni. A přesto
tak nad rámec svých povinností dělají, protože jim na prospěchu města, resp. prospěchu nás všech, záleží. Poděkování také patří
p. starostovi, pí. místostarostce, bez jejichž
součinnosti by nebylo možné žádosti podat
a v neposlední řadě pracovnicím finančního
odboru, které následně pomáhají při konečném vyúčtování jednotlivých dotací. 

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ

Soubor usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 24. 7. 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1.
Určení ověřovatelů zápisu /§ 95 odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.1.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
ověřovatele zápisu p. Rudolfa Bigase a p. Jindřicha Hanzlíčka a zapisovatele p. Jana Straku.
K bodu 2.
Schválení programu jednání ZM dne
24. 7. 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.2.1.:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
zařazení bodu č. 18. Analýza a koncepce odpadového hospodářství; do programu 31. jednání
ZM.
II. schvaluje
zařazení bodu č. 20 ; Zpráva Finančního výboru
ZM z kontroly hotovosti pokladen MěÚ Vyšší
Brod; do programu 31. jednání ZM.

III. schvaluje
zařazení bodu č. 21 Smlouva o zřízení a vymezení věcného břemene mezi Městem Vyšší
Brod a společností E.ON Distribuce, a. s.; do
programu 31. jednání ZM.
IV. schvaluje
rozšířený program 31. jednání ZM jako celek.
K bodu 3.
Kontrola usnesení ZM ze dne 12. 6. 2018
a RM 20.06.2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 12. 6. 2018 a RM
20. 6. 2018.
K bodu 4.
Projekt cyklostezka Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.4.1.:
Zastupitelstvo města
souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací
na výstavbu 1. etapy Cyklostezky Vyšší Brod,
zpracovanou společností Zenkl CB, s.r.o.,
Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, IČ:
28131339.

K bodu 5.
Přehled plnění rozpočtu ke 30. 6. 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
plnění rozpočtu Města Vyšší Brod za 1. pololetí
roku 2018.
K bodu 6.
Žádost o dotaci z rozpočtu města a schválení dotace FK Dynamo Vyšší Brod, spolek
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.6.1.:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
dotaci z rozpočtu města Vyšší brod ve výši
150 000 Kč na činnost FK Dynamo Vyšší brod
(spolku), Vyšší Brod, 38273 Vyšší Brod, IČ:
45010340.
II. schvaluje
v souladu s ustanovením §85 písm. c) 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, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
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a FK Dynamo Vyšší Brod (spolek), Vyšší Brod,
38273 Vyšší Brod, IČ: 45010340
K bodu 7.
Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 na realizaci projektu „výstavba
komunikace v místní části Těchoraz“ ve výši
250 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje.
bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na realizaci projektu " Oslavme republiku" ve výši 30 000 Kč z rozpočtu Jihočeského
kraje.
K bodu 8.
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.8.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle §84, odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 5/2018, které se týká
úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům
a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o částku 6.586.002,07 Kč, zvýšení
výdajů o částku 4.324.820 Kč, a financování
ve výši – 2.261.182 Kč.
K bodu 9.
Zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 1721/1 v k. ú. Vyšší Brod za část pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 3018.31.9.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.
1721/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Vyšší Brod,
za cenu 100 Kč/ m² .
I. schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 1292 o výměře cca 65 m² v k. ú. Vyšší Brod za cenu
100 Kč/ m².
K bodu 10. Zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 1721/1 v k. ú. Vyšší
Brod za část pozemku parc. č. 1366/2 v k. ú.
Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.10.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
koupi části pozemků p. č. 1366/2 o výměře
325 m² v k. ú. Vyšší Brod za cenu 100 Kč/ m².
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K bodu 13. Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu STL plynovodní přípojka
pro BD Poschoďová 280, 382 73 Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.13.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro BD
Poschoďová 280, 382 73 Vyšší Brod“ na pozemku parc. č. 67/6 v katastrálním území Vyšší Brod. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191,
DIČ CZ00246191 (budoucí zavázaná strana)
ve prospěch vlastníků (budoucí oprávněná
strana), 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 4–8=2018.31.13.1.
K bodu 14. Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu STL plynovodní přípojka
domovním přípojka a umístění kotle v I.
NP– Dřevařská 391, 382 73 Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.14.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro stavbu „STL plynovodní přípojka, domovní plynovod a umístění kotle v I. NP“ na pozemku parc. č. 1718/13 v katastrálním území
Vyšší Brod. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191,
DIČ: CZ00246191 (budoucí zavázaná strana)
ve prospěch žadatelů (budoucí oprávněná
strana), 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 4–7=2018.31.14.1.
K bodu 15. Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu STL plynovodní přípojka
a domovní plynovod pro objekt Studánecká 462, 382 73 Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.15.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
stavbu „STL plynovodní přípojka a domovní
plynovod pro objekt Studánecká 462, 382 73
Vyšší Brod“ na pozemku parc. č. 1706/18 v ka-

tastrálním území Vyšší Brod. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (budoucí zavázaná strana) ve prospěch žadatelů (budoucí
oprávněná strana), 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 4–6=2018.31.15.1.
K bodu 16. Výstupy z jednání valné hromady Svazku Lipenských obcí.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
výsledky hospodaření SLO za rok 2018.
K bodu 17. Komunikace k. ú. Studánky
– územní plán
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
žádost majitelky s tím, že její žádost bude vypořádána jako námitka v rámci námitek a připomínek k poslednímu veřejnému projednávání návrhu ÚPO Vyšší Brod včetně projednání
aktualizovaného vyjádření hodnotitelky z hlediska posouzení vlivů ÚP na životní prostředí
a veřejné zdraví ze dne 12. 7. 2018
K bodu 18. Analýza a koncepce odpadového hospodářství pro město Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
analýzu a koncepci odpadového hospodářství
pro město Vyšší Brod zpracovanou společností
ARCH consulting s. r. o.
K bodu 19. Zpráva Finančního výboru z kontroly hotovosti pokladen MěÚ Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
bere na vědomí
zprávu Finančního výboru ZM Vyšší Brod
z kontrol hotovosti pokladen MěÚ Vyšší Brod
provedených v průběhu měsíce července
2018 s výrokem: Nebyly zjištěny žádné rozdíly.
K bodu 21. Smlouva o zřízení a vymezení
věcného břemene mezi Městem Vyšší Brod
a společností E.ON Distribuce, a. s.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
přijalo u s n e s e n í č. 2018.31.21.1.:
Zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční
soustavy s názvem „Vyšší Brod ZTV Pod vodojemem – NN“ na pozemcích parc. č. st. 493,
1194/5, 1194/6, 1194/20, 1194/21, 1194/22,
1194/23, 1206/4, 1718/1, 1718/2, 1718/30 v k.
ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, DIČ
CZ00246191 ve prospěch E.ON Distribuce,
České Budějovice, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
DIČ CZ25733591, 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 3–18=2018.31.21.1.
Nepřijatá usnesení
z 31. zasedání Zastupitelstva města Vyšší
Brod konaného dne 24. 7. 2018 od 17:30
hodin v zasedací místnosti města
K bodu 11. Zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Vyšší Brod.
Nebylo přijato usnesení: ZM souhlasí v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.

č. 184/2 o výměře cca 200 m² v k. ú. Vyšší Brod,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov za cenu
........... Kč/m². Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.
K bodu 12. Zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 955/2 v k. ú. Hrudkov.
Nebylo přijato usnesení: ZM souhlasí v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.
č. 955/2 o výměře cca 143 m² v k. ú. Hrudkov,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Kata-

strální pracoviště Český Krumlov za cenu ...........
Kč/ m². Nabyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarosta

Příští jednání zastupitelstva
Přijměte pozvání na 32. veřejné zasedání ZM, které proběhne 25. 9. 2018
od 15.00 v zasedací místnosti MěÚ.

Soubor usnesení z 86. schůze Rady města Vyšší Brod konané dne 8. 8. 2018
od 18:00 hodin v zasedací místnosti města
K bodu 1.
Schválení programu jednání RM.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.1.1.:
rada města
I. schvaluje
doplnění programu jednání 86. RM dne
8. 8. 2018 o bod č. 19 – Poskytnutí příspěvku
na vydání příručky „První pomoc není věda“.
II. schvaluje
doplněný program jednání RM dne 8. 8. 2018.
K bodu 2.
Kontrola usnesení z RM dne 11. 7. 2018.
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ze dne 11. 7. 2018.
K bodu 3.
Zrušení usnesení RM č. 2018.84.14.1.
ze dne 20. 6. 2018.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.3.1.:
rada města
ruší
usnesení Rady města č. 2018.84.14.1. ze dne
20. 6. 2018.
K bodu 4.
Schválení pronájmu části pozemku parc. č.
1427/9 v k. ú. Studánky u Vyššího Brodu.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.4.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
nájemní smlouvy č. 7/18 mezi městem Vyšší
Brod a žadateli, na pronájem části pozemkové
parcely č. 1427/9 o výměře 21 m² v k. ú. Stu-

dánky u Vyššího Brodu zapsané na LV 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, za cenu
15, Kč/m²/rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pronájem se zřizuje na dobu
neurčitou.
K bodu 5.
Schválení pronájmu částí pozemku parc.
č. 34/1 v k. ú. Herbertov.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.5.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
nájemní smlouvy č. 9/18 mezi městem Vyšší
Brod, IČ 00246191 a žadatelem, na pronájem
části pozemku parc. č.34/1 o výměře 310 m2
(dle GP č. 217–49/2011 pozemku parc. č. 34/29)
a části pozemku parc. č.34/1 o výměře 316
m2 (dle GP č. 217–49/2011 pozemku parc. č.
34/30), na zřízení zahrady, v k. ú. Herbertov,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český
Krumlov a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Pronájem se zřizuje na dobu neurčitou.
K bodu 6.
Zveřejnění pronájmu části pozemku parc.
č. 184/2 v k. ú. Vyšší Brod.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.6.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 184/2
o výměře 200 m², 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 7.
Zveřejnění pronájmu části pozemku parc.
č. 955/2 v k. ú. Hrudkov.
Rada města Vyšší Brod přijala
u s n e s e n í č. 2018.86.7.1.:
rada města
schvaluje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout část pozemku parc. č. 955/2 o výměře cca 143 m², který je zapsán na LV 10001
pro město Vyšší Brod a k.ú. Hrudkov u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště Český Krumlov.
K bodu 8.
Ukončení nájemní smlouvy č. 6/18 ze dne
3. 5. 2018.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.8.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
dohodu o ukončení nájemní smlouvu č. 6/18
ze dne 3. 5. 2018 ke dni 9. 8. 2018.
K bodu 9.
Souhlas s Dohodou o narovnání – RETELA
s. r. o.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.9.1.:
rada města
schvaluje
dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
znění a uzavření Dohody o narovnání v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících
se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona
o odpadech, mezi RETELA s. r. o., Neklanova
44/152, 128 00 Praha 2, IČ: 27243753 a městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
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IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 a pověřuje starostu podepsáním dohody.
K bodu 10. Odbor životního prostředí
Rada města Vyšší Brod
bere na vědomí
informaci o vyhlášení výběrového řízení na referenta životního prostředí.
K bodu 11.
Žádost o souhlas s umístěním technologického zařízení na objektu DPS pro společnost STARNET
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.11.1.:
rada města
I. souhlasí
s umístěním sítě elektronické komunikace a příslušného technologického zařízení společnosti
STARNET, s. r. o., Žižkova 226/3, 370 01 České
Budějovice, IČ: 26041561 na objektu DPČ, ulice
K Vltavě 380, 382 73 Vyšší Brod, za splnění podmínky instalace podružného měření a úhrady
spotřebované elektrické energie.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění zařízení na objektu č. p. 380, ul. K Vltavě, Vyšší Brod mezi
Městem Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČ.00246191 a společnosti STARNET, s. r.
o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČ:
26041561 na dobu 36 měsíců.
K bodu 12.
Žádost o souhlas se stavbou rodinného
domu na p. p. č. 1194/7 v k. ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.12.1.:
rada města
vydává
podle § 105, odst. 2, písm. f) zák. č. 183/2006
Sb., stavební zákon, jako vlastník sousedních
pozemků p. č. 1194/6, 1194/20 a 1206/4 v k. ú.
Vyšší Brod souhlas se stavbou rodinného domu
na pozemku p. č. 1194/7 v k. ú. Vyšší Brod.
K bodu 13. Žádost o souhlas se stavbou plotu na pozemcích p. č. 115/28 a p. č. 115/29
v k. ú. Vyšší Brod
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.13.1.:
rada města
vydává
podle § 105, odst. 2, písm. f) zák. č. 183/2006
Sb., stavební zákon, jako vlastník sousedního
pozemku p. č. 115/7 v k. ú. Vyšší Brod souhlas
se stavbou plotu na pozemcích p. č. 115/28
a 115/29 v k. ú. Vyšší Brod.
K bodu 14. Žádost o souhlas se stavbou
víceúčelového skladu na pozemku p. č.
974/1 v k. ú. Hrudkov
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.14.1.:
rada města
vydává
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podle § 105, odst. 2, písm. f) zák. č. 183/2006
Sb., stavební zákon, jako vlastník sousedních
pozemků p. č. 974/5, 1819/3 a 1831/1 v k. ú.
Hrudkov, souhlas se stavbou víceúčelového
skladu na pozemku p. č. 974/1 v k. ú. Hrudkov.
K bodu 15. Založení termínovaného účtu
u KB, a.s.
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.15.1.:
rada města
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o termínovaném účtu
s indexovanou sazbou při výši vkladu
20,000.000 Kč na dobu 3 měsíců s automatickou obnovou s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1,
IČ: 45317054, od 1. 9. 2018 do 1. 12. 2018.
II. bere na vědomí
Dohodu o stanovení individuálních cen pro
jednotlivé účty města vedené u Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07
Praha 1, IČ: 45317054
K bodu 16. Přijetí finanční daru na propagaci v pořadu „Vertikal – vodácké toulky“
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.16.1.:
rada města
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od f.
Pavelec s. r. o., Vyšší Brod na propagaci v pořadu vysílaném na programu ČT Sport pod
názvem „Vertikal – vodácké toulky“.
K bodu 17. Přijetí finančního daru na pořádání Plavby kuriózních plavidel 2018
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.17.1.:
rada města
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč od f.
Pavelec s. r. o., Vyšší Brod na vyplacení výhry
vítězné posádce 46. Plavby kuriózních plavidel
2018.
K bodu 20. Různé
Rada města Vyšší Brod
přijala u s n e s e n í č. 2018.86.20.1.:
rada města
ukládá
do 29. 8. 2018 bytové a sociální komisi předložit aktuální pořadník bytů s přepočítanými
body, v souladu se současnými pravidly.
Nepřijatá usnesení
K bodu: Žádost o zařazení pozemku p. č.
511 do Tržního řádu
Nebylo přijato usneseni: RM vydává na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů Nařízení města
Vyšší Brod č. 1/2018 – Tržní řád.

K bodu: Poskytnutí příspěvku na vydání příručky „První pomoc není věda“.
Nebylo přijato usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podporu
projektu Českého červeného kříže umístěním
vizitky do příručky „První pomoc není věda“
připravenou Českým červeným křížem, za částku 7.505 Kč plus DPH.
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Eva Maštalířová
místostarostka

Je dobré
vědět, že...
Zábor veřejného prostranství
Občané, podnikatelé, kteří potřebují
dočasně využívat pozemky v majetku
Města Vyšší Brod za účelem jakékoli činnosti (např. stavba lešení, výkopové práce, skladování materiálu, zeminy, písku
apod.), která dočasně omezí nebo zcela
zamezí využívání těchto míst ostatními občany, ať již ve smyslu chůze, jízdy
nebo jiným způsobem, jsou povinni
před zahájením vlastní činnosti požádat o souhlas s dočasným užíváním
Odbor vedlejšího hospodářství MěÚ
Vyšší Brod.
Jak je možné plánovaný zábor nahlásit?
Zábor jakéhokoli pozemku ve vlastnictví
města je možné nahlásit pomocí příslušného formuláře, který získáte na městském úřadě nebo na webu města na
podstránce Odboru vedlejšího hospodářství. Formulář je možné odboru doručit i emailem.
Dále v případě, že se jedná zároveň
o užívání pozemku, který je veřejným
prostranstvím, je žadatel povinen v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2011, o místních poplatcích, ohlásit
správci poplatku nejpozději 5 dní před
zahájením užívání předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. 
MěÚ Vyšší Brod

Čištění Vltavy 2018
Jak se přihlásit?
Co nejdříve, ale nejpozději v pondělí 10. 9.
• zavolat Petrovi Kolínskému +420 777 335 447
• napsat e-mail na cistenivltavy@seznam.cz
A co se tam vlastně bude dít?
Na zdarma zapůjčených lodích a raftech budeme splouvat přidělené úseky a sbírat upomínkové předměty, které zde zanechali lidé, snad
na znamení, že se vrátí – tedy odpadky všeho
druhu, od pantoflí, PET lahví a plechovek, které vám (nám) tu v létě uplavaly, až po ledničky
a pneumatiky, které někdo do řeky naházel
a patrně doufal, že se v ní rozpustí. Další informace a moudré rady obdržíte obratem po přihlášení… 

S

družení pro Vltavu a Půjčovny lodí a kempy
na Vltavě zvou všechny vodáky i nevodáky
na 24. ročník tradičního dobrovolnického sběru odpadu v korytě řeky Vltavy v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.
15. 9. v 8:30 sraz předem ohlášených čističů
v kiosku kempu Nové Spolí (Č. Krumlov)

Co nabízíme?
• spojení příjemného s užitečným – nezapomenutelné zážitky i dobrý pocit z vykonané
práce
• k snídani polévku a k večeři guláš či jiný mls
a pivo
•
ubytování v kempu Nové Spolí v Českém
Krumlově na celý víkend (zdarma, stany vlastní)

Fotbalová sezóna začíná

Hromadná vakcinace
V sobotu 8. 9. 2018 proběhne hromadná
vakcinace psů proti vzteklině v těchto
obcích:
• Hrudkov
• Lachovice 
• D. Jílovice 
• Kyselov 
• Ostrov 
• Malšín 
• Těchoraz 
• Studánky 
• V. Brod 

08.00 – 08.10
08.15 – 08.20
08.40 – 08.50
08.55 – 09.10
09.15 – 09.25
09.30 – 09.50
11.25 – 11.35
11.45 – 12.00
12.30 – 13.00

Vakcinaci provede MVDr. Bicek
(kontakt: 602 394 790)

Rozpis domácích zápasů FK Dynamo
Muži

Žáci

Starší přípravka

Mladší přípravka

Sobota 1. 9., 17.00 Soupeř: Frymburk „B“

Sobota 8. 9., 10.00
Soupeř: Frym./Lipno

Neděle 2. 9., 10.00
Soupeř: Frym./Lipno

Pátek 7. 9., 16.30
Soupeř: Zl. Koruna

Sobota 15. 9., 16.30 Soupeř: Křemže

Sobota 22. 9., 10:00
Soupeř: N.Ves/Brloh

Neděle 16. 9., 10.00
Soupeř: Malonty

Pátek 21. 9., 16.30
Soupeř: Větřní

Sobota 29. 9., 16.30 Soupeř: Kájov

Neděle 30. 9., 10.00
Soupeř: Kaplice
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V letní sezóně pomáhala ve Vyšším Brodě
mobilní úpravna vody
Dlouhodobá sucha způsobují pokles
spodních vod. Během letní sezóny, kdy
dochází díky turistickému ruchu k markantnímu zvýšení odběru pitné vody,
pak může s dodávkami životadárné tekutiny vzniknout problém. Vodohospodáři po dohodě s městem instalovali
ve Vyšším Brodě mobilní úpravnu vody,
která v kritickém období s dodávkou vypomohla.
Vyšší Brod má několik zdrojů vody, disponuje
pěti vlastními vrty. Jelikož ale v posledních letech dochází k poklesu spodních vod, tyto vrty
ztratily svou původní vydatnost. Dále město
upravuje vodu z Menší Vltavice a pokud je
třeba, vypomáhá i klášterní vodovod. „Zdroje
klášterního vodovodu jsou o něco výš než naše a jsou vydatnější. Za pomoc kláštera jsme
moc rádi, kolikrát nám při dodávkách vody
do domácností jeho vodovod doslova vytrhl
trn z paty,“ uvedl starosta Milan Zálešák.
Zvýšení odběru pitné vody pečlivě sledují
ve vyšebrodské úpravně vody. „Mimo letní sezónu vyrábíme 150 až 180 kubíků vody denně,
v sezóně se výroba zvyšuje až na 350 kubíků,“
přibližuje situaci úpravářka vody ve Vyšším
Brodě Alena Bejdáková. Letos se město a vodohospodáři dohodli na zkušebním provozu
mobilní úpravny vody, která výrobu posílila.
„Na Lipensku se jedná o pověstnou první vla-

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste se zapojili do anonymního dotazníkového šetření zaměřeného
na systém odpadového hospodářství města.
Konstatujeme, že přestože účast byla slabší,
než jsme očekávali, podařilo se nám identifikovat více či méně známé problematické oblasti, konkrétně problematické lokality a řadu podnětu ke zlepšení. Těmito se budeme
v blízké době intenzivně zabývat.
Třídění odpadu a efektivita celého systému nakládání s odpadem budou pro město klíčové s ohledem na připravovanou legislativu. Počítá se se zákazem skládkování
využitelných složek odpadů od roku 2024
a navýšení zákonného poplatku za skládkování již od roku 2019. Vážíme si, že odpad ze
svých domácností (papír, plast, sklo, elektro,
textil) pečlivě třídíte. Z vašeho hodnocení
jsme zaznamenali, že sami u sebe vnímáte
možnosti zlepšení třídění bioodpadu. Bioodpad jako součást vyprodukovaného směsného komunálního odpadu výrazně zatěžuje a prodražuje systém nakládání s odpady.
Poskytujeme proto kromě veřejných sběrných
nádob a možnosti odevzdání bioodpadu
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štovku. Chtěli jsme tuto technologii vyzkoušet,
kdyby došlo ke skutečnému nedostatku vody,
abychom ji mohli použít i na jiných úpravnách,“ vysvětluje Miloslav Procházka, vedoucí
provozního střediska ČEVAK Lipnesko. „Zatím
jsme s provozem zařízení nad míru spokojeni.
Dodává vodu navíc pro pokrytí spotřeby šedesáti domácností. Nemají na něj vliv ani přívalové deště, kdy dochází k velkému zakalení vody.
I s tím si bez problémů poradí,“ ještě dodává.
Mobilní úpravna vody pracuje na základě uni-

kátní technologie a je schopna vyrobit hygienicky čistou vodu odpovídající veškerým
normám do několika vteřin. K úpravě vody
využívá unikátní systém keramických membrán, jejichž póry jsou desettisíckrát menší než
1 mm. „To znamená, že veškeré nečistoty, které
ve vodě nechceme, zůstanou na membráně
a pitná voda s vápníkem a hořčíkem, s důležitými minerály, jde ke spotřebiteli, vysvětlila
postup úpravy Petra Hruškova, technolog výrobce mobilní vodárny. 
jstr

přímo na místní kompostárně i možnost zajištění individuální nádoby na bioodpad přímo k vašemu domu. Současně žádáme a vyzýváme domácnosti s vlastním pozemkem,
aby plně využívaly možnost kompostovat
zejména kuchyňský bioodpad rostlinného
původu.

katelům plnění jejich povinnosti plynoucích

Na základě Vašich podnětu bychom rádi upřesnili způsob třídění nápojových
kartonů, které je v našem městě možné
vhazovat společně do žlutého kontejneru
na plasty. Způsob separace se vždy odvíjí od možnosti dalšího dotřiďování svozové
společnosti. Pro separaci kovových obalů
z domácností doporučujeme po jejich vymytí krátkodobé skladování v domácnosti
a bezplatné odevzdání na sběrném dvoře.
Ještě letos se pokusíme zajistit samostatný sběr kovových obalů a potravinových
olejů a tuků z domácností.
Aktuálně je cílem města zapojit zde působící
podnikatele do systému odpadového hospodářství obce, systém nakládání s odpady tak
zefektivnit a mimo jiné takto umožnit podni-

ze zákona o odpadech. Naším cílem je také
dosažení zlepšení podmínek pro třídění
odpadu, tedy zvýšení počtu sběrných míst
a redukce občasné přeplněnost nádob.
S ohledem na směřování odpadového hospodaření v EU a ČR město Vyšší Brod přistoupí ve střednědobém horizontu k důslednější kontrole služeb svozových společností
za účelem vynakládání finančních prostředků pouze za jednoznačně prokázané služby.
Bude tak omezen negativní dopad, způsobený vzrůstem zákonných poplatků za skládkování. Kontrolu poskytovaných služeb město
zvažuje realizovat pomocí vážících a identifikačních zařízení, která budou instalována
na svozové technice. Takto získaná data nám
umožní kontrolovat činnost dodavatele služeb, maximálně harmonizovat svoz odpadu
a optimalizovat skladbu sběrné sítě. O veškerých krocích města Vás vždy budeme s předstihem informovat. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

O putovní pohár obce Přední Výtoň

A

reál letních sportů v Přední Výtoni se v sobotu 11. srpna 2018 zaplnil hasičskými
vozidly z Přísečné, Velešína, Prostředních Svin-

ců, Přední Výtoně a rakouských družstev ze
Schöneggu, Piberschlagu, Vorderweissenbachu, Amesschlagu a Götzendorfu. Na startovní

čáru se postavilo 10 družstev mužů a 3 družstva žen ke změření svých sil a dovednosti
ve sportovní soutěži již 42. ročníku. Vyprahlý
hnědozelený trávník hřiště vděčně přijímal
používanou vodu při soutěži. Hladký průběh
soutěže narušila menší nehoda, která naštěstí
nebyla vážná. Mimořádný výkon podali hasiči
z Přísečné s časem 18,80 s , který jim zajistil
1.místo, další v pořadí s časem 22,33 s se umístilo družstvo z Velešína a 3. místo obsadila
Přední Výtoň s 23,81 s. Z rakouských družstev
si vedl nejlépe Schönegg II. s 34,73 s a zajistil si
4. příčku. Velice dobře si rovněž vedla družstva
žen na zkrácené trati v tomto pořadí:
1. Přísečná – 25,44 s, 2. Přední Výtoň – 27,
13 s a 3. Piberschlag – 36,32 s. Výkony všech
soutěžících sledovalo a odměňovalo potleskem asi 100 diváků. Všem, kteří se podíleli
na přípravě a pořadatelské službě, patří veliké
poděkování a děkujeme tímto i za významný
finanční dar LČR, Lesní správy Vyšší Brod, zastoupené Ing. Martinem Honetschlägerem. 
/ks/

Partnerská smlouva Metaná seniorů
s rakouskou obcí
V
V
neděli 12. srpna 2018 se konala ve Vorderweissenbachu slavnost „Marktfest
2018“. V rámci bohatého a zajímavého programu byla za účasti přítomné rakouské veřejnosti a delegace našich hasičů uzavřena
nová partnerská smlouva „O přátelství a vzájemné spolupráci mezi Vorderweissenbachem
a Přední Výtoní“, kterou podepsali starosta
p. Leopold Gartner a místostarosta p. Ing. Jan
Zdechovan.  /ks/

e čtvrtek 24. května 2018 od 14 hodin proběhlo jarní kolo senior v metané. Na prvním místě
skončilo družstvo ve složení: p. Marcela Hudecová, p. Oldřich Mareš, p. Jaroslav Hrubý a p. Karel Stix. /ks/
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Metaná v Přední Výtoni má již 50 let

M

etaná je zimní sport provozovaný na ledě, ale existuje i letní varianta, která se
hraje většinou na asfaltu nebo betonu. Provozuje se s kotouči o průměru okolo 30 cm
a váze 2,73 až 3,83 kilogramu, zhotovenými
ze dřeva nebo plastu, gumy a oceli a opatřenými dlouhým držadlem (stock). Ty se posílají

po ledové nebo asfaltové dráze dlouhé 21,5 m
do čtvercového cílového pole. Hrají proti sobě
týmy, složené zpravidla ze čtyř hráčů, jejichž
cílem je umístit kotouče blíže k cíli než soupeř.
Cílem není pevný bod na hrací ploše, ale gumový kroužek o průměru 12 cm zvaný daube,
který může pod vlivem nárazů měnit polohu

Krajina našeho domova jinak
N

estává se nám často vidět břehy „jihočeského moře” z jeho hladiny. Členům Seniorklubu to umožnila posádka lodi „Adalbert
Stifter” poslední květnovou neděli 27. května, kterou využili senioři k hodinové projížďce
z přístaviště Lipno do Černé v Pošumaví a zpět.
Vrcholící jarní slunečné počasí, hezké prostředí,
nevšední výhled na krajinu po obou březích,
doprovázené hrou kapely „Výtoňanky”, vnesly
do pobytu na lodi příjemnou náladu. Výstavba
různých objektů určené k rozvoji turismu na levém břehu je nebývalá a neustále se rozrůstá.
Věřme, že náš pravý břeh nebude takto zasažen
a zůstane oázou klidu. Děkujeme tímto posádce lodi a přejeme jí šťastnou plavbu. /ks/

a zápas se hraje na šest endů. V Československu se metaná začala hrát v Českých Budějovicích v roce 1964, v únoru 1990 byl založen Český svaz metané, který sdružuje 480 členů ve 22
oddílech. Náš Oddíl metané působil od roku
1968 pod TJ Hraničář, vedl jej od počátku předseda Jan Stoiber st. a vyžití v něm nacházeli
např. Adolf Stoiber, Zdeněk Trnka, Jiří Krahulec,
Martin Maček, Josef Maček, Miroslav Zoubek,
Tomáš Zoubek, Oldřich Mareš, František Vokurka, Ladislav Kálal, Pavel Šumbera, Miloslav Čírtek a další. Tehdy se hrálo pouze na ledě. Svépomocí si vybudovali i dráhu na školním hřišti
/viz foto/ nebo se hrálo na zamrzlé hladině
jezera. Dnes má oddíl k dispozici asfaltové hřiště v Areálu letních sportů. V současné době
vede oddíl Petr Šumbera st., členové výboru
jsou Pavel Zvonař, Jiří Krahulec a hospodářka
Libuše Šumberová. Oddíl má 25 členů a je zařazen do 3. ligy ČR. Za rok sehrají 3 až 5 utkání
a každoročně poslední sobotu v červnu pořádá „O pohár obce Přední Výtoň“, které se
od devadesátých let zúčastňují také družstva
z Rakouska. Do další 50 let přejeme mnoho
hezkých zážitků a sportovních úspěchů. 

/ks/

XVI. ročník turnaje
v metané „O pohár
obce Přední Výtoň“
23. 6. 2018

Přehlídka heligonkářů
V

sobotu 28. července 2018 se odpoledne
zaplnilo nádvoří penzionu Vyhlídka návštěvníky, kterým je blízký zpěv lidových písní doprovázený hrou na heligonku. Občanské sdružení Přední Výtoň pro ně připravilo
již 23. ročník „Setkání heligonkářů“. 21 muzikantů, mezi nimiž nechyběly ženy, rozdávalo radost ze hry a zpěvu. Jejich vystoupení
uváděl moderátor p. Pavel Kroneisl a ozvučení zajistili manželé Libertinovi. Nechyběl ani
p. Jan Komenda (96 r.) z kapely „Voraři“, který
je pravidelným účastníkem. Nejdelší cestu vá-
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žil p. František Kůs z Karlových Varů a z Tábora p. Jaroslava Bassiková. Z Českých Budějovic přijel p. Karel Ferebauer, bývalý kapelník
známého hudebního tělesa „Budvarka“. Z naší
obce vystoupil p. Jiří Krahulec. Příjemnou atmosféru v závěru sice přerušil prudký déšť,
ale muzikanti a posluchači se uchýlili do baru
bowlingu, kde pokračovali v programu a ti
mladší posluchači si i zatančili. Spokojenost
a poděkování za vydařenou akci diváci vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. 
/ks/

Pořadí

Družstvo

Body

Skóre

1.

OM D. Dvořiště

10 b.

2.

KM Lenora

8 b.

3.

Křišťál Lenora

6 b.

1,253

4.

Piberschlag

6 b.

1,215

5.

Schönegg

6 b.

0,943

6.

Přední Výtoň I.

4 b.

7.

Přední Výtoň II.

2 b.

Informace pro voliče a inzerce volebních stran

Volby do zastupitelstev obcí ve Vyšším Brodě
Termín konání voleb:

5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
6. 10. 2018 od 08.00 do 14.00 hodin
Místo konání voleb

Volební okrsek

č. 1

budova MěÚ Vyšší Brod, Míru 250
Pro voliče bydlící v ulicích:
Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská,
Poschoďová, Česká, K Vltavě, Slunečná,
Kaplická, Lesní, Klášter, Za klášterem,
Na kozinci, Elektrárna
Pro voliče bydlící v místních částech:
Hrudkov, Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov,
Lomský Dvůr, Lopatné

Volební okrsek

č. 2

nový pavilon ZŠ Vyšší Brod /
vchod z Martínkovské ulice
Pro voliče bydlící v ulicích:
Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí,
Pohraniční Stráže, Na Vyhlídce, Lidická,
Dřevařská

Pro voliče bydlící v místních částech:
Těchoráz, Studánky, Horní Drkolná, Herbertov
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Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo státního
občana státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho
dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, která má být zvolen. Volební stranou může být
politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen (ve Vyšším Brodě 15).
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno
(ve Vyšším Brodě 15).
3. Kromě toho lze oba způsoby popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce (ve Vyšším Brodě 15).
Např. pokud dojde k označení jedné volební strany a dále k označení
pěti kandidátů z jiných volebních stran, hlas získají jednotliví označení
kandidáti a prvních deset kandidátů z označené volební strany.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené
pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, por který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
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zdroj: Ministerstvo vnitra

č. 2
Volební program KSČM pro volby do Městského zastupitelstva
ve Vyšším Brodě na volební období 2018 – 2022

Kandidátka KSČM
do zastupitelstva města
Vyšší Brod
na období 2018 – 2022

Hlavním směry a závazky KSČM vychází z celostátního programu KSČM. Na těchto zásadách
a východiscích KSČM dlouhodobě trvá, nemění je a ani do budoucna je měnit nehodlá. Současné
priority KSČM byly promítnuty do sedmi podmínek pro toleranci vzniku současné vlády. Tyto
zásady a východiska budeme aplikovat na naše místní poměry a prosazovat všude tam, kde to pro
Vás, občany našeho města bude přínosné, kde to povede ke zlepšení Vašeho života. Na to se můžete
spolehnout. V návaznosti na výše uvedené si ZO KSČM Vyšší Brod stanovila v tomto volebním
období následující stěžejní úkoly:

1. Anna Lüftnerová
64 let, prodavačka, BPP

1. Jako prioritní úkol i pro příští období zůstává, i přes současnou zdánlivou plnou zaměstnanost
- vytváření nových pracovních míst a to jak zlepšením podmínek pro drobné podnikání, živnostníky, tak i jejich přímé, účelné vytváření v rámci organizací ve správě, či vlastnictví města,
zejména v městských lesích, neboť jen kde je dost práce může být i prosperita.

3. Kateřina Grimová
49 let, operátorka výroby, BPP

2. Trvalé zlepšování péče o podmínky života hendikepovaných občanů, důchodců, mladých rodin,
dalším rozšířením a zejména zkvalitněním služeb pečovatelského domu, prosazení dostupnosti služby domácí ošetřovatelské péče a minimálně udržení ne-li rozšíření dostupnosti stávající
lékařské peče, neboť o ty kteří se o sebe nedokážou postarat sami se musí být schopná postarat
společnost.

5. Jozef Timko
74 let, důchodce, KSČM

3. Zajištění péče o budoucí generaci prostřednictvím rozšíření kapacity MŠ a případné zajištění
péče i o nejmenší děti ve „standardu jeslí“ jakož i péče o jejich „komplexní rozvoj“, jednak vybudováním potřebného zázemí včetně personálního zajištění a dále zajištěním podmínek pro kulturní a sportovní rozvoj – tedy LŠU a sportovní zařízení.
4. V oblasti dopravy je naší prioritou, pokračování v řešení a pokud možno i vyřešení otázky parkování v městě nejen ve prospěch podnikatelů a návštěvníků, ale zejména ve prospěch obyvatelů. Za součást dopravy přitom považujeme i vyřešení té cyklistické a pěší, teda jak chodníků
i stezek a zejména vyřešení neúnosného stavu chodníku na náměstí.
5. Dlouhodobou prioritou zůstává i nadále zachování a rozvíjení rozsahu veřejné dopravy a to jak
vlakové tak i autobusové a to nejen v dobách turistických špiček ale i v mezidobí.
6. V oblasti kultury - budeme prosazovat, aby se po letech kdy dominantní, ne – li jedinou prioritou, byla rekonstrukce kláštera, bylo konečně více pamatováno i na „obyčejné občany“ tedy
zejména aby byla po letech otálení konečně zahájena přestavba a dostavby MěÚ a kina a to nejen
kancelářské účely ale zejména na „multifunkční kulturní zařízení“, které v obci již dvě desítky
let chybí
7. V oblasti turistiky, která se po likvidaci v podstatě celého výrobního potenciálu města, stala
nejdůležitějším, nosným oborem pro život obce, budeme podporovat jak větší napojení na regionální systém turistických tras všeho druhu, tak další rozvoj vodácké turistiky, s důrazem
na opatření ke zmírnění negativních dopadů, extrémního množství turistů v sezoně, na život
občanů.
8. V neposlední řadě budeme podporovat i opatření k maximálnímu využívání potenciálu, který
město má jako výchozí a ubytovací místo nejen pro lokality Lipno a Sterstein, ale i pro region
Českokrumlovska, nejen ve prospěch několika podnikatelů, v ubytovacím a restauračním segmentu, ale ku prospěchu všech obyvatel.

2. JUDr. Luboš Dvořák
61 let, právník, KSČM

4. Jan Kejř
62 let, důchodce, KSČM

6. Miloslav Ondrašovič
57 let, OSVČ, BPP
7. Stanislav Kejřová
60 let, důchodkyně, BPP
8. Josef Janáček
68 let, důchodce, BPP
9. Peter Hanko
62 let, důchodce, BPP
10. Dagmar Buryanová
61 let, důchodkyně,BPP
11. Marie Broncová
64 let, důchodkyně, KSČM
12. Vladimír Bezpalec
67 let, důchodce, BPP
13. Jana Timková
75 let, důchodkyně, KSČM
14. Bohumil Bronec
68 let, důchodce, BPP
15. Vladislav Čížek
82 let, důchodce,KSČM

*BPP – Bez politické příslušnosti

Jen s námi máte jistotu, že to co slibujeme, budeme i prosazovat!

Milí spoluobèané,
v tomto èísle zpravodaje jsme si dovolili ke komunálním volbám uveøejnit volební program.
Vzhledem k tomu, že jsem souhlasil s tím být lídrem hnutí Perspektiva 2018, cítím povinnost k
tomuto volebnímu programu pøidat navíc pár slov. Nechci ale zde vyjmenovávat úspìchy, kterých
bylo naší èinností v minulém období dosaženo, protože ke každému rozhodnutí zastupitelstva i
rady je potøeba nalezení demokratické vìtšiny. A to se ale ne vždy podaøí. V pøípadì, že získáme
Vašim prostøednictvím rozhodovací pravomoci, zasadíme se o to, abychom dosáhli progresivnìjšího
rozvoje našeho mìsta. Naprostou nutností je umožnit vznik nových pracovních míst v našem mìstì.
K tomu se domnívám, že je nutné velmi razantnì jednat - napøíklad s Jihoèeským krajem o využití
Léèebny Hrudkov. Slovo razantnì jsem použil úmyslnì, nebo jiná cesta se pøi pøístupu Jihoèeského kraje
k tomuto majetku neukázala být smysluplným øešením. Reálných zpùsobù, jak zvýšit zamìstnanost, je celá øada.
Je jen na nás, jak dùrazní budeme. Nechceme, aby náš program byl pouhým slibem na papíøe, ale abychom
tyto vize zrealizovali. Mým osobním cílem je prosperující a rozvíjející se krásné mìsto, na které budeme po právu hrdí.

PhDr.Jindøich Hanzlíèek

VOLEBNÍ PROGRAM

PERSPEKTIVA 2018

Sdružení nezávislých kandidátù

Vážení spoluobèané,
chceme spoleènì preferovat zodpovìdnou, ale progresivnìjší a nebojácnou komunální politiku ve prospìch vás obèanù. Na jednání
zastupitelstva mìsta musí být vyslyšeny a vnímány vaše názory. Budeme prezentovat své vize a cíle srozumitelnì, jasnì a jednat
jako týmový hráè s cílem potlaèit vlastní ambice ve prospìch vìtšiny. Zároveò budeme usilovat o to, aby se Vám ve mìstì dobøe
žilo.
A jakou máme pøedstavu ?
Chceme uplatòovat spíše manažerské vedení mìsta a takto rozhodnì budeme pøistupovat
i k dalším problémùm a úkolùm :
zejména je tøeba d o k o n è i t r o z p r a c o v a n é p r o j e k t y :
a) bezodkladnì realizovat výstavbu nové smuteèní sínì podle zpracované projektové
dokumentace, jejíž realizace se léta odkládala
b) modernizovat a dovybavit hasièskou techniku o nutné prostøedky
c) dotáhnout realizaci stavby víceúèelového sportovního høištì k celoroènímu
užívání
d) podle územního plánu podpoøíme budování páteøní cyklostezky z Lipna do Èeského Krumlova
pro sportovní vyžití, ekonomický pøínos pøi turismu i pro vìtší bezpeènost v dopravì
e) zøídit další parkovací plochy ve mìstì
f) podpoøit rekonstrukci kina na multifunkèní kulturní sál – na prostor spoleèenského centra pro
spolkové poøádání akcí, plesù a dalšího kulturního vyžití
g) umístit do samostatných objektù mateøskou školu, základní umìleckou školu, mìstský úøad
dále

PERSPEKTIVA 2018

chceme:

- podpoøit výstavbu startovacích bytù pro mladé
- usilovat o to, aby areál Hrudkov získal investor ke zøízení klimatických (vzdušných) lázní.
Nový statut lázeòského mìsta by byl nejen pøínosem ekonomickým pro rekreaèní destinaci,
ale i øešením zamìstnanosti a rozvoje turistického ruchu nejen za využití bytù v areálu
Hrudkova s obchodním efektem. Mìsto by zároveò získalo na spoleèenském významu i se
zhodnocením nemovitostí
- profesionalizovat využití dotaèních titulù ( získat specialistu na dotace )
- rozšíøit marketingový pøístup a opatøení ke spolupráci s partnery z oblasti
turismu, což mìsto doposud nevyužívá v takové míøe, jaké má k tomu pøedpoklady
- zamìøit se na veøejný poøádek ve mìstì, nejen na veøejných prostranstvích, ale i kolem
èinžovních a rodinných domù, stavu zahrádkáøských kolonií tak, aby to odpovídalo skuteènému
pojetí mìsta
- uplatòovat kontrolu dodržování èistoty ovzduší ze strany obyvatel, zejména pøi snaze získat pro
mìsto klimatické láznì
- rozvíjet možnosti dalšího kulturního vyžití nejen v místì, ale poøádáním kulturních
a poznávacích zájezdù pro seniory, dìti apod.
- chceme výraznìji podpoøit spolkovou èinnost
- uèinit mìsto atraktivním vèetnì zamìstnanosti tak, abychom pøilákali další obyvatele (vìtší
pøísun financí od státu)
- øešit kamionovou dopravu vedenou centrem mìsta, která je obrovským zatížením komunikací,
životního prostøedí, dopravy i ohrožením bezpeèí chodcù

Není toho málo a nemùže být vyjádøeno vše. Dejte nám mandát a pùjdeme spoleènì do toho !
Zavazujeme se realizovat politiku v souladu s potøebami obèanù.

PØIJÏTE K VOLBÁM !
Kandidáti - Perspektiva 2018

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva mìsta Vyšší BROD
Sdružení nezávislých kandidátù PERSPEKTIVA 2018
1

Kandidáti :

PhDr. Ing. Jindøich Hanzlíèek, Dis.,
muž, 55 let, soudní znalec, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Josef KOVAÈÍK, muž, 64 let

2

správce sbìrného dvora, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

3

---------------------------

Jaroslav MAREK, muž, 40 let
finanèní poradce, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Ing. Jan POLÁÈEK, muž, 31 let
5

4

revírník, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

---------------------------

MVDr. Tomáš Jaroš, muž, 41 let
veterinární lékaø, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------JUDr. Rudolf Herèík, Ph.D., muž, 70 let

6

poradce v dùchodu, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

7

---------------------------

Vladislav ÈÍŽEK, DiS, muž, 55 let
hudební pedagog, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Martin HLAVATÝ, muž, 44 let

8

provozovatel èerpací stanice, bytem Lachovice
bez politické pøíslušnosti, nezávislý

9

---------------------------

Lenka EDEROVÁ, žena, 49 let
prodavaèka, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Zdenìk MIKEŠ, muž, 43 let

10

IT technik, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

11

---------------------------

Vít SYROVÁTKA, muž, 46 let
elektrotechnik, bytem Vyšší Brod
bez pol.pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Jiøina Slánská, žena, 45 let
13

administrativní pracovnice, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

---------------------------

Josef EDER, muž, 64 let
vedoucí cestmistr, bytem V. Brod-Lachovice
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

--------------------------Jaroslav JIRKAL, muž, 61 let

OSVÈ, bytem Vyšší Brod
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

15

12

---------------------------

Miroslav MAREK, muž, 58 let
truhláø, bytem Vyšší Brod - Tìchoraz
bez politické pøíslušnosti, nezávislý kandidát

---------------------------

14

č. 3

č. 5
Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN)
Vyšší Brod I.
„Pro město, ve kterém budeme rádi a dobře žít.“

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané!
Posledních 29 let přineslo mnoho zásadních změn, náš život dostal nový rozměr. V České republice dnes naštěstí můžeme zcela svobodně vyjadřovat
své politické názory a otevřeně zastávat své přesvědčení. K těm nejdůležitějším občanským právům, a současně vlastně i povinnostem, patří také
účast ve volbách do zastupitelstev měst a obcí. Demokraticky a v souladu se svým smýšlením budeme opět spolurozhodovat o tom, komu bude
svěřena správa našeho krásného města na další čtyři roky.
Dovolte nám proto, obrátit se na Vás, na voliče, abychom se ucházeli o Váš hlas!
Jsme sdružení kandidátek a kandidátů, kteří mají pro nadcházející volební období na Vyšebrodsku jasnou vizi dalšího reálného rozvoje. Na základě
bohatých zkušeností s dlouholetým vedení města máme odvahu řídit Vyšší Brod i nadále tak, abychom se mohli našim sousedům, přátelům a spoluobčanům podívat do očí zítra, stejně jako na konci volebního období.

Volební program Vyšší Brod I.
Pro jednotlivé oblasti jsme si na příští volební
období vytyčili tyto cíle:
1. Bydlení a podnikání
• zasíťování dalších 6 stavebních pozemků v lokalitě Pod vodojemem
• postupná rekonstrukce a zateplování bytového fondu v majetku města, vytváření nových
funkčních ploch pro další výstavbu obytných
domů
• vytváření podmínek příznivých pro rozvoj seriózního podnikání
• regenerace veřejné zeleně, hřišť a komunikací, rozšíření počtu klidových zón
•
obnova dosluhujícího veřejného osvětlení
na náměstí
2. Sociální oblast a zdravotnictví
•
stabilní poskytování kvalitních zdravotních
služeb ve městě a zřízení fyzioterapeutické
ordinace
•
v roce 2019 výstavba nové smuteční síně
na vyšebrodském hřbitově
• aktivace bezplatné služby telekontaktní tísňové péče pro občany města
• vestavba 6 nových bytových jednotek, renovace koupelen a posilování aktivazačních činností v Domě s pečovatelskou službou
• další rozšiřování pečovatelské služby do místních částí
•
pomoc rodinám při umisťování seniorů
do domovů důchodců

• zvýhodněné ceny obědů pro vyšebrodské seniory ve školní jídelně
•
podpora bezplatné právní porady v Domě
s pečovatelskou službou pro občany našeho
města
3. Bezpečnost a ochrana
•
všestranná podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů (obnova vozového parku,
modernizace výstroje v souladu se zařazením
a významem naší jednotky v regionu, postupná rekonstrukce požární zbrojnice, podpora
práce s mládeží)
• zkvalitnění činnosti a vybavení městské policie
• obnovit jednání o navrácení obvodního oddělení Policie ČR do Vyššího Brodu
• potírání vandalismu a rušení nočního klidu
4. Vzdělávání a sport
• úzká spolupráce s vedením základní a mateřské školy
• dokončení výstavby víceúčelového sportovního hřiště na pozemcích ve Studánecké ulici
(v sousedství ZŠ)
• rozšíření prostor a kapacity mateřské školy,
revitalizace její zahrady
• zlepšení prostorového zázemí pro základní
uměleckou školu
• účinná podpora sportovních klubů a zájmových sdružení (transparentní a vyvážené přidělování dotací)
• podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže
a dospělých

• adresná podpora talentovaných žáků a sportovců navštěvujících základní školu a ZUŠ
• výstavba víceúčelového hřiště ve Studánkách
• vybudování dětského koutku v místní části
Těchoraz
• podpora plánování městského koupaliště
• zachování dopravních kurzů pro děti v mateřské a základní škole (BESIP)
5. Životní prostředí
•
obhospodařování městských lesů na bázi
dlouhodobé udržitelnosti
•
obezřetně střežit dodržování zákonných
předpisů na ochranu přírody v celém správním území města
•
optimalizace odpadového hospodářství
(nová sběrná místa a vhodná úprava stávajících sběrných míst jako např. podzemní kontejnery na náměstí)
•
preventivní posilování vodních zdrojů
(moderní technologie úpravy vody, průzkum
nových vrtů pro město a jeho místní části)
• vybudování dešťové kanalizace na náměstí
V. Brodu
• výměna vodovodního a kanalizačního řadu
v místní části Studánky
• zpracování koncepce nakládaní s odpadními
vodami v místních částech
6. Cestovní ruch a kultura
•
čerpání finančních prostředků z dotačních
titulů určených na zachování kulturního
dědictví a rozvoj turismu

•
budování cyklostezky v úseku Vyšší Brod
– Loučovice
•
postupná rekonstrukce objektů a ploch
na městském tábořišti pod hrází Lipno II.
•
stavební úpravy budovy městského úřadu
(bezbariérový přístup, nová obřadní síň, zlepšení zázemí pro knihovnu, v budoucnu zřízení víceúčelového kulturního centra s multifunkčním sálem)
• posilování image Vyšebrodska jako regionu
prázdninové pohody pod heslem „Vyšší Brod
– pokladnice přírodních a kulturních krás...“
• vydání knižní publikace o Vyšším Brodu
• optimalizace nabídky kulturních a společenských akcí (obnova tradice májky, koncerty,
akce pro děti, přednášky, plavidla, trhy apod.)

7. Dopravní obslužnost
• optimalizace využití parkovacích ploch, resp.
vytipování nových parkovacích míst (rozšíření parkovacích míst např. v lokalitě panelových domů a v místní části Těchoraz)
•
celková rekonstrukce místní komunikace
v úseku Hrudkov - Lachovice
•
celková rekonstrukce povrchu komunikace
II/163, veřejného osvětlení a rozšíření chodníku vedoucího podél Vltavy (úsek vozovky pod
klášterem)
• celková rekonstrukce povrchu vozovky II/161,
parkovacích míst, chodníku a výstavba dešťové kanalizace (náměstí)
• po realizaci rekonstrukce komunikace II/163
zajistit rekonstrukci povrchu vozovky v Za-

hradní ulici
• celková rekonstrukce betonové lávky vedoucí
přes Vltavu (u penzionu Inge)
• celková rekonstrukce dřevěné lávky (u čp. 1
v ulici 5. května, V. Brod)
Kompletní volební program Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) najdete
již brzy ve své poštovní schránce.

Kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva obce (města, městyse): Vyšší Brod
Název sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů: Vyšší Brod I.
Typ volební strany: Sdružení politického hnutí Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů
1. Ing. Milan Zálešák
62 let, starosta,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
Starostové a nezávislí

6. Otomar Novotný
50 let, stavební technik,
Hrudkov,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

11. Pavel Mikule
63 let, referent infocentra,
Lachovice,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

2. Vanda Kotálová
54 let, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

7. Petr Gondek
34 let, projektant,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

12. Pavel Procházka
60 let, důchodce,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

3. Mag. Jiří Franc
44 let, podnikatel,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

8. Libuše Brázdová,
66 let, průvodkyně,
Studánky,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

13. Ing. Josef Špaček
60 let, Referent odboru ŽP,
Hrudkov,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

4. Heike Voráčková
47 let, účetní,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

9. Hana Erhartová
62 let, účetní,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

14. Karel Jedlička
60 let, truhlář,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

5. Richard Hurda
39 let, řidič,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

10. Jiří Krotký
41 let, vedoucí prodejny stavebnin,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

15. František Marek
63 let, operátor kamerového systému,
Vyšší Brod,
bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

Sdružení Občanské demokratické strany
a nezávislých kandidátů

VÝZVA

INICIATIVA

ZMĚNA

EMPATIE

Vážení a milí spoluobčané, přátelé a kamarádi,
dovolte nám se představit. Jsme ženy, matky a manželky žijící mnoho let ve Vyšším Brodě, pro které je osud našeho domova velmi důležitý.
Již delší dobu pozorujeme určitou stagnaci v rozvoji města. Tato stagnace se jeví výraznější obzvláště ve srovnání s městečky jinými,
podobnými svojí velikostí a možnostmi, která byla schopna v relativně krátkém čase zkrásnět a rozvinout se. V tomto srovnání naše městečko
nevyhrává a nám tento výsledek rozhodně není lhostejný. Není nám lhostejné, jak naše město vypadá a jak se zobrazuje v očích turistů
a návštěvníků. Není nám lhostejné, jakou kvalitu života nám naše město nabízí a hlavně nám není lhostejné, jakou kvalitu života nabídne město
našim dětem. Naší VIZÍ je nabídnout mladé generaci domov, kde rádi prožijí svůj život. Naší VIZÍ je prosperující město, které ví, kam jde a proč
tam jde. Naší VIZÍ je:
• VÝZVA. Výzva probudit město k životu. Rády bychom se aktivně zapojily do veřejného života a svojí energií, svými schopnostmi
a zkušenostmi, svojí pílí a vytrvalostí se chceme podílet na proměně města, na jeho vzkříšení a rozvoji. Nedopustíme, aby stále pouze jen
přežívalo. Chceme dát městu VIZI.
• INICIATIVA. Chceme podporovat aktivní přístup občanů ke svému městu, chceme podporovat Váš zájem o dění ve městě. Vy přece víte
nejlépe, co Vám ve městě chybí. My zase víme, že našim úkolem bude především sbírat Vaše podněty a představy, pomáhat je
uskutečňovat, a tím aktivovat rozvoj města. Víme, že je potřeba za Vámi chodit, oslovovat Vás a ptát se.
• ZMĚNA. Chceme Vám ukázat, že lze společným úsilím dotahovat věci do konce.
• EMPATIE. Chceme pomáhat lidem, kde to lze. Svojí empatií a Vašimi postřehy chceme reagovat na životní nesnáze našich spoluobčanů
a pomáhat všude tam, kde je to potřeba.
Rády a s pokorou v srdci se aktivně připojíme ke snaze vybudovat z našeho města dobré místo pro život.
Je to náš domov, a hlavně domov našich dětí!
NÁŠ PROGRAM
EKONOMIKA / FINANCE
• Nebojácně a smyslupně investovat.
• Snížit výdaje na správu města.
• V maximální možné míře využívat čerpání finančních prostředků
z Evropských strukturálních fondů a dalších dotačních programů.
• Aktivně pokračovat v rozpracovaných projektech, i těch, které byly
současným vedením města utlumeny, a úspěšně je dokončit.

OBČANÉ
• Zefektivnění fungování úřadu města Vyšší Brod. Chceme úřad bez
bariér, maximálně vstřícný a otevřený všem občanům.
• Zastavit odliv mladých lidí z města a tím zvrátit nepříznivý vývoj
demografické křivky.
ROZVOJ MĚSTA
• Zatraktivnění centra města.
• Řešení využití lokality bývalé léčebny na Hrudkově.
SENIOŘI
• Zefektivnění spolupráce s Cisterciáckým klášterem.
• Pomoc při řešení osobních a sociálních problémů
• Revitalizace a modernizace městského úřadu a kina.
• Začlenění do kulturního a společenského dění ve městě.
• Revitalizace okrajových částí města (včetně vybudování
• Průběžná modernizace domu s pečovatelskou službou
odpočinkových zón).
ŠKOLSTVÍ / KULTURA / SPORT
• Podpora rozvoje přilehlých místních částí ve správním území města.
• Pokračování v rekonstrukci a modernizaci objektů mateřské
• Podpora výstavby rodinných domů / malometrážních bytů pro
a základní školy.
mladé rodiny i seniory.
• Podpora aktivit školy, činnosti místních zájmových spolků a dalších • Rozšíření parkovacích ploch.
občanských aktivit.
• Zlepšení údržby veřejných prostranství.
• Podpora zvyšování úrovně vzdělávání.
• Vybudování cykloturistické stezky v návaznosti na sousední regiony.
• Podpora veškerých kulturních a sportovních akcí ve městě.
• Podpora rozvoje místního podnikání a cestovního ruchu.
• Vytváření vhodných podmínek, které by vedly ke zvýšení
• Bezpečnost a veřejný pořádek – boj proti vandalismu.
soudržnosti spoluobčanů a ke zlepšení mezilidských vztahů.
• Maximální podpora bezpečnostních a hasičských složek.
PRVNÍ RYZE DÁMSKÁ KANDIDÁTKA
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Bc. Michaela Urbancová
53 let, OSVČ, bez PP (politické příslušnosti)
Ing. Lucie Jarošová
41 let, veterinární asistentka, bez PP
Romana Ouředníková
44 let, knihovnice, bez PP
PaedDr. Blanka Mikulová
56 let, učitelka, bez PP
Marie Herčíková
62 let, důchodkyně, bez PP

6.

Pavlína Čížková
50 let, vedoucí školícího i ubytovacího zařízení, bez PP
7. Martina Syrovátková
39 let, pokojská, bez PP
8. Nikola Grofková
40 let, kadeřnice, bez PP
9. Růžena Sýkorová
68 let, důchodkyně, bez PP
10. Mgr. Kateřina Čech Dobiášová
35 let, bytová návrhářka, bez PP

11. Jitka Žižková
40 let, zubní asistentka, bez PP
12. Růžena Loudová
38 let, mzdová účetní, bez PP
13. Ing. Jiřina Vosecká
36 let, účetní, bez PP
14. Jana Kocmichová
46 let, OSVČ, bez PP
15. Mgr. Radka Francová
48 let, matrikářka, bez PP

Přijďte si s námi popovídat do městského parku. 26. 9. 2018 od 16 hodin. Grilování. Pivo. Program pro děti.
Více na WWW.VIZE2018.CZ

Kandidáti za KDU-ČSL a kandidáti bez politické příslušnosti se Vám dovolují představit a pozvat k volbám

1. Michal Kulík (50)
– bez politické příslušnosti, OSVČ – kovové
konstrukce, výuka
potápění, předseda
oblastní výkonné rady
Českého červeného
kříže Český Krumlov,
zájmy – potápění
a práce s mládeží

4. Markéta Krutská (47) – KDU-ČSL, učitelka
MŠ, je 28 let šťastně vdaná, má pět dětí, 25
let organizuje letní tábory, svůj život staví
na křesťanských základech.
5. Ing. Jana Ďurejová (48) – KDU-ČSL,
projektant a inženýrská činnost, OSVČ
6. PaedDr. Eva Kusová (60) – KDU-ČSL,
speciální pedagog, canisterapeutka, kynolog
7. Václav Štětina (22) – bez politické příslušnosti, obsluha bobové dráhy
8. BcA. Lucie Ó Súilleabháin Špalková (44)
– bez politické příslušnosti, restaurátorka

2. Jaroslav Jonáš
(21) – bez politické
příslušnosti, student
právnické fakulty
na Masarykově
univerzitě, judista
ve výslužbě, milovník
přírody a historie

č. 7

3. Ing. Lukáš Kus
(33) – místní předseda
KDU–ČSL, vedoucí
letních dětských táborů, fotograf, zastánce
konzervativních
hodnot

knižní vazby a papírových dokumentů, pracuje externě v Cisterciáckém opatství VB, kde se
stará o historický knižní fond, žije ve šťastné
rodině s irským manželem a dvěma syny
v krásné vyšebrodské krajině

francouzština, němčina), ráda cestuje, zajímá
se o literaturu a historii jiných kultur

9. Radmila Blahušová (65) – KDU-ČSL,
důchodce

13. Hana Koršalová (24) – bez politické
příslušnosti, toho času na mateřské dovolené,
vystudovaná v oblastech cestovního ruchu
a pohostinství

10. Václav Kajer (48) – bez politické příslušnosti, strojvedoucí, včelař
11. Mgr. Veronika Vávrová (36) – bez politické příslušnosti, žije v našem městě již 16 let,
pracuje jako učitelka v ZŠ Lipno nad Vltavou,
zajímá se o studium cizích jazyků (angličtina,

12. Karel Trachta (28) – bez politické příslušnosti, kameraman

14. Karel Novotný (29) – bez politické
příslušnosti, úředník
15. Miroslav Kubišta (57) – bez politické
příslušnosti, lesník

Volební program:
1. Podporovat vzájemnou spolupráci rozvoje města a kláštera – Národní kulturní památky.
2. Usilovat o zachování kulturních a přírodních hodnot Vyšebrodska.
3. P
 řipravit druhou část lokality „pod vodojemem“ k prodeji parcel pro výstavbu rodinných domů.
Podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
4. P
 odporovat výstavbu veřejného sportoviště pro dospívající mládež. Vybudovat přírodní koupaliště
pod Bílým mlýnem. Napojení regionu Vyšebrodsko na cyklistické trasy Jihočeského kraje.
5. P
 odporovat práci s mládeží a rozvoj mimoškolních aktivit přímou finanční odměnou pro trenéry a vedoucí
zájmových kroužků.
6. Místní vyhláškou omezit počet heren a hracích automatů.
7. P
 odpora dokončení již rozpracovaných projektů – hřiště Studánky, smuteční síň, multifunkční hřiště za kabinami,
náves Těchoraz, rekonstrukce kina na víceúčelový kulturní sál.

Zveme Vás všechny 14. 9. 2018 v pátek od 18 hod. do v klubu pod kinem na posezení,
kde budeme moci přiblížit volební program a prodiskutovat vše, co nás i vás v rámci
našeho města tíží či zajímá.

č. 1
OBČANÉ
pro Vyšší Brod
Sdružení nezávislých kandidátů

Práci v zastupitelstvu vidíme jako službu › měříme rovným metrem a přinášíme nový pohled
na věc › nebojíme se říct vlastní názor a nasloucháme názorům druhých › nechceme jen bořit
a stavět zcela nové › chceme komunikovat a tvořit, ne jen kritizovat.

Hlavní priority:

1
2
3
4
5
6

Transparentnost a důvěra
• Participativní rozpočet
(o části rozpočtu rozhodují hlasováním sami občané)
• Informovanost o projektech a veřejných zakázkách
• Přehlednější informování o rozpočtu
(rozklikávací rozpočet)

Moderní a komunikující obec
• Zveřejňování zápisů, záznamů a přenosů z jednání ZM
• Pravidelné schůzky občanů s vedením města
• Přímé online kontaktování, informační aplikace

Zdravotnictví a sociální služby
• Rozšíření zdravotnické péče, např. gynekolog,
fyzioterapeut
• Podpora aktivit zaměřených na seniory
(aktivizační činnosti, setkávání, bezpečnost)
• Další modernizace domu s pečovatelskou službou

Životní prostředí
•
•
•
•
•

Důsledná kontrola odpadového hospodářství
Vytvoření jasné koncepce odpadového hospodářství
Rozšiřování možností třídění odpadů
Revize vodních zdrojů s ohledem na budoucí dostatek
Využití obnovitelných zdrojů

Bydlení a život ve městě
•
•
•
•

Vznik nových možností bydlení
Modernizace bytového fondu města
Vznik dalších odpočinkových zón
Rekonstrukce komunikací

Místní části
• Usnadnění cesty k diskuzi
(přímá setkání nebo osadní výbory)
• Podpora konkrétních projektů vzešlých
přímo z místních částí
• Budování infrastruktury pro volný čas
• Potřebná oprava komunikací

7
8
9

Podpora spolků a sportu
•
•
•
•

Podpora organizace komunitních akcí
Podpora práce s mládeží a všech oblastí sportu
Transparentní dokončení víceúčelových hřišť
Rekonstrukce stávajících sportovišť

Cestovní ruch
• Rozvoj spolupráce s poskytovateli služeb v CR
• Podpora tvorby produktů CR s ohledem
na udržitelný rozvoj

Kultura
•
•
•
•

Další zvýšení nabídky akcí
Nové nápady a přímá pomoc s organizací
Podpora tradičních kulturních akcí
Podpora umělecké činnosti mládeže

Podrobný program najdete brzy ve svých schránkách.

Občané pro Vyšší Brod

Kandidáti

do zastupitelstva:
Bc. Jan Straka, 32 let, referent MěKZ, Vyšší Brod
Václav Pomije, 30 let, truhlář, Vyšší Brod
Zdeněk Vidlák, 46 let, státní zaměstnanec, Vyšší Brod
Mgr. Lenka Grbačová, 32 let, rodičovská dovolená, Studánky
Tomáš Račák, 33 let, doručovatel, Těchoraz
Tomáš Gondek, 30 let, zedník, Vyšší Brod
Bc. Jan Krotký, 24 let, student, Vyšší Brod
Jiří Gondek, 30 let, stavbyvedoucí, Vyšší Brod
Martina Sýkorová, 31 let, rodičovská dovolená, Vyšší Brod
Jitka Marková, 41 let, prodavačka, Vyšší Brod
Robert Bäuml, 21 let, pracovník půjčovny, Vyšší Brod
Mgr. Simona Pomije, 27 let, rodičovská dovolená, Vyšší Brod
Pavel Vidlák, 42 let, OSVČ, Vyšší Brod
David Petrášek, 41 let, číšník, Vyšší Brod
Zuzana Levaiová, 31 let, rodičovská dovolená, Vyšší Brod

A tak šel Rožmberkem čas...

Rožmberk má webové stránky i FCB

Dětské hřiště v parčíku

Koncerty v kostele Sv. Mikuláše

Ordinace doktora Bence

Opravená cesta na Přízeři
| 25

Nové náměstí a průtah krajské silnice

Rožmberk má svůj bankomat

Rozkvetlé náměstí

Solidní zázemí kempu

Rožmberk čeká na novou čističku odpadních vod

Foto: Daniela Fröstlová, Michal Kočan, Antonín Mrázek, text Lenka Schwarzová
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Úprava okolí kostela

struktur (čípek, měkké patro).
Příčin může být více. Hlavními mechanizmy
je zúžení nosohltanu se zhoršením průchodu
vzduchu, nebo ochabnutí okolních tkání, nebo
kombinace výše uvedeného.
1. Zvětšená nosní mandle – lékařskou terminologií ji můžeme označit jako adenoidní vegetaci a jedná se o jednu z nejčastějších příčin
chrápání u dětí. Tato adenoidní vegetace zužuje zadní část dutiny nosní, zhoršuje dýchání
a v noci způsobuje hlasité chrápání. Základním terapeutickým postupem je její odstranění při malém operačním zákroku.

Lékař radí
Chrápání

C

hrápání je poměrně častým obtěžujícím
problémem, který narušuje partnerský
život a může činit spolunocležníkovi z nocí
učiněné peklo. Chrápající člověk si chrápání
většinou neuvědomuje, ale i on by měl být
na pozoru – v některých případech může být
chrápání spojeno s dalšími chorobami.
Zvuk chrápání jako takového vzniká při průchodu vzduchu nosohltanem, kdy dochází
k rozkmitání tamních měkkých anatomických

2. Nosní polypy – Polypy rostoucí do dutiny nosní mohou zhoršovat průchod vzduchu
a v noci způsobit chrápání. Nosní polypy, které
působí obtíže, mohou být odstraněny operačním zákrokem na ORL (ušní-nosní-krční).
3. Vybočení nosní přepážky – Vybočená přepážka může zúžit dýchací cesty a horší průchod vzduchu v noci způsobuje chrápání.
4. Chronická rýma – Dlouhotrvající rýma (obvykle spojená s alergii) vede k zesílení sliznice v dutině nosní a nosohltanu, což opět ve-

de k zúžení dýchacích cest a vyššímu výskytu
nočního chrápání.
5. Syndrom spánkové apnoe – Tento syndrom je typický pro muže vyššího věku, kteří
jsou obezní. V noci dochází k tomu, že ochablé
svaly nosohltanu neudrží dýchací cesty otevřené a kromě chrápání dochází k občasné
zástavě dechu. Nedostatek kyslíku vede k opakovaným nočním probuzením s dlouhodobými důsledky, jako je úvava, vysoký krevní tlak
a vyšší výskyt kardiovaskulárních komplikací (ischemická choroba srdeční, ischemická
mozková mrtvice, apod.).
6. Alkohol – Po požití alkoholu na noc je riziko
chrápání výrazně větší, protože vlivem alkoholu ochabnou svaly v oblasti nosohltanu.
Člověk se silným chrápáním by jistě měl být
vyšetřen v ORL ambulanci, aby byla vyloučena
překážka v nosohltanu. Pokud máme podezření na syndrom spánkové apnoe, necháváme
pacienta vyšetřit ve spánkové ambulanci, kde
může být tato diagnóza potvrzena. Další postup záleží na tom, zda se nám podaří příčinu
chrápání zjistit. 
MUDr. Eduard Benc

Uzávěrka fotografické soutěže „Brody v Brodě“ se blíží
F

otostředisko Havlíčkův Brod pořádá již šestý ročník fotografické soutěže pro širokou
veřejnost se zaměřením na města, která mají
v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěšné ročníky a je realizován za aktivní
pomoci a účasti měst Havlíčkův Brod, Český
Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod
a Kraje Vysočina. V letošním ročníku jsou dány
tyto tři soutěžní kategorie:
• Krásy města
• Život ve městě
• Potoky, řeky, lávky, mosty
Ze soutěže bude vytvořena kolekce nejlepších
30 až 40 fotografií a tato putovní výstava bude
postupně ke zhlédnutí ve všech zúčastněných
městech během roku 2018 a 2019. Vzhledem
k tomu, že vystavené fotografie jsou amatérská
díla široké veřejnosti a fotografie je v současnosti nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto
výstavy hojně navštěvovány. Podrobné podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz,
přes tyto stránky můžete zasílat své fotografie
do soutěže. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2018. 
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oněkud opomíjené rostliny, které přinášejí
do zahrad zajímavý půvab a barevnost jsou
Monardy (Zavinutky), také se jim říká „Indiánské květiny“. Jsou krásné, milují je včely i motýli a navíc mají léčivé účinky.
Zavinutky mají zvláštní stavbu krásně barevných květů, vyšší vzrůst a silné aroma. Voní
květy i listy. Vůní připomínají tymián, protože
obsahují silici thymol.
Tato zajímavá rostlina pochází ze Severní Ameriky, kde roste přibližně ve dvaceti druzích.
Můžete pěstovat jednoleté i vytrvalé druhy.
V českých zahradách jsou nejrozšířenější Zavinutky podvojné (Monarda didyma). Ta má
šarlatový květ a mnoholetý kořen.
Již indiáni věděli, jaké skvělé schopnosti tato
rostlina má. Proto ji používali například k léčení dýchacích cest, ale také si její pomocí nahrazovali čaje. Jméno evropského původu získala
díky španělskému lékaři Nicolasu Monardesovi, který se dlouhodobě zabýval i léčivými
účinky rostlin.
Své skvělé léčivé účinky má zavinutka podvojná hlavně kvůli obsahu silice thymol. Díky této
látce disponuje skvělými antiseptickými účin-

ky. Pokud tedy z Monardy uvaříme čaj, můžeme si pomoci při potřebě zklidnění žaludku,
při nevolnosti či nadýmání. Posloužit nám však
může také jako povzbuzovač ztracené chuti
k jídlu. Pokud vás trápí bolesti v krku, připravit si můžete i kloktadlo, které vám při těchto
potížích zaručeně pomůže. Monarda má také
účinky antidepresivní. Její výrazné aroma je
možné využít k vylepšení chuti nevýrazných
čajových směsí.
Pro léčebné účely jsou však lepší původní,
nešlechtěné kultivary, které jsou k dostání
ve specializovaných zahradnictvích. 
Hezké dny přeje Ivet Bylinka Podhradská

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

R

ychlost myšlenek někdy překoná rychlost
našeho konání. Známé rčení: „Rychleji jedná, než myslí.“, je tady pravým opakem. Zastřené pohledy jsou tak trochu náznakem, že
bychom neměli druhé soudit na první pohled.
Překonání překážek a vysvětlení nedorozumění. Je to o intuici, přenos myšlenek je z oblasti
třetího oka a ukazuje nám vnímání jinak, než
jsme zvyklí. Někomu se těžko chápou věci,
když nemají uchopitelnost, odporují logice.
Na začátku měsíce září je vhodný čas k vyjasnění si věcí, ujasnění myšlenek. Vyslovte, co
vás tíží. Neobviňujte druhé, ale vysvětlete jim

svůj postoj, názor. Proč děláte to, co děláte,
často se tak prolomí ledy a vyčistí vzduch, když
je kolem dusno. Je to jako bouřka za horkých
letních dnů.
Kolo štěstí je život, který vedeme. Výzva, jestli
chceme žít jinak. Uděláme krok stranou nebo zůstaneme v kruhu zajetých kolejí? Krásně
nám zapadá i do doby podzimní rovnodennosti. Symbolizuje střídání ročních období.
Končí léto a pro přírodu je podzim sklízením plodů, přípravou na odpočinek zimních
měsíců. I vnitřně sklízíme to, co v nás dozrálo. Oslavte začátek nového cyklu s vděčností
za to, co máte a nebojte se plánovat další cíle.
Závěr měsíce září přináší Velekněžku. Pochopení, že odpovědi najdeme uvnitř sebe. Opět
znázorňuje vnímání intuice. Vydává se na cestu a ví, že svět není jen hmota, ale i chápání
sebe jako součásti nekonečného Vesmíru.
Září bude o odhalování sebe sama. To, čeho
se někteří bojí a unikají, odvracejí pozornost
jinam. Ať máte dost síly a odvahy, ať hvězdy
jsou vám nakloněny a Vesmír stojí při vás.
Novoluní 9 .9. (20:02h), úplněk 25. 9. (4:54h),
podzimní rovnodennost 23. 9. (03:55h). 
S přáním krásných dnů i nocí, Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis

28 |

Čtenářský koutek
Brezina Thomas – Volání zlaté sovy
Tygři jsou na prázdninách na řeckých ostrovech. Podaří se kamarádům z Klubu Tygrů
překonat nástrahy a odhalit dávné tajemství?
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Šenk David – Poslední z Apoveru
Dny Aporveru jsou sečteny! Temnoty pohlcují vše živé. Jen ten, kdo uvěří v dobro, může
Aporver zachránit. Odvážní Obránci se však
rozhodli Temnotám postavit.

Léto pomalu končí a i zářijová nabídka Vám
přináší spoustu zajímavých knih. Přeji příjemné čtení.
pro děti:
Schuster Hynek
– Kaštánkova dobrodružství
A kdo že je vlastně Kaštánek? Spadne-li kaštan
na kouzelný bílý křemínek, probudí se v něm
skrytý život a z kaštanu se narodí mužíček.
Lunde Maja – Nejúžasnější věc
Když se nejlepší kamarád Choco ztratí holčičce
Ninon, je tak smutná, že si je jistá, že už nikdy
nebude šťastná. Ale jednoho dne se do vesnice sjedou věhlasní kuchaři na prestižní soutěž
a Ninon v poště najde záhadnou obálku.
první a druhé čtení:
Gecková Iva – Čertí babička
Před touhle babičkou se třese i sám Lucifer! Ale
nebojte se jí, peče výborné buchty, umí léčit,
elánu má za sto čertů, a hlavně se od ní ledacos
moudrého přiučíte.
Šinkovský Martin – Chodil obr po zemi
Pan Gabriel chodil každý den do místního
parku, kde krmil holuby. A k drobkům starého
pečiva přidával i historky ze svého života. Pana
Gabriela s chutí poslouchaly všechny generace, které do parku chodily. A nejen to. Jeho
příběhy posluchačům pomáhaly i v jejich vlastním životě.
Březinová Ivona – Ťapka, kočka stěhovavá
Ťapka je kočka stěhovavá. Proč? Každý týden
mění pelíšek a putuje s druhačkou Petrou.
Peťula je ve střídavé péči, to znamená, že má
po rozvodu rodičů dva domovy. Jeden týden
bydlí u maminky, druhý u tatínka. Oba domovy
jsou však v jiných městech, a tak má Peťula navíc i dvě školy, dvoje učebnice, různé kroužky
a spolužáky.

pro starší:
Applegate Katherine – Strom naděje
Jindy poklidná atmosféra v malém městečku
se změní, když se přistěhuje nová rodina, která
je tak trochu “jiná”. Hrozí, že kvůli nevraživosti místních bude muset z města zmizet a s ní
i prastarý dub, ke kterému lidé už po léta chodí
na prvního máje věšet svá přání. Ale za ta léta,
co je dub na světě, si naštěstí našel v říši zvířat
přátele, kteří ho nenechají na holičkách!
Reger Rob – Emily Strange
Třináctiletou divňačku Emily Strange tentokrát
čeká plnění naprosto zásadního úkolu. Musí
vyvolat vlastní černý kámen, a to nejen proto,
aby mohla pracovat na dalších vynálezech, ale
hlavně proto, aby dar černého kamene nepřešel na linii černých strýců a nezůstal tam
po dalších třináct generací.
Barnhill Kelly – Dívka, která upíjela měsíc
Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno novorozeně čarodějnici žijící v hlubokých lesích.
Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město
před jejími zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan
není krutá. Naopak, o opuštěné dítě se postará, nakrmí je výživnou hvězdnou září a najde
mu novou, milující rodinu na druhé straně lesa.
Ale jednou dá novorozené holčičce omylem
napít svitu měsíce.
Baltazar Armand – Timeless:
ochránci nového času
Po Srážce časů se zrodila nová Země: kontinenty změnily tvar, vyrostla nová pohoří a oceány
se vylily z břehů. Divočinou táhnou stáda mamutů a dinosaurů, nad městy se tyčí mrakodrapy a v přístavu New Chicaga se potkávají
parníky, plachetnice a obří roboti. Minulost,
přítomnost a budoucnost splývají a vytváří
nový, naprosto originální svět. V den svých
třináctých narozenin se Diego Ribera probudí
s jedinou myšlenkou: dostane konečně vytoužené létací prkno? Netuší, že brzy bude muset
řešit mnohem závažnější věci.
pro mládež:
Březinová Ivona – www.bez-bot.cz
Všechno začíná jako děsivé snové drama vážně zraněného mladého lyžaře Bena Brauna.
Ben se musí vyrovnat s faktem, že přišel o obě
nohy. Končí tím jeho život? Co bude dál?

Broadway Alice – Ink : Tajemství kůže
Představte si, že žijete v zemi, kde každá přelomová událost, každé důležité rozhodnutí,
všechno, co pro vás má nějaký význam, skončí
na vašem těle jako tetování. Po smrti pak z potetované kůže vytvoří knihu, která bude vašim
potomkům sloužit jako vzpomínka na vás
a vám jako záruka věčného života. V takovém
světě žije Leora.
Green John – Jedna želva za druhou
Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu pídit
se po tajemstvích uprchlého miliardáře Rusella
Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarů. Aza se
opravdu snaží být dobrou dcerou, skvělou kamarádkou, vzornou studentkou, a taky schopnou vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje
s nekončícím vírem svých vlastních myšlenek,
kterým není schopná poručit.
pro dospělé:
Fjell Jan-Erik – Práskač
Dvojí děj se odehrává v New Yorku šedesátých
let, kdy se Vincent Giordano dostává do nechvalně známé mafiánské rodiny Locatelliů.
Paralelní příběh se odehrává v současnosti
ve Fredrikstadu, kde byl zabit nejbohatší místní muž. O tom, že jde o vraždu kvůli financím,
nemá nikdo pochyb.
Brekke Jorgen – Pátý element
Policejního inspektora Odda před časem opustila jeho žena Felicia. Když se nyní rozhodne
k manželovi vrátit, jako by se jí počasí snažilo
v tom zabránit. Letadla nelétají, vlaky nejezdí,
a tak si Felicia musí půjčit auto a vyrazit na sever po silnici. Cestou však zmizí ve sněhové
bouři.
Weaver Tim – Hon na mrtvého
První případ Davida Rakera, specialisty na pátrání po pohřešovaných osobách. Před rokem
bylo nalezeno tělo Alexe Towna. Před měsícem
ho jeho matka viděla na ulici. Před týdnem David Raker souhlasil, že ho vypátrá. Nyní si přeje,
aby tenhle případ nikdy nevzal.
Connelly Michael – Dva druhy pravdy
Harry Bosch chtěl před třemi lety odejít od policie jednou provždy, ale teď se rozhodl své rozhodnutí mírně přehodnotit. Pracuje jako dobrovolník pro policejní oddělení San Fernando,
kde přezkoumává staré nevyřešené případy.
Od stohů zaprášených dokumentů ho vytáhne
až vražda místního lékárníka.
Goffa Martin – Vykoupení
Detektiv Miko Syrový si odjíždí odpočinout
od ruchu velkoměsta do rodné vsi, kde plánuje
strávit několik poklidných dnů se svou malou
dcerou. Hned po příjezdu je však konfrontován
s podezřelým úmrtím, které místní policisté až
příliš rychle uzavřou jako obyčejnou nehodu.
Loe Erlend – Konec světa tak, jak ho známe
Doppler je zpátky. Po letech strávených v lesích
si uvědomí, že má rodinu. Losa Bonga umístí
do útulku pro jelení zvěř a putuje zpět do Osla.
Jenže doma ho čeká překvapení. A ačkoli si myslí, že dna už dosáhl, jeho utrpení sotva začíná.
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Cílek Roman – Žebřík ke stvořiteli
Speciálně vyškolenému policejnímu důstojníkovi v roli vyjednavače se v této pocitově vypjaté chvíli dere do myšlenek věta, že „zločin
je jediným útočištěm nečinné, netrpělivé a žádostivé bezvýznamnosti“, ale současně si i uvědomuje, že citátem z Dostojevského by v dané
chvíli nic nezmohl.

Martin-Lugand Agnes
– Štěstí mi uniká mezi prsty
Iris už od dětství milovala módu a šití. Rodiče
však v jejím vysněném povolání viděli pouhý
rozmar, a tak to vzdala. Když ji opustí manžel,
zdá se, že se jí zhroutil celý svět. Ale Iris se nakonec postaví osudu čelem a vydá se do Paříže, aby si konečně splnila svůj dětský sen.

Bauer Jan – S cejchem vraha
Mordy v časech císaře Rudolfa II.

Deveraux Jude – Šťastně až navěky
O životě Hallie se dá říct všechno kromě toho,
že by byl dokonalý. Mladá fyzioterapeutka se
vzdala téměř všeho kvůli své krásné blonďaté
nevlastní sestře Shelly. Když jednoho osudného dne však dorazí nečekaně domů, zjistí dvě
překvapivé věci, jež jí obrátí život vzhůru nohama.

Horáková Naďa – Brněnské Židovky
Moravský markrabě zachraňuje své klatbou
stižené manželství a sžívá se s Brnem. Rabín Jakob spolupracuje s rychtářem a společně řeší
zločiny, jichž se na sobě vzájemně dopustili
Židé a křesťané. Mordechaj a jeho dcera Noba
přežili dva pogromy a hledají útočiště v Brně,
kde se zatím Židé a měšťané tolerovali. Blíží
se však kritický den, který prověří sílu letitých
vztahů.
Brycz Pavel – Největší muž na světě
Dědeček Max byl tím největším mužem na světě – bývalý legionář, který se nikdy před nikým
nesklonil. Pro malého chlapce, se z jeho vyprávění stala cesta vedoucí k zamlčované a popírané historii. Ale i sám největší muž má svá
temná tajemství, která mohou zničit celý jeden
hrdý chlapecký svět.
Bomann Corina – Čas vlčích máků
Nicole svého otce nikdy nepoznala. Její matka
Marianne o něm nemluvila a minulost halila
mlčením. Až po mnoha letech mlčení jí začne
vyprávět o svém dospívání v poválečné době,
o své lásce k francouzštině a také o jedné dodnes bolestné ztrátě.
Han Kang – Kde kvete tráva
V noci na 27. května 1980 proběhl v jihokorejském Kwangdžu nejhorší masakr civilistů nařízený vlastní vládou, jaký moderní dějiny země
pamatují. Pod záminkou potírání komunistické
diverze schválili čelní představitelé státu vojenský zásah k potlačení lidových nepokojů,
které byly ve skutečnosti projevem nesouhlasu s panujícím autoritářským režimem. Román
sleduje osudy několika mladých hrdinů, které
se oné osudné noci protnou.
Kawakami Hiromi – Vetešnictví pana Nakana
Hitomi, nastoupí jako pokladní a pomocná
prodavačka na částečný úvazek v malém
vetešnictví na tokijském předměstí. V knize
sledujeme její citové zmatky a postupné zrání. Vedle ní vystupují v příběhu ještě další tři
výrazné postavy, které ve vetešnictví pracují.
Každý z nich má svá skrytá tajemství a touhy.
Carey Ella – Dům na jezeře
Anna si žije v poklidu v San Francisku a o kořenech své rodiny nic netuší. Jednoho dne se
však dozví informaci, že pochází z aristokratické rodiny, která za 2. sv. války přišla o vše, a její
dědeček musel na útěku zanechat v rodinném
sídle jakýsi nesmírně cenný artefakt. Nyní si
přeje jediné, aby milovaná vnučka ztracený
poklad našla a přivezla mu ho.
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Týden knihoven
1. – 7. 10. 2018
Do 22. ročníku celostátní knihovnické akce
se zapojíme i my. Co všechno bude pro Vás
připravené, se dozvíte z plakátů, webových
stránek a facebooku knihovny i města. Nenechte si ujít.

Devátá Ivanka – Kde spí lufťáci
Spát se bude všemožně – pod širákem, ve stanu, horské boudě, na chatě či chalupě, ale i pohodlně v hotelu a penziónu. A protože jsou
chvíle, kdy člověk unikne z každodenního shonu, tak vzácné, pojí se k nim i spousta milých
a úsměvných vzpomínek.
Tuomainan Antti – Než natáhnu brka
Jaakko, majitel pěstírny hub, žije v harmonickém manželství. Alespoň si to myslí. Po letech
všelijakého protloukání se konečně našel a má
před sebou více než příznivou budoucnost.
Náhle se však od lékaře dozvídá šokující zprávu – brzy zemře. Stal se totiž obětí dlouhodobé
otravy.
Tidbeck Katrin – Sobí hora
Pozoruhodná sbírka třinácti povídek, tak
zvláštních, že je velmi obtížné vypudit je
z mysli. Některé z těchto příběhů jsou značně
znepokojivé, ale zároveň humorné a neuvěřitelně zvláštní. Výrazný autorský objev severské
literární scény ověnčený prestižními cenami
v žánru sci-fi a fantasy.
Staveley Brian – Prozřetelnost ohně
Spiknutí, které mělo zničit vládnoucí rod annurské říše, není ani zdaleka u konce. Armády
se připravují na velký střet a hrozba barbarských hord přinutí rivaly sjednotit se proti společnému nepříteli.
pro zajímavost:
Cyklovýlety po Česku
Flögelová Emilie – Osvobozená móda
Fascinující život módní návrhářky Emilie Flögeové, mimořádné ženy, která šla samostatně
a úspěšně svou vlastní cestou patnáct let před
Coco Chanel. Ve Vídni kolem roku 1900 vytvořila průkopnický módní styl, který vysvobodil
ženy z korzetu a těsného živůtku.
Obratzov Youri – Sovětské odstřelovačky
Kershaw Ian – Do pekel a zpět
Evropa v letech 1914 – 1949.
Juřík Pavel – Schwarzenbergové
Poutavý text o historii rodu a jeho sídel u nás
i v zahraničí. 

Uzavírka
knihovny
Vážení čtenáři,
z důvodu čerpání dovolené
bude knihovna
ve dnech 10. – 15. září UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
R. Ouředníková

Knihovna
i v sobotu
Nechodíte do knihovny, protože jezdíte
z práce pozdě? Studujete mimo
Vyšší Brod? Nemáte hlídání pro děti?
Vy všichni můžete využít novou výpůjční
dobu, která potrvá zkušebně od září 2018
do června 2019.
Každou čtvrtou sobotu v měsíci bude
knihovna otevřena od 9:00 do 12:00.
Budu se na Vás těšit 22. září, 27. října
a 24. listopadu.

Srpen 1968 ve Vyšším Brodě

Tanky na Českokrumlovském náměstí. Zdroj Státní oblastní archiv Český Krumlov

Ilustrační foto. Zdroj Jihočeské muzeum v ČB

21. srpna letošního roku jsme si připomněli 50. výročí jedné z nejtemnějších
událostí dějin našeho státu, vpádu vojsk
pěti zemí Varšavské smlouvy na území
tehdejšího Československa. Invaze armád – nazvané Operace Dunaj – v čele
s armádou Sovětského svazu účastnily ještě vojska Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky. Vojáci Německé
demokratické republiky byli připraveni k zásahu na hranicích, ale nakonec
je nepřekročili. Další země Varšavské
smlouvy (Albánie a Rumunsko) se operace neúčastnily. Základní snahou vpádu bylo potlačení reformního procesu,
tzv. Pražského jara, v Československu.
Vojska zůstala na území naší republiky
až do roku 1991. Co se v těchto dnech
dělo ve Vyšším Brodě, je možné zjistit
v kronice města.
Protesty ve Vyšším Brodě v prvním dnu
okupace
Dle informací z kroniky se Vyšebrodští dozvěděli o vpádu vojsk hned v noci a během rána
21. srpna. Hned téhož dne zaslaly místní organizace v čele s tehdejším Místním národním
výborem společný protest vůči okupaci, podporující stanovisko předsednictva Národní
fronty, které vyjadřovalo požadavek na okamžitý odchod okupačních vojsk z území naše-

ho státu. Ve městě se začaly na zdech domů,
na silnici nebo na nádraží objevovat různé nápisy česky i azbukou: „Okupanti jděte domů“,
„Ať žije Svoboda a Dubček“ a „Pravda vítězí“.
Nápisy azbukou byly napsány na zdi, která se
v té době nacházela naproti dnešnímu hotelu
Panský dům. Občané našeho města také podepisovali Osobnostní protestní nótu, na které se objevilo 933 podpisů místních.
V pravé poledne ve středu 21. srpna 1968 proběhla ve Vyšším Brodě první dvouminutová
stávka, při které zněly zvony a houkaly sirény.
Tanky přijely do města 22. srpna
Do Vyššího Brodu přijelo pět sovětských tanků krátce po půlnoci ze středy 21. na čtvrtek 22. srpna 1968. Nejprve zastavily v lesíku
na pravé straně silnice do Studánek, později
se přesunuly na kopec pod poutním místem
Maria Rast, kde se rozestavěly směrem na Vyšší Brod. Dle kroniky si posádky tanků stěžovaly, že byly místními přijaty velmi chladně
a nechápaly smutek a lítost Vyšebrodských
z jejich přítomnosti. Někteří rusky mluvící občané se prý marně snažili vojákům vysvětlit,
proč se tak děje.
Opět v poledne tohoto dne se stávkovalo,
Vyšší Brod se připojil k celostátní hodinové
stávce. Po dobu stávky opět zněly zvony a sirény. Hlavním zdrojem informací byl místní
rozhlas, dodávka novin a telegrafní a telefonní spojení bylo přerušeno už od předešlé-

ho dne. Z podvečerní schůze místní Národní
fronty vzešla výzva, aby občané podepsali
žádost prezidentu Svobodovi, aby prohlásil
ČSSR za neutrální stát, pokud cizí vojska neopustí republiku do 24 hodin. Pod prohlášení
se podepsalo 763 občanů. To bylo následně
po několika osách doručeno do Prahy. Brzy
se však místní dozvěděli, že tato zpráva nebude vůbec čtena. Že tento nápad není vůbec
vhodný a spíše by uškodil, než pomohl.Tanky
opustily Vyšší Brod 23. srpna směrem na Horní
Dvořiště.
Během těchto dní lidé ve městě i v okolí odstraňovali nebo natírali na bílo orientační tabule, městem projížděly automobily s různým
nápisy, např. „Ať žije Dubček a Svoboda“. Také
se rozšiřovaly různé zprávy, jedna z nich například informovala o tom, že na Vyšší Brod
míří 60 tanků nebo později jiná, že na město
jede kolona tanků z Kaplice. Ale naštěstí se
tyto zprávy ukázaly pouze jako poplašné.
V dalších dnech se několikrát znovu rozezněly
zvony a sirény na znamení protestu. Myslivci
dostávali potvrzení psané azbukou, aby nebyli při vstupu do lesa se zbraní považováni
za kontrarevolucionáře. Později v návaznosti
na události srpna se 5 lidí z Vyššího Brodu nevrátilo ze zahraničních zájezdů a emigrovalo
převážně do Rakouska. 

Informace čerpány z Kroniky města Vyšší Brod
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Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na hlavní pracovní poměr
na následující pozice:

Pracovník cyklo/ski servisu
Práce v servisu v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava a údržba kol, koloběžek,
lyží a snowboardů.
Požadujeme:
• Technickou zdatnost
• Časovou flexibilitu
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Zajímavou práci v mladém kolektivu
• Odpovídající platové ohodnocení
• Stravování za zvýhodněných podmínek
• Výhody spojené s dalšími provozy (služby půjčoven INTERSPORT Rent,
volný vstup do Aquaworldu, slevy v prodejně INTERSPORT Lipno, aj.)
• Pracoviště v Lipně nad Vltavou
• Práce na hlavní pracovní poměr

Pracovník půjčovny INTERSPORT Rent
Práce na pozici obsluhy v půjčovnách sportovního vybavení INTERSPORT Rent
v Lipně nadVltavou.
Požadujeme:
• Časovou flexibilitu
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
• Komunikativní znalost AJ/NJ
Nabízíme:
• Zajímavou práci v mladém kolektivu
• Odpovídající platové ohodnocení
• Stravování za zvýhodněných podmínek
• Výhody spojené s dalšími provozy (služby půjčoven INTERSPORT Rent,
volný vstup do Aquaworldu, slevy v prodejně INTERSPORT Lipno, aj.)
• Pracoviště v Lipně nad Vltavou
Zaujala vás některá z nabídek? Pošlete svůj životopis na adresu rent@lipnoservis.cz.

32 |

Toužíte při podzimu po změně práce?
Hledáte stabilitu, zároveň výzvu
a prima pracovní kolektiv?

,
E
M
E
T
S
RO
HO
TO
U
E
T
Ď
U
B

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A NAVŠTIVTE ENGEL.
VŠEM KOLEGŮM STANDARDNĚ NABÍZÍME:
•

příspěvek na dojíždění do práce ve výši až 3.500 Kč

•

docházkový bonus 500 Kč měsíčně, při splněné čtvrtletní docházce pak dalších 1.200 Kč

•

příspěvek na stravování a bohatý výběr z hotových jídel i minutek

•

13. a 14. plat vyplácený ve výši 30 – 50 % průměrné měsíční mzdy

•

bonus za doporučení každého dalšího známého ve výši 7.000 Kč

•

řadu sportovních, kulturních i volnočasových akcí určených
pro zaměstnance společnosti a jejich rodiny

Stále ještě váháte? Žádný strach.
Zavolejte Karolíně nebo Zuzce na personální oddělení a o všem se informujte.
Karolína Šafková

+420 380 386 736
karolina.safkova@engel.at

Zuzana Vendlová

+420 380 386 784
zuzana.vendlova@engel.at

inz_93x137_HR.pdf

1

21.08.18

9:07

k
Skupinová výu

a

angličtiny

Kurz je určen začátečníkům,
„chronickým“ začátečníkům i mírně pokročilým
• velikost skupiny 6 –10 osob
• začínáme v říjnu 2018
Více informací na 728 720 466. Těším se Hana Kotalíková

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na pozici:

Recepční na HPP
Práce v Lipně nad Vltavou
Měsíční mzda 22.000 Kč až 27.000 Kč
Zaměstnanecké bonusy:
• 13té platy • jazykové lekce
• ubytování přímo v resortu 100 Kč / den
Pro více informací kontaktujte Janu Touškovou
jana@lipnolakeresort.cz, +420 603 478 117

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
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Svatobartolomějský trh a pouť 2018
Letos se už po osmnácté konala ve Vyšším Brodě Svatobartolomějská pouť. Nechyběl tradiční trh ani bohatý doprovodný
program. Pro děti si pohádky připravilo Hudební divadlo Karlín. Od rána až do půlnoci se na pódiu střídaly kapely různých žánrů.
I letos program obohatila soutěž jedlíků knedlíků, které se jako moderátorka účastnila i Míša Dolinová. Pod stanem
pak držela pěsti svému manželovi, který se do soutěže přihlásil, Iva Hüttnerová.

Foto: archiv MěKZ
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kulturní program září
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• 1. 9. – 30. 9., vestibul kina
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914 – 1920
Výstava mapující činnost Československých legií po celé
Evropě.
• 1. 9. 2018, sobota, 13:27 hod.,
kemp Pod Hrází
46. PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL
z Vyššího Brodu do Rožmberka n. Vlt.
Zábava a recese při plavbě „vodních monster“
pokořujících vltavské jezy.
Bohatý doprovodný program po celý den v kempu.
• 8. 9. 2018, sobota, kemp Pod Hrází
IX. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2018
Do Vyššího Brodu přijedou stroje, které psaly
automobilovou historii.
• 15. 9. 2018, sobota, 8.30 hod.
Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou
Čištění Vltavy 2018
Sdružení pro Vltavu a Půjčovny lodí a kempy na Vltavě
zvou všechny vodáky i nevodáky na 24. ročník tradičního
dobrovolnického sběru odpadu v korytě řeky Vltavy
v úseku z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

15. 9. v 8:30 sraz předem ohlášených čističů
v kiosku kempu Nové Spolí (Č. Krumlov)
Jak se přihlásit?
Co nejdříve, ale nejpozději v pondělí 10. 9.
kontakt: Petr Kolínský +420 777 335 447,
e-mail: cistenivltavy@seznam.cz
20. 9. 2018 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
Součástí bude přednáška na téma:
Komunální volby 2018.
Vstupné: 50 Kč
Změna programu vyhrazena.

20. listopadu 2018, úterý, v 17.30 hod.

Jedeme do divadla na Saturnina!
Saturnina netřeba představovat. Inscenace nastudovaná
dle předlohy Z. Jirotky je vtipná, plná legrace.
Vypráví příběh pana Jiřího a jeho sluhy Saturnina,
který je důvtipný a hlavně akční.
Cena za osobu (vstupenka + doprava): 350 Kč
Přihlášky v Infocentru NEJPOZDĚJI do 25. 9. 2018.
Tel.: 380 746 627, 724 336 980.
Mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz

Divadelní představení Domácí štěstí
V

pátek 17. srpna přijela do Vyššího Brodu Iva Hüttnerová
společně s Michaelou Dolinovou a Davidem Suchařípou
a odehráli v sále kina skvělou komedii Domácí štěstí. 

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek  21. 9. do 12 hodin.

