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 Králové Šumavy

Čtvrtek 10. 1. 2019, 18 hod.,
Klub pod kinem
Přednáška o agentech chodcích

 Cestovatelské promítání

Severní Korea – totalitní neznámo
Středa 16. 1. 2019, 18 hod.,
zasedací místnost
na Městském úřadě
Vstupné: 50 Kč / osoba

Novoroční výšlap
na Maria Rast am Stein
sobota 12. 1. 2019, sraz v 10 hod. před Infocentrem

 Podvečerní čtení v knihovně

z Vyššího Brodu autobusem do Studánek a odtud pěšky
občerstvení a oheň zajištěn
nezapomeňte na cukroví – proběhne degustace 

spojené s výtvarnou dílnou
Čtvrtek 17. 1. 2019, 18 hod.,
Městská knihovna
Vstupné: 50 Kč / osoba

Přivítání Adventu v domě
s pečovatelskou službou
Vážení a milí čtenáři!
Jsou to muka a utrpení psát vánoční
a novoroční editorialy. Jiní, a jak já jim
závidím, píší perem
lehkým, jsou plni
vzletných vánočních
pocitů, do nového roku přejí zdraví, štěstí
a vše dobré. Na mě z toho všeho však
dýchá banalita, klišé a pocit marnosti,
stejně jako na řidiče sněhová nadílka,
kterou silničáři „opět zaspali“. 
Rok 2018 byl dramatický po všech stránkách. V létě moc nepršelo, mnoho z nás
přišlo o vodu a to nás donutilo se
nad tímto problémem zamyslet globálně.
Co bude dál? Musíme se podřídit přírodě a žít s ní v souladu, nebo nás nakonec
připraví o holý život. V říjnu pak proběhly
komunální volby. Věc čistě světská – klidu
nepřidaly, napětí po zveřejnění vítězů však
neopadlo, ba právě naopak. Vášně by již
mohly vychladnout a mohla by nastoupit
konstruktivní řešení.

D

ne 28. 11. 2018 proběhla v domě s pečovatelskou službou (DPS) Vyšší Brod již tradiční
výroba adventních věnců. Senioři z DPS přivítali
advent v příjemně přátelské atmosféře, opět
předvedli své dovednosti a vytvořili skutečné
skvosty, jak je patrné z pořízených fotografií.

Nedávno mě někdo překvapil výzvou
– 1 den si nestěžuj, řekl mi. NA NIC
A NIKOHO! Zkuste to. Je to velmi těžké
pro člověka žijícího v naší společnosti.
Ale, když toho po několika cvičných
dnech, dosáhnete, je to velmi sebeuspokojující pocit. Takový pocit štěstí a úlevy Vám
přeji zažívat celý rok.
A také nám všem přeji v roce 2019 stálý
úsměv na rtech a spokojené žití v našem
městečku.
Karel Troják
šéfredaktor

Schwanzenberská
granátnická garda
Přednáška hejtmana
českokrumlovské gardy

Čtvrtek
24. 1. 2019, 18 hod.,
Klub pod kinem.
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Velké poděkování patří odboru městských
lesů, který pro naše seniory zajistil jedlové
větve na výrobu adventních věnců a vánoční
stromek do společných prostor pro obyvatele
DPS. 
Odbor sociálních věcí

Vítání občánků

N

aposledy v tomto roce starosta města Milan Zálešák přivítal v sobotu 1. prosince
2018 v obřadní síni Městského úřadu nově
narozené občánky Vyššího Brodu. Na tuto slavnost bylo pozváno celkem jedenáct dětí s rodiči, pozvání tentokrát přijali pouze rodiče třech
dětí. Slavnostně byli přivítáni dvě holčičky
a jeden chlapeček (Naomi, Anežka a Boris). Již
tradičně zpestřily program básničkami a písničkami děti z mateřské školy.
Příští vítání dětí se uskuteční, podle počtu
narozených dětí, v únoru nebo březnu 2019.
Rodiče nově narozených dětí dostanou včas
pozvánku nebo se mohou přihlásit na matrice Městského úřadu ve Vyšším Brodě. Těšíme
na setkání s Vámi v novém roce a přejeme nejen malým občánkům hodně zdraví a pohody. 
Mgr. Radka Francová, matrikářka,
(foto Petr Odložil)

Vážení spoluobčané,
před pár dny jsme se rozloučili se starým rokem, máme za sebou čas svátků a většina z nás se již vrací
do svých zaměstnání. Opět se tak vrátily všední dny plné starostí a problémů. Ale věřím tomu, že energie, kterou jste načerpali během období vánočního klidu, vám dodává chuť a sílu do roku s pořadovým
číslem 2019.
Současnost se nese především ve znamení hektického života, ve kterém hrají hlavní roli peníze a touha
po úspěchu. O to víc je nutné umět se po čase zastavit a odpočinout si. Trávit čas v okruhu rodiny a přátel. Ve společnosti blízkých si člověk dokáže nejlépe odpočinout a opakovaně se přesvědčovat o tom,
že není na světě jen takzvaně do počtu. Že v některých chvílích má takový pocit v současné zrychlené
době každý z nás, asi není třeba vůbec diskutovat.
Milí Vyšebrodští, dovolte mi, abych vám popřál mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji vám také, abyste během následujících dvanácti
měsíců prožili co nejvíce krásných okamžiků a chvil pohody. Doufám, že nám všem nový rok splní mnoho životních i pracovních snů a cílů.
Bez snů a cílů je totiž život plochý, bez jakéhokoli směru a dá se pak nazvat pouhým přežíváním.
Osobně bych si přál, abychom k sobě navzájem více hledali cestu, nehledali překážky, ale to co je nám společné. Naše krásné městečko si
přece zaslouží, abychom se o něj společně dobře starali, zvelebovali ho a dobře se v něm žilo. Proto si více naslouchejme, buďme vstřícní
a tolerantní.
Šťastný nový rok 2019!
Ing. Milan Zálešák
starosta

Fan klub Vyšší Brod – šachy
Ž

e šachy mohou být zajímavá zábava pro všechny věkové kategorie
ukázal již 15. ročník Mezinárodního šachového turnaje ve Vyšším
Brodě. Vždyť věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším hráčem byl
65 let. V neděli 8. 12. se u šachovnic sešlo 34 šachistů z Čech, Slovenska, Rakouska a Irska. Po sedmikolovém zápolení nad šedesáti-čtyřmi
černobílými poli putovala trofej nejcennější do Prachatic v rukách Františka Hostičky. Druhé místo obsadil Robert Ganglberger z rakouského
Vorderweissenbachu a třetí příčku zaslouženě vybojoval teprve dvanáctiletý Hofstadler Mario z Bad Leonfeldenu. Ten byl zároveň vítězem
juniorské kategorie před Felixem Schwarzem a Josefem Sezemským. Boj
o první místa byl velice vyrovnaný a napínavý. O umístění rozhodovalo
až poslední kolo. Všem účastníkům děkuji za klidnou a přátelskou atmosféru, vítězům gratuluji.

Děkuji společnosti Pavelec s.r.o. Vyšší Brod za poskytnutí prostor pro
konání turnaje a občerstvení hráčů, Cukrárně Eva z Vyššího Brodu
za sladké odměny do turnaje juniorů a Městu Vyšší Brod za podporu
Fan klubu Vyšší Brod. Díky této podpoře můžeme pořádat turnaje pro
mládež i dospělé i v dalších sportovních disciplínách, např. v kopané,
ve stolním tenisu nebo v petanque.
Závěrem bych rád všem čtenářům popřál šťastný a úspěšný nový rok
2019. 
Za Fan klub Vyšší Brod, Kulík Michal
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Informace
z úřadu
Nové zastupitelstvo má za sebou první
dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit
návrh rozpočtu na rok 2019. Mezi tím se
nejvyšší orgán samosprávy věnoval i dalším oblastem.
Větší informovanost
Současné vedení města se chce zaměřit na další zlepšování předávání informací občanům.
Začalo jednoduchými opatřeními, které není
třeba nijak zvlášť připravovat, ale pro informovanost mají poměrně značný efekt. Díky těmto
opatřením občané lépe uvidí, jak orgány města
rozhodují. První jednoduché opatření odsouhlasilo jak zastupitelstvo, tak rada města. Hlasování v obou těchto orgánech je nyní adresné,
tzn. že je jmenovitě zapsáno, jakým způsobem

jednotliví zastupitelé a radní při jednáních hlasují. Adresné hlasování je i součástí souboru
usnesení, které je zveřejňováno na úřední desce a ve zpravodaji.
Další otevření informačního toku směrem ven
z úřadu se týká hospodářských smluv. Od 1.
ledna 2019 je na webových stránkách města
zřízen městský registr smluv, ve kterém budou
zveřejňovány všechny hospodářské smlouvy
s hodnotou plnění od 50 tisíc korun.
Investice v roce 2019
Na svém posledním zasedání minulého roku
zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019.
Město bude hospodařit se 144,5 milióny. Příjmy
jsou rozpočtovány ve výši 98,6 miliónu, výdaje
ve výši 144,5 miliónu a financování (část prostředků, které město v minulých letech ušetřilo a nyní použije) ve výši 45,9 milionu. Informace o všech plánovaných investicích najdete ve schváleném rozpočtu města vyvěšeném
na úřední desce a na webu.
K největším investicím plánovaným na letošní
rok patří výstavba nové smuteční síně, na kterou jsou již připraveny podklady pro veřejnou
zakázku a v nejbližším období se bude soutěžit.
Dále se město zaměří na výstavbu hřiště v místní části Studánky. Hřiště má dvě části. Část
určenou především pro rodiny s dětmi a setká-

vání a část sportovního hřiště. Zastupitelstvo
se při schvalování rozpočtu dohodlo, že pokud
na výstavbu získá dotaci, o kterou bude žádat,
budou v příštím roce postaveny obě části hřiště. Pokud dotaci nezíská, bude vysoutěžená
výstavba rozdělena do dvou etap – v letošním
roce by se tak vybudovala část pro rodiny s dětmi a setkávání a v návaznosti na ni pak v roce
2020 část sportovní.
Správa a údržba silnic bude v letošním roce
provádětrekonstrukci průtahu městem od křižovatky u Panského domu po penzion Inge.
Dle jednání vedení města se Správou a údržbou silnic by práce měly začít na začátku druhého čtvrtletí. Jihočeský kraj bude investoremrekonstrukce komunikace a opravy opěrné
zdi nad řekou. Město se k projektu připojí výstavbou nového bezpečnějšího chodníku pod
klášterem a nového veřejného osvětlení. 



Jan Straka
místostarosta

Je nám spolu dobře

J

iž od první třídy se spolu s rodiči a dětmi
scházíme nejen na školních akcích, ale také
na akcích, které si vymyslíme a zorganizujeme sami. Bavíme se všichni, děti i rodiče. Rok
2018 se nám obzvlášť vydařil. Společně jsme
uskutečnili akce, na které všichni rádi vzpomínáme, a z nichž nám zůstaly navždy krásné
vzpomínky.
Prázdninový rafting na Vltavě, opékání špekáčků na Herbertově, cyklovýlet okolo Lipna či
podzimní řádění s draky.. To jsou akce, ve kterých jsme aktéry byli všichni. A hlavně…Vždy
šlo o skvělou spolupráci nás všech !!!
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Ráda bych chtěla poděkovat všem rodičům
mých třeťáčků, kteří se jakýmkoli způsobem
na akcích podíleli. Velký dík pak patří paní
Vraťce Sochorové za finanční dary a rodině Pavelců, která nám vícekrát sponzorovala dopravu autobusem a také se postarala o dokonalý
a bezplatný komfort při splouvání Vltavy.
Tímto společné akce ovšem nekončí. Zimní
radovánky budou naším dalším setkáním. Jistě
se už všichni na ně těšíme J. 
Jarka Trojáková, učitelka ZŠ Vyšší Brod

Vyšší Brod třikrát na TOP 24

Ž

ebříčkové turnaje TOP 24 pro nejlepší české hráče a hráčky ve svých kategoriích, rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější akce pro
stolní tenisty z Vyššího Brodu. Nicméně právo
účasti na tomto prestižním měření sil měli vyšebrodští ve všech třech kategoriích.
Starší žáci se sjeli do Havlíčkova Brodu a poprvé se takové akce zúčastnila také Andrea
Meškánová. Do turnaje nastoupila z velmi nadějného osmého místa na žebříčku ČR o které
se dělila s Evou Pokornou vzácnou shodou
bodů. Zkušená Eva Pokorná si osmé místo
podržela postupem do čtvrtfinále. Vystoupení
Andrey Meškánové však opět prokázalo, že
na turnajích tohoto tipu vyšebrodským většinou pšenka nekvete. Sedmnácté místo může
tato talentovaná hráčka považovat za neúspěch. Co by však za sedmnácté místo dala
Šárka Procházková o dva týdny později v Havířově na dorostu. Věčné zdravotní problémy
nedovolují Šárce řádně se připravovat a tak
brala dvacáté třetí místo.

O den později, v mladších žákyních startovala
ze šestnáctého místa také Andrea Petrů. Cíl
byl stanoven dávno předem. Neztratit. Nebyla to tedy žádná ukázka nějaké fantastické
formy, ale šestnácté místo bylo uhájeno. Jen
škoda těch nevydařených koncovek. V některých zápasech, kde se rozhoduje o tom, zda
bude hráčka osmá nebo šestnáctá, chybělo
více odvahy zariskovat tak, jak to umí hlavně
Evička Pokorná.

Vyšebrodští startují také mezi dospělými a nevedou si vůbec špatně. Holky mají povolené
hostování, či střídavý start v druholigovém
Unionu Plzeň. Devátého prosince nastala situace, která se vlastně dala očekávat, když v Plzni působí hned tři hráčky. Do druholigového
zápasu proti ŽBC Hrádek u Rokycan nastoupil
v barvách Unionu kompletní tým z Vyššího
Brodu. Procházková, Levaová a Meškánová.
Bylo by škoda nevyužít výkonnost skvělých
hráček a nepokusit se mít ligový tým také
ve Vyšším Brodě. Holky hrají Divizi žen a zatím
jsou na druhém místě za zkušeným týmem
z Tábora. K postupu do druhé ligy potřebují
vyhrát tuto soutěž a uspět v kvalifikaci z vítězkami Pražské, Plzeňské a Karlovarské divize.
Docela těžký úkol pro tak mladé hráčky, zvlášť
když Meškánová má z logistických důvodů
v Unionu Plzeň hostování a tak nemůže hrát
soutěž dospělých za Vyšší Brod.
Starší žák Kamil Kuchta hraje velmi úspěšně Krajský přebor a Krajskou soutěž dospělých v dresu Nové Vsi u Českých Budějovic.
Za áčko, za béčko , všude je je velmi platným

a chváleným hráčem. Ukazuje se, ze mu hra
mezi dospělými velmi prospívá hlavně tím že
získává o to větší sebedůvěru mezi vrstevníky.
To potvrdil finálovou účastí na krajské bodovačce kde došel až do finále.
Odchovanci Kuba Harenčák a Eva Pokorná si
vedou velmi dobře v ligových soutěžích. Evička boduje v první ze a je váženou hráčkou
El Nina Praha. Kuba Harenčák má více než padesáti procentní úspěšnost ve druhé lize a to
se hodně cení.
Stolní tenisté Vyššího Brodu na přelomu roku
prožívají každoročně mírný pokles formy. Dobré výsledky se začínají pomalu vracet až někdy
začátkem března a gradují v dubnu a květnu.
Je to nejspíš odlišným modelem letní přípravy
a musí se s tím každý rok počítat. Výkonnost
nelze udržet na nejvyšší úrovni nikdy déle než
měsíc u dospělých sportovců, natož pak u dětí. Sinusoida výkonnosti je neúprosná a tak
musíme mladým sportovcům držet palce, aby
opět nabrali formu do druhé poloviny sezóny. 
p.m.

Zabodovat na prestižním žebříčkovém turnaji
TOP 24 také znamená , že i dvacátý třetí hráč
setřese nabráním dostatečného počtu potřebných bodíků a účast na MČR může považovat
za téměř jistou. Hráči z žebříčku ČR jsou vždycky nasazováni proti kvalifikantům z krajů a to
má vždy velkou výhodu v tom , že je zde možnost postoupit do dalších kol přes relativně
slabší soupeře.
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Soubor usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 13. 11. 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.1.1.:
zastupitelstvo města určuje
ověřovatele zápisu. pí Heike Voráčkovou
a p. MVDr. Tomáše Jaroše a zapisovatelku p. Ditu
Kaiserovou.
K bodu č. 2 Schválení programu jednání ZM dne
13.11.2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.2.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM dne
13. 11. 2018
K bodu č. 3 Soudní spor s f. Vysspa Sports Technology s.r.o.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.3.1.:
zastupitelstvo města ukládá
městu Vyšší Brod pokračovat v soudním sporu
s firmou VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Cvokařská 160/10, 301 00 Plzeň
K bodu č. 4 Kontrola usnesení ZM ze dne 25.9.2018
a RM od 19. 9. 2018 do 24. 10. 2018.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 25.9.2018 a RM
od 19.9.2018 do 24.10.2018
K bodu č. 5 Doplnění Jednacího řádu ZM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.5.1.:
zastupitelstvo města vydává
dodatek č. 1 k jednacímu řádu zastupitelstva města Vyšší Brod.
Hlasování k bodu č. 5, usnesení č. 2018.1.5.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Přijetí druhé části neinvestiční účelové
dotace z MŠMT na projekt "ZŠ a MŠ Vyšší Brod –
ŠABLONY"
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
přijetí druhé části neinvestiční účelové dotace
na projekt „ZŠ a MŠ šablony“ poskytnuté MŠMT
ve výši 433.502,80 Kč
K bodu č. 7 Rozpočtové opatření č. 9/2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.7.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 9/2018, které se týká úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům a výdajům.
Zvýšení příjmů o částku 3 512 638,95 Kč, výdajů
o částku – 1 751 941,20,– Kč financování ve výši –
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5 264 580,15,– Kč
Hlasování k bodu č. 7, usnesení č. 2018.1.7.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Žádost o příspěvek na provozu
SKIBUSU Lipno
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.8.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru společnosti LIPENSKO s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, IČ: 281 364 20
ve výši 40.000 Kč na zajištění provozu Skibusu
Lipno na zimní období 2018/2019 s podmínkou,
že v tomto období budou žáci Základní školy Vyšší
Brod přepravování na lyžařský výcvik v Lipně n./
Vlt. Skibusem Lipno zdarma.
Hlasování k bodu č. 8, usnesení č. 2018.1.8.1.
PRO: Zálešák, Straka, Kotálová, Kulík, Vidlák, Franc,
Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek
PROTI: Voráčková
ZDRŽEL SE: Novotný, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Vlastnictví cenných papírů ESPA Český
korporátní fond			
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
započaté jednání s Českou spořitelnou ohledně
cenných papírů ESPA.
K bodu č. 10 Zápis z jednání pracovní skupiny pro
schválení účetní závěrky		
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
zápis z jednání pracovní skupiny pro schválení
účetní závěrky ze dne 21. 8. 2018
K bodu č. 11 Jmenování členů poradní skupiny
pro schvalování účetní závěrky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č.: 2018.1.11.1.
zastupitelstvo města r u š í
členství p. Evy Maštalířové a PhDr. Jindřicha Hanzlíčka v poradní skupině pro schvalování účetní
závěrky.
jmenuje
do poradní skupiny pro schvalování účetní závěrky města Vyšší Brod Bc. Jana Straku, místostarostu.
Hlasování k bodu č. 11, usnesení č. 2018.1.11.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Prodej pozemku parc. č. 1194/6 v k.ú.
Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo

u s n e s e n í č.: 2018.1.13.1.
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. č. 1194/6 o výměře 813 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
430.890 Kč. Nabyvateli budou přičteny náklady
s prodejem nemovitosti spojené. Zastupitelstvo
města Vyšší Brod pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Hlasování k bodu č. 13, usnesení č. 2018.1.13.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14 Schválení podání žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 1696/10 v k.ú. Bolechy.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti na, koupi nově vzniklého pozemku
parc. č. 1696/10 o výměře 117 m2 v k.ú. Bolechy,
odděleného do pozemku parc. č. 1696/1 v k.ú.
Blechy, který je zapsán v evidenci katastru u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov na LV č. 3 pro obec
Vyšší Brod a k.ú. Bolechy, za cenu dle znaleckého posudku, od vlastníka, jimž jsou Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50 008 Hradec Králové.
Hlasování k bodu č. 14, usnesení č. 2018.1.14.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
parc. č. 1299/1 a 1299/2 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.16.1.:
zastupitelstvo města pozastavuje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1299/1
o výměře 877 m² a pozemku parc. č. 1299/2 o výměře 632 m² v k.ú. Vyšší Brod, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov.
Hlasování k bodu č. 16, usnesení č. 2018.1.16.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 17: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 22/14 v k.ú. Herbertov.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.17.1.:
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
„Přípojka kanalizace Těchoraz 39“, na pozemku
parc. č. 22/14 v katastrálním území Herbertov. Mezi městem Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73
Vyšší Brod, IČ: 00246191, DIČ: CZ00246191 (budoucí povinný) ve prospěch budoucího oprávněného, a to za jednorázovou úplatu 500, Kč + DPH
+ náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování k bodu č. 17, usnesení č. 2018.1.17.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Posouzení možnosti realizace stavby
účelové komunikace na pozemku parc. č. 1504/1
v k.ú. Herbertov. (č.j. )
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.18.1,:
zastupitelstvo města pozastavuje
schválení varianty – Ad 1. Varianta převodu pozemku na Město Vyšší Brod v rámci realizace
účelové komunikace na pozemku parc. č. 1504/1
v k.ú. Herbertov.
Hlasování k bodu č. 18, usnesení č. 2018.1.18.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.19.1.:
zastupitelstvo města volí
pí Ing. Vendulu Vančurovou a pí Radku Voncovou
jako členky finančního výboru ZM.
Hlasování k bodu č. 19, usnesení č. 2018.1.19.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Čížek, Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a pověření
neuvolněného člena ZM řízením Městské police
a stanovení jeho odměny.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.21.1.
zastupitelstvo města
I. stanovuje
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
a pro členy komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou
členy ZM. A to takto:
1. Měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM
člen ZM bez dalších funkcí:
1.200 Kč
předseda výboru/komise:
2.000 Kč

člen výboru/komise: 1.000 Kč
člen RM: 4.500 Kč
2. odměny pro předsedu komise, který není členem ZM, ve výši 1.000 Kč za účast na zasedáních komise v daném měsíci a odměnu pro
člena komise nebo výboru, který není členem
ZM, ve výši 500 Kč za účast na zasedáních komise nebo výboru v daném měsíci.
II. pověřuje
vedením Městské policie Vyšší Brod neuvolněného člena zastupitelstva p. Zdeňka Vidláka a stanovuje mu měsíční odměnu ve výši 2.000 Kč
Hlasování k bodu č. 21, usnesení č. 2018.1.21.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
Hlasování k bodu č. 21, usnesení č. 2018.1.21.2.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Pověření členů ZM k uzavírání občanských sňatků
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.22.1.:
zastupitelstvo města pověřuje
v souladu s § 11 a, odst. 1 písm. a) zák.č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
pověřuje k uzavírání občanských sňatků členy ZM:
Vandu Kotálovou
Heike Voráčkovou
Jindřicha Hanzlíčka
Hlasování k bodu č. 22, usnesení č. 2018.1.22.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Seznam akcí obnovy připravených
do Programu regenerace MPZ na rok 2019.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
seznam akcí obnovy připravených do Programu
regenerace MPZ na rok 2019.
K bodu č. 24 Jmenování členů pracovní skupiny
Programu regenerace MPZ.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.1.24.1.:
zastupitelstvo města
I. ruší
z důvodu ukončení výkonu funkce místostarostky
p. Evě Maštalířové a z důvodu ukončení pracovního poměru u MěÚ Ing. Martinu Koršalovi členství
v pracovní skupině pro Program regenerace památkových rezervací a městských památkových
zón.
II. jmenuje
do pracovní skupiny pro Program regenerace
městských památkových rezervací a městských

památkových zón Bc. Jana Straku, místostarostu
města Vyšší Brod a Ing. Tibora Ďurejeho, vedoucího stavebního úřadu MěÚ Vyšší Brod.
Hlasování k bodu č. 24, usnesení č. 2018.1.24.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jaroš, Čížek, Marek,
Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Jarošová
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Zadání personální a procesní auditu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č.: 2018.1.25.1. (13,0,0,0)
zastupitelstvo města schvaluje
zadání personálního a procesního auditu všech
pracovníků městského úřadu i organizačních složek města v roce 2019.
Hlasování k bodu č. 25, usnesení č. 2018.1.25.1.
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
K bodu č. 12 Aukční vyhláška – elektronická aukce
č. 1800249.
Hlasování k bodu č. 12
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. st. 913 a části pozemku parc. č. 943/1 v k.ú.
Vyšší Brod
Hlasování k bodu č. 15
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Marek, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Volba předsedy a členů kontrolního
výboru
Hlasování k bodu č. 20
PRO: Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek, Hanzlíček, Kulík
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Novotný
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Ing. Milan Zálešák
starosta
Bc. Jan Straka
místostarosta

Srdečně vás zveme na veřejné jednání
Zastupitelstva města v únoru 2019.

Přesný termín bude zveřejněn na úřední
desce a na www.mestovyssibrod.cz.
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Odpadové hospodářství města – upozornění
Svozové dny – Vyšší Brod 2019

1x týdně: 7. 1.,14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5.,
13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6., 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9.,
23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12, 30. 12.,

1. Komunální odpad
1x týdně
pondělí
1x za 14 dní
pondělí
1x za měsíc
1. pondělí v měsíci
2. Plasty
1x týdně

1x 14 dní: 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9.,
23. 9, 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
1x měsíčně: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.

úterý

svoz 1 x týdně / barva červená svoz 1x za 14 dní / barva žlutá svoz 1 x za měsíc / barva zelená

3. Papír
1x týdně

středa

4. Sklo
1x za měsíc

pondělí

5. Bioodpad
1x za 14 dní
1x za měsíc

Svoz komundálního odpadu 2019 – Město Vyšší Brod

sudý čtvrtek
1. čtvrtek v měsíci

Termíny svozu bio v Lipensko (H .Plané, Lipno n. VIt., Černé v Pošumaví, Vyšší Brod)

1. 4. – 31. 10.
1. 11. – 31. 3.

1. 1. – 31. 3. 2019

3. 1., 7. 2., 7. 3.

1. 4. – 31. 10.
1 x za 14 dní, sudý čtvrtek

4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22 .8.,
5. 9., 19. 9., 3. 10.,17. 10., 31. 10.

1.11. – 31.12. (1 x za měsíc), 1. čtvrtek v měsíci 7. 11., 5. 12.

Kácení u Vltavy pod Těchorázem – díl III. „O Vánocích…“
označené oranžovým puntíkem, rostly v bezprostřední blízkosti řeky a do poslední chvíle
spoluutvářely „říční krajinu“, která nenávratně
mizí nejenom na jihu Čech, ale v celé naší vlasti. Podobné mýcení probíhá současně i na levém břehu Vltavy pod VD Lipno I. nad obcí Loučovice! A já se ptám těch, kteří mají toto ničení na svědomí: „Co ještě musí být učiněno, než
konečně pochopíte, že s každým podťatým
stromem, s každým odvodněným mokřadem,
s každým vybagrovaným potůčkem, s každým
vybetonovaným úsekem břehu a s každou
úředně orazítkovanou pouťovou atrakcí turistického průmyslu přicházíme my všichni o to
nejcennější - volnou, svobodnou, nespoutanou a životadárnou tepnu krajiny našeho domova, stříbropěnnou Vltavu?“ 
Jaroslav Jonáš – učitel

P

ůvodně jsem chtěl novoroční Obrázek
od Vltavy věnovat poezii jednoho klíčového místa pod gotickými vížkami našeho
pamětihodného kláštera, ale syrová realita
posledních dnů roku 2018 mě přinutila psát
o něčem jiném… Pár dnů před Štědrým večerem zazněly v luhu pod Těchorázem opět
drásavé tóny motorových pil, všude se vznášel zlověstný zápach benzínu a motorového
oleje… Kdosi zde zcela bezdůvodně podťal
posledních pár desítek zdravých vzrostlých olší, které ještě počátkem prosince dokázaly srdnatě dotvářet přírodní ráz národní řeky Vltavy
pod Vyšším Brodem. Pokáceny a rozřezány byly nádherné stromy, které tu zbyly po únorové
plošné devastaci říčního luhu, a které v průběhu letošního extrémně horkého a suchého
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jara, léta a podzimu milosrdně stínily hladinu
vltavských tůní a chladivých proudů. Pod korunami těchto olší, osik a vrb živořily na bohapusté, domlácené pláni poslední ostrůvky
kdysi bohaté populace královny zdejší květeny
– chráněné lilie zlatohlavé! O kauze „Devastace
říčního luhu pod Těchorázem“ jsem několikrát
psal do našeho Zpravodaje; zeleným kobercem ananasových trav jsem provázel některé
zastupitele obce i redaktory pořadu ČT „Nedej
se“. Upozorňoval jsem na fatální dopady takovýchto „budovatelských“ záměrů a marketingových přístupů…
Smutné je, že tento hanebný a zbabělý čin
byl tentokrát spáchán – já se tak domnívám
– správci z povodí Vltavy! Pokácené stromy,

Chraňme
naši přírodu

P

lně souhlasíme s panem Jonášem.
Je třeba si chránit životní prostředí,
aby po nás nezůstala poušť. Ale domnívám
se, že je třeba nejen kritika ale i vyzdvihnout bezejmenné jednotlivce a kolektivy,
kteří svou činností jdou příkladem. Úklidem
veřejného prostranství. Pravidelně se účastní čištění stezek, lesa, Vltavy, parkovišť …
VÁM VŠEM VELIKÉ DÍK !!!kt

Lékař radí
Dna – podagra
či lidově pakostnice
Dna je bolestivé onemocnění kloubů, které do značné míry souvisí s životním stylem
a částečně daná genetikou tj. vrozenou predispozicí cca. u 20% populace. V rozvoji dny
hraje roli kyselina močová (urea). Tato látka
v našem těle vzniká z purinů, což jsou složky
nukleových kyselin. Nukleové kyseliny přijímáme v potravě, nacházejí se totiž v jádrech
všech buněk.
Příčinou vzniku dny je příliš vysoká koncentrace kyseliny močové v našem organismu

(odborně hyperurikemie). Toto může být způsobeno zvýšeným příjmem purinů v mase,
vnitřnostech a luštěninách nebo její zvýšenou
tvorbou v těle (k té by docházelo při nadměrném odumírání buněk a rozpadu jejich jader
– k tomu může docházet u nádorových onemocnění) nebo poruchou jejího vylučování při
zhoršené funkci ledvin. Může trvat roky než se
onemocnění objeví navenek i přes léta trvající
zvýšené hodnoty urey.
Za rizikový faktor lze považovat nezdravý životní styl spojený s nadměrným příjmem masných výrobků. Dna je kromě toho častější u lidí
se zvýšeným příjmem alkoholu.
Urea při vysokých koncentracích začne vytvářet krystalky a ty se začnou vychytávat v kloubech, šlachách a ledvinách. Kloub je těmito
krystalky drážděný, to způsobí přivolání buněk
imunitního systému a tyto začnou svými agresivními látkami v daném kloubu vytvářet zánět. Kloub oteče, je zarudlý a bolestivý. Velmi
často bývá jako první (a i jako jediný) postižen
palec na noze. Této klasické formě dny se říká
podagra. Prudká bolest přichází v záchvatech,
které jsou střídány obdobími klidu. Po delší
době mohou z usazenin kolem kloubů vznikat
boule kryté kůží a klouby se mohou těmito nánosy deformovat tzv. dnavé tofy. Pokud se tyto
tody navíc infikují, velmi těžce se hojí.
Problémem je, že krystalky kyseliny močové se

při její vysoké koncentraci v těle mohou vytvářet i v ledvinách jako jeden z typů ledvinných
močových kamenů. To může zhoršovat schopnost ledvin vylučovat odpadní látky a mezi nimi i kyselinu močovou – vzniká klasický
bludný kruh.
Možnou prevencí je zdravá výživa s omezením
masných výrobků a omezením příjmu alkoholických nápojů. Letáček s dietními opatřeními
máte k dispozici v našich ordinacích.
Jak probíhá léčba? U náhlého záchvatu se používají různé léky, zejména nesteroidní protizánětlivé léky typu ketonal, ibalgin, diclofenac
apod. K zabránění dalších záchvatů je vhodné
začít držet dietu s omezením masa, vnitřností a alkoholu, z léků se používá sloučenina
allopurinol (např. lék Apo–allopurinol, Milurit,
Purinol), která v těle blokuje tvorbu kyseliny
močové. Modernější alternativou je sloučenina
febuxostat (lék Adenuric). Ten je ovšem pojišťovnou hrazen až pro pacienty, kterým ani
v maximální dávce allopurinolu hladina kys.
močové neklesne pod požadovanou hladinu.
Dále je nutné dodržovat pitný režim nejméně
2 litry tekutin s nízkým energetickým obsahem. Je–li zvýšená hladina kyseliny močové
dána nádorovým onemocněním nebo poruchou ledvin, je nutné léčit tyto příčiny. 
MUDr. Eduard Benc

Kouzelný svět drahých kamenů
V

ítejte ve světě vzácných nerostů, který je
velmi pestrý barevně i významově. Většina
z vás bude znát názvy i druhy kamenů jako
jsou křišťál, růženín, smaragd, granát, vltavín
atd. Ráda bych vás s některými seznámila podrobněji. Jejich využití je daleko obsáhlejší,
než jen ozdoba v podobě náramku, náušnic
nebo náhrdelníku. Mají vliv na naši psychiku
i zdraví. Můžete si vybírat podle data narození,
resp. znamení zvěrokruhu, podle vlastností,
které jsou jim přisuzovány nebo intuitivně. Při
pravidelném používání kamene je důležitá je-

ho očista minimálně jednou měsíčně. Kámen
podržíme pod tekoucí vodou, poté necháme
osušit slunečními paprsky nebo zářícím Měsícem. V době úplňku a novoluní je nabíjení kamenů (obnovení jejich vlastností) nejsilnější.
Pokud si nejste jistí fází Měsíce, zapomenete
nebo nemáte čas, omyjte kámen a po oschnutí jej vezměte do svých dlaní. Vysílejte k němu
pozitivní energii, poproste, ať vám přinese to,
co potřebujete a poděkujte mu. Stejně postupujte i u nově nakoupených kamenů.
Měsíc leden věnuji Křišťálu, který je označován za nejvíc univerzální kámen. Jeho využití
je natolik obsáhlé, že bychom ho mohli označit
za kámen kamenů. Známe ho z pohádkových
příběhů v podobě křišťálové vody, studánky
nebo křišťálová koule. Má podobu surovou neboli neopracovanou nebo vybroušenou, kdy
je zaměnitelný se sklem. Mezi jeho schopnosti
patří očista prostor od negativních energií,
k vyrovnání energií se využívá i v oblasti Feng
shui. Umístěný poblíž počítače, televize, telefonu pomáhá rušit elektromagnetické záření.
V magické oblasti má křišťál odporovat veškerému zlu, neutralizovat negativní energii a černou magii. Je používán k meditaci a jako kyvadlo. Říká se, že v křišťálu jsou ukryty všechny
barvy spektra, a proto podporuje jasnozřivost,
dodává energii a světlo do našeho snažení.

Představuje čistou duši, kterou vyzařují malé
děti, a tak celkově očišťuje organizmus. Je
kamenem zdraví, štěstí, lásky a bohatství. Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Projasňuje mysl, nabíjí novou energií, zklidňuje,
podporuje neutralitu, chrání auru a odstraňuje bloky bránící volnému toku energie v těle. Ovlivňuje funkci štítné žlázy, srdce, krevní
oběh, plíce, zažívací ústrojí, pomáhá při nevolnostech, závratích, bolestech hlavy a migréně,
tlumí horečku. Příznivý účinek má i na vlasy,
pokožku, nehty, sliznice a snižuje otoky.
Doporučuje se užívat voda, kterou získáme
ponořením kamene do sklenice nebo karafy
s vodou. Pomáhá i přikládání kamene na tělo,
nošení u sebe, uložení blízko místa, kde spíme.
Je vhodný pro znamení: Blíženci, Lev, Kozoroh.
V únoru vám představím kámen Karneol, který
dokáže povzbudit i rozproudit energii dlouhé
zimy. 

S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis
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Sochy svatého Jana Nepomuckého
ve Vyšším Brodě a jeho okolí

Jan Nepomucký – lávka přes řeku Vltavu.

S

vatý Jan Nepomucký, jako rodák z Nepomuku, je hlavním patronem jižních Čech,
a je také patronem řeky Vltavy, která se stala
jeho prvním hrobem. Zřejmě i z těchto důvodů se nachází ve Vyšším Brodě hned několik
jeho soch.
Přímo v centru města na náměstí se nachází
pozdně barokní socha světce, která se datuje
do 2. poloviny 18. století. Jedná se o klasické
zobrazení světce s křížem, palmovou ratolestí – symbolem mučednické smrti a svatozáří
s pěti hvězdami. Počet hvězd odkazuje podle
tradice na pět písmen latinského slova TACUI,
což v překladu znamená „mlčel jsem“ a odkazují tím na legendu o světcově zachování zpovědního tajemství. Socha byla dříve polychromovaná a je zajímavostí, že velmi podobné
zobrazení světce se nachází i v nedalekých
Studánkách. Na balustrádě, obklopující skulpturu, se nachází letopočet 1840, který odkazuje na vznik kamenného plůtku.

zřejmě také původně stála na mostě přes tok
Větší Vltavice. Mohla by mít ale také souvislost
s nedalekým mlýnem, který byl dříve nazýván
Horní, Klášterní nebo Cisterciácký.
Svatý Jan Nepomucký je jednoznačně nejpopulárnější světec barokní doby a zcela bez
nadsázky jej zná celý svět. Nejenom že je
patronem naší země, ale také hlavním patronem sousedního Bavorska a veliké úctě se těší
i v Rakousku, Belgii, Francii, Španělsku a v Latinské Americe – Argentině, Brazílii a dalších
zemích. O výjimečném postavení toho světce
svědčí i fakt, že španělští králové dávali svým
mužským potomkům, mimo hlavního jména,
také jméno Jan Nepomucký, a stejné jméno
nosil také jeden z nejvýznamnějších malířů
20. století a zakladatel kubismu Pablo Picasso.
Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem roku
1345 v dnešním Nepomuku. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a později také nejprestižnější právnickou univerzitu v italské Padově.
Po návratu do Prahy zastával v církvi několik
funkcí a v roce 1389 byl jmenován generálním
vikářem pražské arcidiecéze, což znamenalo,
že fakticky vedl celou diecézi. Mnoho o jeho
životě nevíme, což zavdalo vzniku legendy
o příčině jeho mučednické smrti. Dlouho tradovaný příběh vypráví o Janovi jako důvěrném zpovědníkovy manželky krále Václava IV.,
královny Žofie. Václav zatoužil poznat tajemství své manželky, ale Jan mu je odmítl vyzradit. To rozlítilo panovníka natolik, že nechal
kněze mučit, a když ani poté tajemství královny nevyzradil, nechal jej popravit. Ve skutečnosti se však Jan stal nejspíše obětí bojů o vliv
mezi panovníkem a pražským arcibiskupem
Janem z Jenštejna, kterého král jako svého
neúnavného kritika nenáviděl. Václav chtěl

omezit vliv pražského arcibiskupa tím, že vytvoří v Čechách nové biskupství, kam by dosadil některého ze svých oblíbenců. Potřeboval
však k tomu značný majetek a pozemky, které
by nové biskupství živily. Pro tento svůj plán
si vybral bohatý Kladrubský klášter v západních Čechách, který vedl stařičký opat. Václav
IV. doslova čekal na smrt tohoto duchovního.
Jan Nepomucký však jeho plány zhatil. Když
zemřel starý opat, mnichové si bez prodlení
a dle svých starých práv zvolili nového a Jan
jako generální vikář jej ze své funkce okamžitě potvrdil, jak mu ukládala povinnost jeho
úřadu. Zpráva o smrti opata se ke králi dostala
spolu s informací o ustanovení opata nového.
Panovník tak přišel o svůj velkolepý plán. V záchvatu zuřivosti chtěl Václav zajmout samotného pražského arcibiskupa, ten však uprchl.
Václav tedy zajal alespoň čtyři muže z jeho
doprovodu. Mezi nimi i Jana. Všichni z mužů
byli vyslýcháni, postupně je však král nechal
propustit. Je záhadou, proč právě Jana Nepomuckého nechal Václav v mučírně. Jan byl
mučen na skřipci a pálen na tříslech a bocích.
Průzkumy na světcově kostře ve 20. století dokázaly, že Janovi bylo uštědřeno hned několik kopanců a silných ran. Tak silných, že mu
praskla lebka. Aby se Václav nedostal do opletaček s církevním právem, nechal Janovo tělo svázat do pytle a hodit do Vltavy z Karlova
mostu. Podle středověkého práva bylo totiž jediným oficiálním způsobem, jak popravit kněze, utopení. Jan byl však při vhození do řeky
už mrtvý. Stalo se tak 20. března 1393. Janovo
tělo bylo nalezeno až téměř po měsíci od jeho
smrti na břehu Vltavy. Místo, kde leželo světcovo tělo, prý ozařovala pětice hvězd. Ty se staly
světcovým symbolem a zdobí jeho svatozář.

Jan Nepomucký – silniční most v Herbertově.

Jan Nepomucký – náměstí.

Další sochařské dílo zobrazující svatého Jana se nachází na mostě přes Vltavu nedaleko
kláštera. Autory díla jsou bratři Jan a Josef
Dietrichovi z Českých Budějovic, kteří ji vytesali v roce 1723 na objednávku vyšebrodského
opata Kandida Heydricha. Zobrazení světce je
klasické, sokl je zdoben šesticípou hvězdou
a několika nápisy, dnes však už necelými.
Poslední svatojánská socha se nachází v Herbertově poblíž silnice. Drobná kamenná práce
je polychromovaná a je spíše lidového původu.
Na mohutném soklu je vytesáno K. Schmid,
což byl s největší pravděpodobností donátor
(sponzor) zhotovení pomníku. Zdejší socha
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Jan Nepomucký je tak jediným světcem, kromě
Panny Marie, jehož svatozář nese hvězdy.
Jan začal být téměř okamžitě uctíván jako
mučedník a světec. Jeho tělo bylo dokonce
vyzvednuto z provizorního hrobu a přeneseno
do svatovítské katedrály na Pražském hradě.
I když oficiální svatořečení proběhlo až v roce
1729, Janovy obrazy a sochy zdobily kostely
a mosty již mnohem dříve. Například socha
svatého Jana na Karlově mostě v Praze zde stojí
již od roku 1683, tedy téměř o půl století dříve.
Jan se stal doslova tváří barokní doby a to nejen u nás. Jeho sochy jsou téměř na každém
náměstí a mostě v Evropě. Českého světce lze
vždy dobře rozeznat. Mezi jeho hlavní atributy
patří kříž a palmová ratolest jako symbol mu-

čednické smrti. Nejtypičtějším atributem svatého Jana je však jeho jazyk. Je jím z toho důvodu, že při vyzdvižení světcova těla z hrobu
v 18. století, vypadla z jeho lebky neporušená
tkáň, která po chvíli zčervenala a při naříznutí
začala krvácet. Tehdejší pozorovatelé se domnívali, že se jedná o světcův jazyk, který nebyl zázračně porušen jako memento tajemství,
které Janův jazyk nechtěl ani pod pohrůžkou
smrti vyzradit.
I díky tomuto úkazu se stal svatý Jan Nepomucký patronem proti pomluvě a přímluvcem
za zachování tajemství. Jak již bylo řečeno,
je svatý Jan Nepomucký patronem proti povodni, ale také proti suchu, kvůli tomu, že
jeho prvním hrobem se stala právě voda v řece Vltavě. Dále je patronem mostů, mlynářů,

a přímluvcem za bezpečné putování a šťastný
návrat. Především je však vzorem mlčenlivosti
a odhodlání pro svůj ideál, ve který věří, položit dokonce život.
Se svátkem svatého Jana Nepomuckého, který
připadá na 16. května, je spojeno hned několik
pranostik, vztahující se k období nastávajícího
léta a pracím na poli. Jedna z nich například
praví: Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu
ruku, nebo Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. Na závěr bych rád uvedl
jednu staročeskou (ale stále aktuální) modlitbu: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi
svoji ruku. Ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš
jazyk neshnil v hrobě. 
Blahoslav Uhrovič

Městské divadlo Český Krumlov – leden 2019
Středa 9. ledna 2019 v 19.30 hodin
YASMINA REZA – BŮH MASAKRU
PŘEDPLATNÉ ,,A¨ PODZIM 2018,
Vstupné: 380 / 190 Kč
CHRUDIMSKÁ BESEDA – MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO CHRUDIM
Režie: Petr Štindl, překlad: Michal Lázňovský,
výprava: Jakub Skřepský
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, Viktor Dvořák,
Kristýna Kudrnáčková a Miroslav Novotný
Délka představení: 1 hodina a 10 minut
bez přestávky.
Sobota 26. ledna 2019 v 19.30 hodin
ERIC–EMMANUEL SCHMITT – MANŽELSKÉ
VRAŽDĚNÍ
PŘEDPLATNÉ „GOLD“ ZIMA 2018,
Vstupné: 540 / 270 KČ
DIVADLO NA JEZERCE – DIVADELNÍ SPOLEČNOST JANA HRUŠÍNSKÉHO PRAHA
Režie: Jan Hřebejk, překlad: Michal Lázňovský,
kostýmy: Katarína Bieliková, hudba: Vesna
Cáceres a Pavel Steidl, scéna: David Marek
Osoby a obsazení: LÍZA – NATAŠA BURGER,
GILL – JAROSLAV DUŠEK
Délka představení: 145 minut s přestávkou.
Více na www.divadlonajezerce.cz
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2019
Pondělí 11. 02. 2019 v 19.30 hodin
RADIM VIZVÁRY – SÓLO
MIME PRAGUE Praha
Vstupné: 340 / 170 Kč

Čtvrtek 6. června v 19.30 hodin
MARK ST. GERMAIN – TANEČNÍ HODINY
DIVADLO UNGELT PRAHA
Vstupné: 500 / 250 Kč
(Termín v jednání) v 19.30 hodin
SÉBASTIEN THIÉRY – KDO JE PAN SCHMITT?
Divadlo MÍR Ostrava
Vstupné: 440 / 220 Kč
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2019
ZÁKLADNÍ CENA 
CENA PŘEDPLATNÉ 15% 
CENA SENIOŘI a ISIC 25% 
CENA KMD
CENA 50% BALKON
CENA ZTP/P

2240
1904
1680
896
1120
0

PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2019
Středa 27. 02. 2019 v 19.30 hodin
JONATHAN LARSON – TICK, TICK…BOOM!
Divadlo NA PRÁDLE Praha
Vstupné: 380 / 190 Kč
Středa 15. května v 19.30 hodin
OWEN MC CAFFERTY – JAK ZABÍT KOMIKA
DIVADLO UNGELT PRAHA
Vstupné: 500 /250 Kč
Pondělí 10. června v 19.30 hodin
PIERR CHESNOT – PENZION PONORKA
Vstupné: 380 / 190 Kč
DOCELA VELKÉ DIVADLO

Sobota 2. března v 19.30 hodin
JOANNA MURRAY- SMITH
– SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Agentura HARLEKÝN PRAHA
Vstupné: 480 / 240 Kč

(Termín v jednání) v 19.30 hodin
WILLIAM SHAKESPEARE
– MNOHO POVYKU PRO NIC
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA
Vstupné: 500 / 250 Kč

Pondělí 13. května v 19.30 hodin
FRANCIS VEBER - DRAHÁ LEGRACE
Agentura HARLEKÝN PRAHA
Vstupné: 480 / 240 Kč

Termín v jednání v 19.30 hodin
SÉBASTIEN THIÉRY – DVA ÚPLNĚ NAZÍ MUŽI
Divadlo MÍR Ostrava
Vstupné: 440 / 220 Kč

PŘEDPLATNÉ PLUS JARO 2019
ZÁKLADNÍ CENA
CENA PŘEDPLATNÉ 15%
CENA SENIOŘI a ISIC 25%
CENA KMD
CENA 50% BALKON	

2200
1870
1650
880
1100

MIMO PŘEDPLATNÉ
Úterý 23. dubna v 19.30 hodin – předplatné
„PLUS“ JARO 2019 nebo mimo předplatné.
TOMÁŠ DIANIŠKA – POSLEDNÍ DŮVOD,
PROČ SE NEZABÍT
DIVADLO POD PALMOVKOU Praha
Vstupné: 280 / 140 Kč
Režie: F. X. KALBA, výprava: Lenka Odvárková,
dramaturgická spolupráce: Ladislav Stýblo,
hudba: Jakub Hlobil a Jan Nikendey
V hlavních rolích: TOMÁŠ DIANIŠKA,
JAKUB ALBRECHT a BARBORA KUBÁTOVÁ
a hudební doprovod JAKUB HLOBIL
a JAN NIKENDEY
Délka představení: cca 1 hodina a 20minut
bez přestávky
Více na www.divadlopodpalmovkou.cz
Čtvrtek 16. května v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ „A“ JARO 2019
ANTOIN DE SAINT-EXUPÉRY/ŠIMON
CABAN/DARINA ABRAHÁMOVÁ/KRYŠTOF
MAREK – MALÝ PRINC
STUDIO DVA PRAHA
Vstupné: 500 / 250 Kč
Na motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho
Režie: ŠIMON CABAN, scénář: Šimon Caban,
Darina Abrahámová, symfonická hudba
a texty písní: KRYŠTOF MAREK, scéna: Jakub
Kopecký, kostýmy: Simona Rybáková
Hraje: JAN CINA
Délka představení: 1 hodinu a 20 minut
bez přestávky. Více na www.studiodva.cz
VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV – GOTTHARD
ZIMMER – historická fotografie
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Bowling
některých jednotlivců jsou však více než dobré. Jde o to naladit celý tým a pak odstartovat
opět směr 3. liga.
Pro představu pár čísel:
ve 4. lize konečného pořadí se v první desítce objevují hned čtyři jména: 1. Staněk Libor,
2. Hron Pavel, 7. Furik Ludvík, 9. Antalík Ivan.
Týmově obsadili 2. místo
Ve 3. lize konečného pořadí se bohužel podepsala nervozita a výsledky tomu odpovídají:
2. Staněk Libor, 7. Furik Ludvík. Jen dva borci
v první desítce a to na dobré umístění celého
týmu nestačí.
Týmově obsadili předposlední místo

Furik Ludvík, Antalík Ivan, Staněk Libor, Hron Pavel.

o položení kuželek a nahrát co nejvíce bodů.
V roce 2018 to šlo nahoru i dolu. Silné jaro a týmová spolupráce a forma posunuly družstvo
STS Chvojkovice Vyšší Brod do 3. ligy. Bohužel
je během sezony opustila forma a nevyrovnanými výsledky se vrací zpět do 4 ligy aby
se na příští sezonu lépe připravili a nadobro
se uchytli o stupeň výš. Pokud se podíváme
do tabulky na úspěchy jednotlivců není toto
přání nereálné.
Mistrovství regionu jižní Čechy: 2. místo v kat.
165 – L. Staněk, 3. místo v kat. 190 – L. Staněk

S

edm statečných, bowlingové koule, deset
kuželek a nekonečná dráha. Ať už se jedná
o hru jednotlivců nebo celého týmu, vždy jde

Na mistrovství regionu Jižní Čechy postoupil
z třetího místa Libor Staněk do baráže v Pardubicích stejně jako Markéta Vnuková. I tady
dobře zabojovali, Libor 15. místo a Markéta
13. místo. Ve vyšší soutěži se samozřejmě projeví nervozita a ta dopadá na hru. Výsledky

Přejeme celému týmu mnoho dalších úspěchů
návrat do třetí ligy a děkujeme manželkám,
manželům, přítelkyním a rodinám za podporu.
Bez toho to prostě nejde. 

Poslední turnaj r. 2018: Campus Č. B.

Severní Korea – Totalitní neznámo
dil v květnu roku 2016. Z této netradiční cesty
s sebou přivezl také mnoho zajímavých věcí,
které budete mít možnost zakoupit a prohlédnout si po skončení přednášky. Vydejte se do
země, kde se zastavil čas a vše je podřizováno
přísnému řádu. Pojďte se podívat na podobu
dnešní KLDR.
VYŠŠÍ BROD – zasedací místnost
– Městský úřad, od 18 hod.
20. 2. ALBÁNIE – evropská kráska
s pochybnou pověstí– Petr „Kosák“ Srp
27. 3. SEVERNÍ AMERIKA – na kole
po nej-krásách kontinentu – Michal Jon 

P

řednáška o Severní Koreji, tedy o zemi, kterou zná téměř každý, přesto se do ní vydává
jen malý zlomek cestovatelů. Jak to vypadá v
KLDR okem plzeňského cestovatele Vladimíra
Váchala, si můžete přijít poslechnout na jeho
přednášku, která nás povede trasou jeho tý-
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denní cesty, po zemi o níž slyšíme „jen tu a tam
z televize“. Na další pobyt se mu už nepodařilo
získat oprávnění.
Co všechno viděl nebo spíš mu bylo ukázáno,
můžete vidět na spoustě fotografií, které poří-

Poděkování
Všem příbuzným a kamarádům
za projevenou soustrast děkuje maminka
Vlasta Lísalová s rodinou.

Čtenářský koutek
dějí mrazivé věci. Na starém hřbitově někdo vykopává hroby. Zřejmě v nich něco hledá. Ale co?
Parvela Timo – Kepler62 : cesta
Raketoplán startuje do vesmíru. Na jeho palubě je hrstka vyvolených dětí z celého světa,
které byly vybrány k účasti na nebezpečné expedici do planetární soustavy Kepler62. Třináctiletý Ari se stará o mladšího bratra Joniho a pátrá po ztracené kamarádce Marii. Roste v něm
totiž podezření, že dospělí účastníkům výpravy
něco zásadního tají.

Vážení čtenáři,
Jsme v novém roce se záplavou knih, které
jsme našli pod stromečkem. Jelikož již máte
jistě všechny přečteny, říkáte si, co asi přinese
nabídka lednových knih v knihovně. Uvidíme,
zda tu najdete knihu, která Vás osloví. Přeji
příjemné čtení a i v tomto roce spoustu zajímavých knih, které zpříjemní volné chvíle.
R. Ouředníková
pro děti:
Leporela edice Objevuj s úsměvem na téma:
Vláčky, Auta, Dinosauři a Kočky
Potterová Beatrix – Příběhy králíčka Petra
Todd-Stanton Joe – Tajemství černé skály
Malou holčičku Eriku naprosto uchvátila legenda o Černé skále. Povídá se o ní, že je obrovitá,
temná, špičatá a zničí každou loď, která se k ní
přiblíží. Je to však opravdu tak?
Goldflam Arnošt – Hledání ztraceného tatínka
Drama se šťastným koncem zažívá hlavně rodina Sukových, holčička Štěpánka, její maminka
a tatínek, o kterého se možná budeme i trošku
bát.
Nováková Daniela – Ema a lesní zvířátka
Co se stane, když se malá holčička Ema rozhodne, že půjde do lesa za zvířátky? Les je místo,
kde se skrývá mnoho překvapení, ale Ema se
může setkat i s nebezpečím.
Cantini Barbara – Mortina
Mortina je sice holčička, ale trochu jiná než
ostatní. Je to holčička strašidlo. Mortina by moc
ráda měla stejně staré kamarády, se kterými by
si mohla hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se
ukazovat. Mohli by se jí totiž leknout. Jednoho
dne konečně nastane správná příležitost k seznámení – svátek Halloween!
Perplies Bernd – Hrdinové z Dračí ulice
Tři děti, jeden drak a spousta dobrodružství!
Kineny Jeff – Deník malého poseroutky 13
Sněží a nelítostné koulovačky začínají!
Horst Jorn – Záhada otevřených hrobů
Škunerovou zátoku halí podzimní mlha a v ní se

Krolupperová Daniela – Past na korunu
Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí
na zamrzlé Vltavě, ale na jiné zimní radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale oba musejí doma pomáhat – Jáchym v pekárně, Filip
v krejčovství. Když spolu roznášejí hotové šaty
zákazníkům, nečekaně se připletou k setkání
dvou mužů.
Sands Kevin – Alchymistova šifra: Temná
kletba
Ať se Christopher Rowe hne kamkoliv, provází
ho tajemství, dobrodružství – a vraždy! Dokonce
i setkání s králem Karlem skončí potyčkou. Vrahovi se však podaří uniknout a zůstane po něm
jen zlověstná zpráva: další útoky se blíží!
Flanagan John – Hraničářův učeň 13
Raasch Sara – Rebelové vln
Magický ostrov Svatý Loray konečně ukončil
válku s Argridem, kde vládne církev a strach
z kouzel. Klubko intrik se zamotává, proto se
musí Vex, Lu i Benat rozhodnout, co jsou ochotni obětovat pro mír své země.
Burdová Michaela – Dcera hvězd
Samota je jako červ, který vás zevnitř pomalu
užírá. Dcera hvězd Arinala, kdysi mocná válečnice bohů, zůstala sama mezi obyčejnými smrtelníky. Odolá instinktům vražedkyně? Dcery
hvězd se staly po válce bohů štvanou zvěří. Příběh o ztrátě, odvaze, nenávisti a smrti, ale také
o síle přátelství, hledání sama sebe a o strachu
z toho, kým by se člověk mohl stát.
Stehlíková Petra – Faja
Klid ve sklenářských městech je narušen, když
se po mnoha generacích znovu objevuje starodávný nápis, jen krátká věta, která kdysi byla
součástí svobodného sklenářského světa. Ilan
bude muset čelit mnohým nebezpečím, aby
odhalila význam starobylého odkazu a objevila
v něm nové poselství.
pro zajímavost:
Martínek Jiří – Naší republice je 100 let
Pojďme si proto připomenout vše důležité, co
se za uplynulých sto let odehrálo.
Nassar Daniel – Zvířecí architekti
Nahlédněte do fascinujícího světa zvířecích
stavitelů. Nepotřebují složité výkresy, těžké
stroje ani stavební povolení. Stavějí jen podle
toho, jak je to příroda naučila, a jejich výtvory
jsou dokonalé.

Haškovec Vít – Malované dějiny Evropy
80 komiksových příběhů barvitě líčí historické
mezníky Evropy.
Wohlleben Peter – Slyšíš, jak mluví stromy?
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů
chodit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí?
Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou
neobvyklé, originální a často velmi zábavné.
detektivky pro dospělé:
Mayne Andrew – Šelma
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno. Automat na led nefunguje, a navíc
se mu do motelového pokoje dobývá policie.
Že je hlavní podezřelý z brutální vraždy své bývalé studentky, se však dozví, až když je jeho
účast na otřesné události vyloučena.
Tudor C.J. – Kříďák
Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala ta nehoda. Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana
Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl Eddieho
na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho
přátel: za pomoci křídových kreseb si mohli nechávat vzkazy. Byla to docela zábava – dokud je
křídoví panáčci nedovedli k mrtvému dívčímu
tělu.
Thilliez Franck – Atomka
Těsně před Vánoci je nalezeno tělo novináře
v mrazáku. Stal se Christophe Gamblin obětí
sériového vraha, kterého sám odhalil?
Rickstad Eric – Jména mrtvých dívek
V odlehlém městě v severním Vermontu kdosi
sleduje studentku Rachel Rathovou. A ta si je
jistá, že je to tentýž muž, který před lety zabil
její rodiče — Ned Preacher, sexuální násilník
a vrah, který ošálil spravedlnost a vyvázl s nízkým trestem. Teď je na svobodě.
Smith Wilbur – Kořist
Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky, aby pomstil smrt svého otce. Hamižní obchodníci a obávaní piráti, kteří pobřeží obývají,
v podstatě představují vřelé uvítání ve srovnání
s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu.
Setkání příbuzných rozdrásá staré rány a vyústí
v tuhý boj, v němž se odráží hříchy předchozí
generace.
Niedl František – Rozervané království
Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu Týřov, ale pokud si král Jan Lucemburský myslel,
že když přidusí a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se. Ronovci, jedni z nejpřednějších českých panských
rodů, povstali a s nimi další.
Ciprová Oldřiška – Guta Habsburská
Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček
nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav
brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda
si takového manžela dokáže vážit. Ve chvíli, kdy
její srdce konečně pookřeje, na scénu vstoupí
šarmantní a tajemný Záviš z Falkenštejna. Karty
jsou rozdány.
Weir Alison – Jana Seymourová
Pouhých jedenáct dnů po popravě Anny Boleynové obléká Jana Seymourová svatební šat,
aby se stala třetí ženou Jindřicha VIII. Poslední
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dobou přitom zblízka sledovala, jak se králova
vášeň k předchozí manželce rychle mění v ledový chlad a velkolepé dvorské slavnosti, hostiny, lovy i chodby královských paláců se náhle
stávají kulisami děsivé tragédie.
Olséni Christina – Plážová chatka
Časně zrána, ještě před otevřením, si můžete bezplatně zahrát na golfovém hřišti města
Falsterbo. Staří přátelé Egon a Ragnar nejsou
skrblíci, ale proč za něco platit, když nemusíte? Společně se sestrami Elisabeth a Märthou
se jednoho slunečného letního rána proplíží
dovnitř. Zdá se, že před sebou mají krásný den,
ale jejich hru nečekaně přeruší hrozné zjištění,
když v písku na druhé jamce objeví tělo předsedy golfového klubu Svena Silfverstolpa.
Holm Lasse - Vikingové
Pomsta vikingských synů je historická detektivka z vikingského prostředí, jejíž příběh je založen na skutečných událostech, jež se odehrály
v severní Anglii v letech 866 a 867. Jde o první
část románové trilogie zasazené do doby raného středověku.
Mawwer Simon – Pražské jaro
V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James a Eleanor, rozhodnout projet stopem Evropu. Tím si
zkomplikují právě se rodící přátelství, které by
mohlo přerůst v něco většího. Jakmile dorazí
do jižního Německa, zrodí se v jejich hlavách
nápad navštívit Československo – zemi, ze
které se Dubčekův „socialismus s lidskou tváří“
usmívá na svět kolem.
Kolaříková Hana – Na konci světa
Novela české spisovatelky zachycuje zdánlivě
prostý příběh ženy, která na začátku jednoho
nevyzpytatelného léta přichází žít do pohraničních hor. Není jasné, co nechává za sebou, ani
co ji přivedlo sem. Aurora má kolem sebe energii, které k sobě přitahuje všechny obyvatele
letargické vesnice.
Dvořáková Petra – Dědina
Lehce humorný příběh jedné současné vesnice.

Kučíková Marta – Italské jednohubky
S humorem a laskavostí o životě v Itálii.
Dubská Kateřina – Z kopce do kopce
Co se stane s vaším životem, když doslova vyfuníte na kopec a potkáte HO? S nádherným
výhledem, sadem, soustavou polorozpadlých
šop na dvoře a pálenicí ve včelíně. Je to on!
Dům! Ten dům, kvůli kterému opustíte město
se všemi jeho kavárnami, hospůdkami, divadly,
koncertními sály a přáteli. Dům, kvůli kterému
změníte úplně všechno.
Wingate Lisa – Než jsme byly tvoje
Lisa Wingate vypráví příběh inspirovaný nechvalně proslulým skandálem organizovaného
nedobrovolného prodeje dětí z chudých rodin
bohatým náhradním rodičům, který otřásl celou Amerikou.
Hornak Francesca – Sedm dní spolu
Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo taky ne.
Zvlášť když jste s celou svou rodinou v karanténě a nemůžete utéct. To pak vyjde najevo ledacos… A právě v takové situaci se ocitne ne
tak docela standardní rodina Birchových, když
se dcera Olivie, lékařka, vrátí ze zóny zasažené
nebezpečným virem.
Colganová Jenny – Kavárnička na pobřeží
Floru přivede pracovní cesta na ostrůvek Mure,
kde prožila dětství. Navíc se musí starat o svého otce a nemožné bratry. Podaří se Floře najít
po letech v Mure své místo, velkou lásku, i sebe
samotnou?
Clark Mary – Melodie stále zní
Když bytová architektka Elanie dostane pozvání do domu manželky neblaze proslulého
finančníka, který zmizel i s pětimiliardovým
fondem, tuší, že něco nehraje. Dojímá ji víra
paní Bennettové v manželovu nevinu, ale neuvědomuje si, že čím víc se s rodinou sbližuje,
tím většímu riziku vystavuje jak sebe, tak svou
čtyřletou dcerku.
Steel Daniele – Milenka
Dva příběhy nebezpečné posedlosti mohou
začít.

Listopadová výtvarná soutěž

na téma: Stromy
P

odzimní výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila Městská knihovna, byla na téma stromy a vše, co ke stromům patří. Do soutěže
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McKinley Tamara – Se zatajeným dechem
Po manželově smrti se Becky vrací uklidnit
do rodného města. Jenže když se v její blízkosti
objeví záhadný cizinec, nalezená rovnováha je
zase pryč. Ani městečko Morgan’s Reach není
tak idylické: krev je tu hustší než voda a na staré křivdy se nezapomíná. Stačila jediná jiskra –
a vše tu lehne popelem. Kupodivu právě oheň
přinese lidem nebývalou úlevu.
pro zajímavost:
Blažek Petr – Prvních 100 dnů Charty 77
Bittnerová Martina – Život s gamblerem
Kludská Dagmar – Souboj znamení
Vašák Jaroslav – První republika u stolu
Na čem si pochutnávaly celebrity a co se jedlo
v běžných domácnostech, spolu s nejoblíbenějšími recepty našich babiček a prababiček
přináší právě tato publikace.
Vochozka Václav – Novohradsko stopy lidí
Kniha pojednává o historii kraje, popisuje historii vzdálenou i nedávnou, příběhy lidí dávno
zemřelých i současníků. Kreslí osudovou linku
kraje, který dramaticky střídal období vzkvětu
a temna. Autor se v osobním vyprávění vrací
až do hlubokých počátků osídlení kraje, velký
prostor věnuje jeho rozkvětu za vlády Buquoyů, aby se dostal až do blízké minulosti a současnosti, kde se zaměřuje zejména na tématy
krajiny a lesa.
Hudičák Petr – Krumlov město pod věží
Třetí publikace z ediční řady Seidelova Šumava
navazuje na dva úspěšné tituly: Lipno – krajina
pod hladinou (2016) a Šumava – krajina pod
sněhem (2017). Na fotografiích z Fotoateliéru
Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena dávná
podoba Českého Krumlova, jeho pitoreskních
uliček i obyvatel v závěru 19. a v první polovině
20. století. Texty se propojují se snímky do vyprávění o městě, jehož podobu sice zná celý
svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty
lety téměř zmizel z paměti.
Cílek Václav – Ruka noci podaná
Základy rodinné a krizové připravenosti. 

Knihovna v sobotu
sobota 26. 1. otevřeno od 9 – 12 hod.

přihlásili své práce žáci 2. a 5. třídy ZŠ Vyšší
Brod, děti z obou oddělení družiny a žáci
1.,2, 3. a 5. třídy ze Základní školy v Lipně
nad Vltavou. A nesmím zapomenout na žáky
výtvarného oboru ZUŠ. Celkem se sešlo 132
prací, což je dosud nejvyšší počet, který se
do výtvarné soutěže pořádané knihovnou
dostalo. Všechny práce byly velmi zdařilé
a vybrat ty „nej“ je vždy velmi obtížné, protože prostory dětského oddělení, kde jsou
nyní práce vystaveny jsou limitující. Přesto
děkuji všem učitelům a zejména dětem, že
se nestydí své práce přihlásit a že nás tak
mohou nějaký ten čas potěšit. Pokud budete
mít cestu, neváhejte a přijďte se do knihovny
podívat. Stojí to za to. 
R. Ouředníková

Nově je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době a to každou
čtvrtou sobotu v měsíci. 

Podvečerní čtení
Opět se setkáme při podvečerním čtení
spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 17. ledna v 18 hod. v knihovně
Sebou přezůvky, 50 Kč na materiál
a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starší 5 let.
Budeme se těšit. 

Těchorazská náves se dočkala revitalizace

V

listopadu loňského roku byla dokončena
výstavba komunikace na návsi na Těchorazi. Místo štěrkové cesty je nyní nová asfaltová
komunikace, vznikla i nová místa pro parkování u domů a přibyly nové herní prvky pro děti.
V jarním období ještě město plánuje doplnit
veřejné prostranství o vhodnou zeleň.

Stavbu komunikace provedla firma Milan Ertl
Kaplice za celkovou cenu ve výši 2.171.414 Kč.
Na realizace této stavby jsme obdrželi od Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy
venkova dotaci ve výši 250.000 Kč. 
jstr

Řádková
inzerce
• Nabízíme k dlouhodobému
pronájmu 2 byty 2+kk, každý
o rozloze 100 m2, v rodinném
domě ve Vyšším Brodě. Po dohodě je možnost využívání zahrady. Nájem 9.500 Kč + poplatky.
Tel.: 721 043 532

Poděkování
Děkujeme všem známým,
kamarádům a přátelům
za projevenou soustrast
a účast na posledním
rozloučení.
Milena Bukovanová s rodinou.
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Znovu obnovuji činnost
zaměstná spolehlivého a šikovného pracovníka /
pracovnici na pozici

kuchař / kuchařka
Nabízíme:
• hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
• nástup dle dohody
• výjimečné mzdové podmínky
• byt 3+1 k dispozici

Možnost zakoupení
dárkových poukazů

Prodej - servis
mobily - elektronika - počítače
herní počítače na zakázku
herní konzole a příslušenství
letákové akce každý měsíc
služby satelitní televize
kompletní instalace již za 1 korunu

Kaplická 143
Vyšší Brod 38273
info@brodys.cz
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Electronic Service - Brodys

Požadujeme:
• vyučení v oboru nebo praxe
• zkušenosti s přípravou hotových jídel
(česká kuchyně)
• samostanost, spolehlivost
a zájem o vaření
V případě zájmu prosím zašlete profesní životopis
na mail inge@pavelec.cz nebo volejte na telefon
774 496 773

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Masopust
Nejveselejší doba celého roku, masopust, začíná šestého ledna a končí Popeleční středou,
šestou středou před pohyblivými Velikonoci.
Jak probíhal ve Vyšším Brodě na počátku dvacátého století? Na Tři krále, 6. ledna, kdy vyšebrodský farář Felix Dick v kostele posvětil křídu, vodu a sůl „chodíval duchovní s ministranty
a kostelníkem, učitelé se žáky chodili vykropovat, vykuřovat za zpěvu modliteb příbytky
osadníků a psát začáteční písmena na dveře.“
Vyšebrodský kantor Adolf Tietz na horní futra
světnice psával křídou „C + M + B“ a příslušný
letopočet. Většina měšťanů i sedláků obdarovávala faráře, kantora a jejich doprovod výslužkou. „C + M + B“ dnes chápeme jako jména tří
králů. Kašpar, Melichar a Bartazal. Tehdy však
znamenalo „Cristis mansionen benedicat,“což
ve volném překladu znamená Kristus, ať požehná příbytek. Před zavedením juliánského
kalendáře 6. ledna začínal nový rok. Svěcenou
vodou z kostela se vykropovaly místnosti,
aby stavení bylo uchráněné od všeho zlého.
Po roce 1910 začali místo faráře a kantora chodit po Vyšším Brodě pouze chlapci převlečení
za tři krále a zpívali koledy. Mívali plátěné bílé
košile a na hlavě papírové koruny. Také „C“ se
změnilo v „K.“
Na Hromnice, tedy druhého února, se v kostele světily svíčky, zvané hromničky, které se
rozsvěcovaly při bouřce, aby Bůh ochránil stavení před bleskem. Hromničky se také zapalovaly, když někdo umíral a v adventní době.
Na Hromnice bylo přísně zakázáno šít, protože
lidé ve Vyšším Brodě věřili, že jehla přitahuje
blesk. Šestého února býval svátek svaté Doroty.
Toho dne chodíval po Vyšším Brodě vždy dům
od domu průvod, v jehož čele byly čtyři hlavní osoby: král, biřic, kat a Dorotka. Dvacátého
čtvrtého února je svátek svatého Matěje, který
se považoval za začátek konce zimy. Svatý Matěj je patronem úrody a ovoce. Ve čtvrtek před
masopustní nedělí bylo k obědu “vepřo, knedlo, zelo“ a k tomu nejméně tuplák, tedy litr piva
z klášterního nebo městského pivovaru.
Nejveseleji však o masopustu bývalo na „bláznivé dny,“ které začínaly o poslední masopustní
neděli. Téměř v každém vyšebrodském domě
se předtím zabíjel dobře vykrmený vepř a hospodyně vybíraly z truhem uschované zásoby.
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Masopustní průvod v horní části náměstí (počátek 20. století)
Typickým pečivem ve Vyšším Brodě bývaly
o masopustu podlouhlé plné šišky a nadívané
kulaté koblihy. K jídlu se peklo maso a nakupovalo se ve velkém nejen pivo, ale i kořalka.
Vyšebrodský farář proti bláznivým dnům horlil
„pro obžerství, chlast a smilstvo nesmírné.“ Před
oněmi bláznivými dny předem určení „koledníci“ velice pečlivě připravovaly obleky i masky.
V pondělí před Popeleční středou se sešly
maškary již ráno ve vyšebrodské hospodě „Primátor“ v horní části náměstí, kde je již čekala
muzika. Strakoši byli ovázáni a ověšeni pruhy
barevného papíru, nesměl chybět medvědář
s medvědem, bába s dítětem v nůši, Turek,
smrt, kobyla a kolomazník. Nedílnou součástí
maškarního průvodu byl i „čuchna“ Počet koledníků musel být vždy lichý, nejméně jedenáct.
Jeden z koledníků dělal hejtmana, pak tam byli
šavloví tanečníci a nikdy nesměl chybět šašek
s dlouhou špičatou čepicí. Jeho výbavou byl
cep ze žitné slámy, kterým vyplácel děti, které
doprovázely maškarní průvod dům od domu.
Jeho výprasku se nevyhnuly ani mladá děvčata. Další postava se jmenovala „moučná bába.“
Na rozdíl od šaška byl tento mladík převlečen
za ženskou. Na hlavě měla kulatý nízký klobouk, ozdobený kohoutím pérem. Nezbytnou

výstrojí byl velký proutěný koš s víkem, kam se
ukládaly sypké kolední dary: mouka, zrní, mák
a vajíčka. Koledníci museli předem požádat
vyšebrodského starostu o povolení k „hauzírování“. Pak chodili koledníci dům od domu.
Začínali od hotelu Primátor k Panskému domu,
obešli Písky, roztroušené domy na pravém břehu Vltavy až k městskému pivovaru a po straně
fary k hotelu Šumava a končili U Primátora.
Na levý břeh Vltavy nesměli, to patřilo koledníkům z Hrudkova. U každého domu nejdříve zahráli muzikanti a byl zatančen „švertanc“, tedy
šavlový tanec s hospodyní a se všemi děvčaty
z domu. Potom hospodyně podarovala maškary uzeným, koblihami a vejci. Při tom všem
mumraji „čuchna“ nebo šašek prolezl dům a vytahovali pečivo, šunku a jitrnice, které „vyčuchali.“ Teprve potom se vydal maškarní průvod
k dalšímu domu a vše se opakovalo až do večera, než maškary obešly všechna vyšebrodská
stavení. A těch bylo v té době ve Vyšším Brodě
více než sto dvacet. Vše co bylo vykoledováno,
bylo společné, jen koblih si mohla maškara během dne vzít, kolik snědla.
Maškarní průvod se večer vrátil do hospody
Primátor. Zde se všechny dary dražily a z takto získaných peněz byla vystrojena společ-

ná masopustní hostina. Výtěžek z dražby byl
především určen na kořalku. Po maškarním
průvodu sundali v hospodě chasníci masky
a brzo přicházela i děvčata. Bylo pravidlem,
že poslední muziku o masopustu nemohlo
žádné vyšebrodské děvče vynechat. U vchodu k Primátorovi byl dřevěný talíř, v něm zapíchnuta vidlička ověnčená červenou pentlí.
Každý koledník měl pro své děvče připravenu
skleničku sladké kořalky. Každá „jeho dívka“ se
napila a na talíř položila po zlatníku. Dokonce
i ty nejchudší, „aby se nezahodily.“ Tanečník pak
dívku provedl v kole. Vdané ženy musely zaplatit také. Ty však při tanci vzaly svému manželovi
klobouk a nedaly mu ho dříve, dokud jim nepřinesl od šenkýře „nějakou dobrou kořalku.“
Uprostřed tance moučná bába spustila pokřik:
„Mezi námi je zloděj! Honzovi se ztratil řemen
od kalhot!“ Popadl se jeden mládenec, který se
položil na lavici a začal soud. Soudci jej odsoudili k deseti ranám slaměným cepem. Většinou

se přihlásilo děvče, kterému na tom chlapci záleželo a vykoupilo ho.
Při masopustní muzice tancovaly i ty staré
babky, které jinak vysedávaly u kamen. I pro
ně to byla největší muzika v roce. Také druhý
den, na masopustní úterý, byla muzika. Hned
po obědě se chasa dala do tance, i když měli
v nohách celou protancovanou noc. Patřilo
k dobrým mravům, že si děvčata nikdy nestěžovala, že je bolí nohy, a také platilo, že pořádný
mládenec má vydržet tancovat v jednom kuse
tři dny a tři noci. Děvčata dávaly svým hochům
„na cvočky“ za to, že s nimi tancovali celý rok
a aby s nimi tancovali i celý rok příští.
Zmínka, že mladí i staří o masopustě „rádi k konopiem podvorávají,“ znamená, že lidé v ten
čas tančíce, „rádi vyskakují pro vyšší vzrůst lnu.“
Jan Soukup uvádí, že skok v masopustním tanci znamená: „jak vysoko hospodář vyskočí, tak

vysoko mu len vyroste.“ Před půlnocí na masopustní úterý se přímo v hospodě u Primátora stínal kohout. Přinesli ho do hospody, kde
přečetli ortel smrti i kohoutovu poslední vůli,
ve které se pamatovalo na významné osoby
Vyššího Brodu. Přesně o půlnoci „kat“ se zavázanýma očima sťal kohoutovi hlavu. A tak masopust slavně dokonal. Po bujarém masopustu
začal půst, který trval čtyřicet dní. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)
redakčně kráceno
Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické dokumenty, fotografie nebo videa, se kterými se chcete podělit s ostatními, tak nás
můžete kontaktovat na e-mail:
info@loucovice-historie.cz.
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• 5. 1. 2019 sobota, 18 hod.,
Náměstí
ROZLOUČENÍ S VÁNOCEMI
– PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
poslední zpěv koled
• 10. 1. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Klub pod kinem
PŘEDNÁŠKA
,,KRÁLOVÉ ŠUMAVY“´
Mgr. Libor Svoboda z Ústavu
pro studium totalitních režimů
a spisovatel David Žák představí
agenty chodce
Vstupné: zdarma

• 16. 1. 2019 středa, 18 hod.,
zasedací místnost Městský úřad
CESTOVATELSKÁ BESEDA:
SEVERNÍ KOREA
– Totalitní neznámo
Pojďte se podívat na podobu dnešní
KLDR
Vstupné: 50 Kč
• 17. 1. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Městská knihovna
LEDNOVÉ PODVEČERENÍ ČTENÍ
s sebou: velký polštář, přezůvky
a dobrou náladu
Vstupné: 50 Kč

• 11. 1. 2019 pátek,
odjezd v 18 hod. z parkoviště
na náměstí
KABARET U VÁŇŮ
Představení Člověk ze sklepa, pouze
pro přihlášené

• 24. 1. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Klub pod kinem
SCHWANZENBERSKÁ
GRANÁTNICKÁ GARDA
Přednáška hejtmana gardy
Vstupné: zdarma

• 12. 1. 2019 sobota,
sraz v 10 hod. před Infocentrem
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝŠLAP
vzhůru na Maria Rast am Stein,
buřty s sebou a pochlubte se ochutnávkou svého cukroví, slaná svačinka zajištěna

• 31. 1. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Klub pod kinem
VYROB SI SVŮJ STÁT
Festivalový film
Vstupné: zdarma
Změna programu vyhrazena.

Vyrob si svůj stát
Režie: Antony Butts /Francie UK/ 2015 / 80 min
Rusko na jaře roku 2014 využilo mocenského
vakua v Kyjevě k destabilizaci Ukrajiny a provedlo nepřiznanou separatistickou operaci
na Donbase. Ozbrojené skupiny proruských
rebelů čítající i část nespokojených obyvatel
Donbasu, ovládly místní úřady a vyhlásily
referendum o odtržení od Ukrajiny. Režisér
Antony Butts na konkrétních lidských osudech a bezprostředně zachycených situacích
zobrazuje odhodlání a nadšení, ale i naivitu,
aroganci a krutost účastníků převratu. Konflikt vynáší k moci značně sporné postavy
a své původní vyznavače zanechává mnohdy rozčarované zjištěním, že byli jen pěšáky
na šachovnici ovládané mocnějšími hráči.
Zveme na promítání festivalového filmu
31. 1. 2019 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí
V prosinci si zahráli žáci ze ZUŠ na šesti koncertech. Několik pohlednic z těchto koncertů:
Cyklus koncertů duchovní hudby v podání
mladých muzikantů
V listopadu proběhly dva koncerty z cyklu
koncertů: v Brloze (kostel sv. Šimona a Judy),
ve Frymburku (kostel sv. Bartoloměje)
a v Soběnově (Kostel sv. Mikuláše).

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 25. 1. 2019 do 12 hodin.

2. 12. od 17.00 Rozsvěcení Vánočního stromu – náměstí
12. 12 Česko zpívá koledy – ve spolupráci s KIC
20. 12. Vánoční zpívánky – klášterní sklepení
Připravujeme:
•	12. 1. od 17.00 Ski camp Lipno – vystoupení kapel V. Čížka
•	23. 1. od 17.00 – třídní koncert žáků P. a L. Schwarzových, v ZUŠ
•	28. 1. od 17.30 – třídní koncert žáků P. Schwarzové (violoncella)
a D. Táchy (kytary), v ZUŠ
•	29. 1. od 16.30 – třídní koncert žáků V. Čížka (kytary), v ZUŠ
•	30. 1. od 16.30 – třídní koncert žáků M. Bůžkové (housle), v ZUŠ
•	31. 1. od 17.00 – třídní koncert žáků T. Haymanna (dechové nástroje), v ZUŠ 

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

