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 Krajinou Zlaté stezky

Úterý 12. 2. 2019 18:00 hod.,
Klub pod kinem
Z cyklu Povídání nad knihou
tentokrát s Jaroslavem
Pulkrábkem

 Cestovatelské promítání

Albánie – evropská kráska
s pochybnou pověstí
Středa 20. 2. 2019 18:00 hod.,
Zasedací místnost

Maškarní ples

 Jednání zastupitelstva města

Sobota 16. 2. 2019 od 13 hod. v sále Hotelu Šumava

Úterý 26. února 2019
od 17:30 hod., Zasedací místnost

Poděkování dárcům
tříkrálové sbírky 2019
Vážení a milí čtenáři!
Zima se už překlopila
do své druhé poloviny a brzy nás čeká
start turistické sezony,
na kterou je třeba se
řádně připravit. A proto leden a únor jsou
měsíce veletrhů cestovního ruchu, kde
se snažíme město patřičně propagovat,
nalákat cestovní agentury, ale i jednotlivce k návštěvě. Další cestou je propagace
v médiích nejen u nás, ale i v zahraničí.
Proto jednáme s ředitelkou CzechTourism
ve Vídni. V květnu se zúčastníme velké
prezentace regionu jižní Čechy v Linci
Südböhmen zu Gast in Linz 2019, kde opět
představíme město, turistické stezky. V některém z dalších čísel Zpravodaje Vám přineseme podrobné zpravodajství.
Nezapomínáme ani na jarní a letní kulturní sezonu – koncerty i divadla jsou již
naplánována, máme se na co těšit! Letní
koncertní sezonu např. odstartuje koncert
Báry Basikové s kapelou BasicBand. Další
podrobnosti najdete v článku uvnitř
časopisu.
Se zimou nám končí i dlouhé období velmi
plodné spolupráce s manželi Fellegiovými.
Rozhodli se, že si užijí klidu a pohody
a provoz cukrárny přenechají jiným.
Moc jim děkujeme za letitou a hlavně
velmi chutnou podporu městských akcí.
Přejeme jim klidné dny plné nových
ne-pracovních zážitků.
Karel Troják
šéfredaktor

Zájezd na muzikál
20. 4. pořádám zájezd na nový muzikál
Kvítek Mandragory do Divadla Broadway do Prahy. V případě zájmu z vaší
strany jsou vstupenky u mne k dispozici.
Cena je 1.300 Kč vstupenka i s dopravou.
Pojedeme zájezdovým autobusem
v 8. 00 z Vyššího Brodu. Jedná se
o odpolední představení ve 14.00 hodin.
Odjezd z Prahy bude cca 18 – 19.00
hodin.
Zdravím
Soňa Šerhaklová

2 |

I

v letošním roce bych chtěla poděkovat všem,
kteří přispěli do naší tříkrálové sbírky. 65 procent vybrané částky se vrací zpět do Vyššího
Brodu a do Frymburka.

postiženým dítětem na pořízení nového vozíku. Zdravotní pojišťovna nezaplatí celou částku, menší částkou se na vozíku i na dalších ortopedických pomůckách musí podílet rodiče.

V tomto roce se vybralo ve Vyšším Brodě,
Frymburku a na Lipně celkem 40.091 Kč, z toho ve Frymburku a na Lipně to bylo 15.239 Kč,
ve Vyšším Brodě 24.853 Kč. Pro srovnání s rokem 2018 to bylo o trochu méně. V lednu 2018
jsme vybrali celkem 47.715, z toho ve Frymburku 18.492, ve Vyšším Brodě 29.223 Kč. Přesto
však můžeme být spokojeni, protože letos
v sobotu 5. 1. bylo velmi nepříjemné počasí
– déšť se sněhem a velký vítr. V neděli bylo
lépe, ale v pondělí a v úterý se nepříjemné počasí vrátilo. Proto veliký dík patří dětem, kteří
toto počasí statečně snášely.

Další částkou chceme pomoci matce samoživitelce, která se dlouhodobě sama stará o velmi
těžce tělesně, zdravotně i mentálně postiženou dceru, která potřebuje 24hodinovou péči
a dohled. Matka shání peníze na ošetřovatelku, aby mohla alespoň na několik hodin denně
si od péče o dceru odpočinout. Dítě nemůže
být v týdenní péči Bazalky, neboť těžce snáší
odloučení od matky a pobyt mimo domov.

A k jakým účelům budou prostředky
použity?
Jako každý rok bude jedna čtvrtina dána k dispozici sociálnímu odboru k pomoci sociálně
slabším a lidem, kteří se v důsledku nepříznivých životních situací dostanou do hmotné
nouze.

Poslední čtvrtinou chceme podpořit domácí
hospic v Českých Budějovicích, který poskytuje terapeutické a rehabilitační pomůcky rodinám pečujícím o těžce nemocné. Po rozšíření
péče bude tento hospic poskytovat ošetřovatelskou a zdravotnickou péči i pacientům mimo České Budějovice, čímž umožní pobyt těžce nemocných pacientů v rodinném prostředí.
Farní společenství Frymburk a Lipno podpoří
dvě rodiny s tělesně postiženými dětmi. 
Na závěr ještě jedenkrát hodně díků.
Za farní charitu Eva Kusová

Druhou čtvrtinou pomůžeme rodině s tělesně

Ježíšek pro seniory

V

našem pečovatelském domě ve Vyšším
Brodě se ke konci roku 2018 událo několik společenských setkání. Pozornost zaslouží
krásně nastudované besídky dětí ze základní
školy Vyšší Brod, za které dětem i jejich učitelkám moc děkujeme. Chceme poděkovat
i panu starostovi za svíčku k vánočním svátkům, kterou dostáváme již asi 6 let. Vřelé
a dojemné bylo setkání s lidmi z řad občanů,
kteří se společně rozhodli udělat nám radost
v období adventu. Proto děkujeme zejména
manželům Hanzlíčkovým, Mikešovým, Jarošovým a panu Jaroslavu Markovi za překrásný
a hodnotný balíček, který nám všem osobně
předali. Uctili nás v době adventní, při které se

mnozí z nás vždy cítí tak opuštění. Udělali nám
velkou radost. Zároveň děkujeme pečovatelkám za jejich celoroční péči o nás. V neposlední řadě chceme vyjádřit vděk MUDr. Bencové
a MUDr. Bencovi za ochotu při předepisování receptů a jejich spolupráci s p. magistrou
Alicí Vodrážkovou z lékárny. Tím nám, špatně
pohyblivým, usnadňují léčebnou péči. Závěrem nelze vynechat ani pana A. Podzemského
– techn. pracovníka, který již dobrovolně odešel z pracoviště Města a my jsme s ním nikdy
neměli žádný problém. 
Obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou Vyšší Brod

Přijede i princezna Zubejda!
D

ivadlo pro děti je již tradičním bodem kulturního programu města. Na podzim jsme
vyzkoušeli velkou činoherní Pošťáckou pohádku v podání Marešovy divadelní společnosti.
A navíc jindy a jinde než ve středu v Klubu
pod kinem.
Zdá se, že pozdější začátek (17 hod.) rodičům
vyhovoval mnohem víc než středeční 16 hod.
A v kině má pohádka hned jinou atmosféru!
S mnoha rodiči jsme situaci probrali a rozhodli
jsme se, že pohádky budeme uvádět v co největší míře právě v kině a od 17 hod.
V únoru se děti těší na pololetní a jarní prázdniny a pak je čeká maškarní karneval. Proto
bude další pohádka v úterý 5. března. Přijede velmi oblíbené Liduščino divadlo s Kočičí
pohádkou, která měla premiéru v lednu 2019.
V dubnu 19. zde ve Vyšším Brodě proběhne
premiéra opět velké činoherní pohádky Povídání o pejskovi a kočičce (Marešova divadelní společnost).

Dospělé diváky také nezanedbáváme.
19. dubna od 19 hod. Vás zveme na divadelní komedii Zdeňka Podskalského Návštěva mladé dámy a 23. srpna přijede divadlo
Artur s rozvernou komedií Hledám milence zn. spěchá! V titulních rolích se představí
Eva Decastelo, Michal Kavalčík, Bořek Slezáček, Vlasta Korec a další.
Vstupenky na dětská představení budou
k dispozici těsně před představením
v kině za cenu 50 Kč/osoba.
Vstupenky na divadlo pro dospělé
jsou již v prodeji.
Návštěva mladé dámy:
150 Kč / osoba
Hledám milence zn. spěchá!:
200 Kč / osoba 

dk

A konečně 21. května přivítáme divadelní spolek MALÉhRY. Představitelky netřeba
představovat, ale připomeňme alespoň jedinou – Barboru Seidlovou, kterou známe zejména z pohádky Lotrando a Zubejda nebo
ze seriálu Ohnivé kuře.

Vážení zákazníci, zástupci města,
dovolte nám, abychom se s vámi srdečně rozloučili a poděkovali za
Vaši přízeň během našeho působení v cukrárně Eva. Nadále Vám
však podnik bude oslazovat život stejnými produkty. Tímto i pro nás
končí jedna životní etapa, v níž jsme se Vám snažili zprostředkovat
kus poctivé cukrářské tvorby.
Děkujeme.

Fellegiovi
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Informace
z úřadu
Personální audit
18. prosince 2018 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2019. V rámci schvalovaného rozpočtu se zastupitelé shodli na nutnosti
provést personální a procesní audit, a to nejen
u zaměstnanců úřadu, ale také i u zaměstnanců organizačních složek. Rozhodnutí o zadání
vítám, a to přestože, jsem se od zastupitelů nedozvěděla, jaký byl hlavní důvod pro zadání auditu. Snad při „čtení mezi řádky“ je snaha nechat
si ověřit, kolik úředníků a ostatních pracovníků
ve skutečnosti potřebujeme.
Uvidíme, jestli audit ukáže, že tento prvotní
dojem možné přezaměstnanosti byl správný.
Osobně se domnívám, že u nás nepůjde o redukci počtu pracovníků, ale předpokládám,
že na základě výsledku auditu dojde k nějakým
organizačním změnám, k odstranění duplicitních činností, k lepšímu způsobu zastupování,
ke změně způsobu práce, a to vše s cílem zvýšit
kvalitu a efektivitu naší práce. Kromě toho by
měl audit také ukázat, jak funguje propojení mezi samosprávou a státní správou a co je
i v této oblasti možné zlepšit.
Personální a procesní audit bude z důvodu odbornosti a také nezávislosti auditorů realizován
externím dodavatelem. Dodavatel bude vybírán na základě cenové nabídky, ale také na základě referencí. Je totiž velmi důležité, aby měl
dodavatel zkušenosti s personálním auditem
ve sféře veřejné správy, abychom měli záruku,
že nám audit poskytne použitelné výstupy.
Výběrové řízení by mělo proběhnout během
prvního čtvrtletí s přepokládaným ukončením
v druhém pololetí roku 2019. Budu velmi ráda,
když nejen zaměstnanci ale i zastupitelé výsledek auditu následně přijmou jako objektivní
pohled třetí strany a budou nápomocni v uvádění výsledku auditu do praxe. 
(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

Poděkování
Děkuji všem příbuzným a přátelům
za účast na posledním rozloučení
s paní Danou Rolníkovou dne 11. 1. 2019.
Také díky za květinové dary.
Manžel Josef s rodinou
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Rozdělení kompetencí
v radě města

V

ůbec poprvé došlo v tomto volebním
období k tomu, že jednotliví členové rady mají dány jasnou odpovědnost za svěřenou oblast. Taková jasně určená koncepce
působnosti radních nebývala zvykem.
Jednotliví členové Rady města Vyšší Brod
mají svěřeny následující oblasti:
Ing. Milan Zálešák, starosta
• Oblast sociální a zdravotnictví
• Oblast dopravy a dopravní obslužnosti
• Oblast bezpečnosti ve městě
• Oblast správy majetku
• Oblast bydlení
• Komunikaci s médii"
Bc. Jan Straka, místostarosta
• Oblast kultury a cestovního ruchu
• Informovanost občanů
• Oblast informatiky
• Obnova památek
• Rozvoj místních částí
• Správa webu úřadu
• Zastupování města na stavebních řízeních
• Oblast komisí rady města
• Zpracování podkladů a výstupů jednání orgánů
• Komunikace s médii
Michal Kulík, člen rady
• Oblast sportu a školství
• Komunikace s církevními institucemi
• Předseda kontrolního výboru

Zdeněk Vidlák, člen rady
• Pověřen řízením Městské policie
• Spolupráce v oblasti dopravy a bezpečnosti
Heike Voráčková
• Oblast financí města
• Ekonomizace činností města
• Předsedkyně finančního výboru
Všichni členové Rady města Vyšší Brod pracují na rozvoji jim svěřených oblastí a radě
města předkládají návrhy svých záměrů a řešení aktuálních otázek. Sledují plnění usnesení rady a zastupitelstva v dané oblasti. Dále zajišťují činnosti v samostatné působnosti
města v rámci svěřených oblastí, zejména se
podílejí na správě organizačních složek nebo
příspěvkových organizací a zajišťují komunikaci vedení města s těmito složkami. Plní i další
úkoly, které nemusí přímo spadat do jejich
působnosti, svěřené jim radou nebo zastupitelstvem města.
Starosta města dále plní úkoly vyplývající mu
ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Místostarosta plní úkoly starosty v jeho nepřítomnosti
nebo plní vymezené úkoly tak, jak je starosta
určí při rozhodnutí o způsobu zastupování. 

Jan Straka
místostarosta

V kempu budou nové chatky
Město v současné době prostřednictvím
dodavatele nahrazuje staré nevyhovující
chatky pro ubytování za nové moderní.
V kempu Pod Hrází, jehož majitelem je město, právě prochází renovací část, ve které jsou
k dispozici chatky pro ubytování, vznikne zde

šestnáct nových chatek. Stavební práce jsou
na úplném začátku, na konci ledna došlo k odstranění původních chatek a pokračuje se
v dalších přípravných pracích.
Celková částka projektu výstavby všech
16 chatek je 3.700.000 Kč. jstr

Stolní tenis na přelomu roku
Vydařený Vánoční Vyšší Brod Open.

T

řicátého prosince se ve Vyšším Brodě uskutečnil tradiční Vánoční turnaj Vyšší Brod
Open, pořádaný místním Fan-Klubem, ve spolupráci s KST ZŠ Vyšší Brod. Každoročně se zde
potkávají kamarádi od zelených stolů a výborně se baví s raketou v ruce bez starostí o to,
zda vítězství či prohra bude mít za následek
ztrátu, či zisk potřebných bodíků o které se
celou sezónu hraje.
S dospělými jako vždy měřili síly talentovaní
mládežníci. A protože se mladí neustále zlepšují, tak v letošním roce měl turnaj, původně
organizovaný jako přátelské setkání, nebývalou sportovní úroveň. Tři ligoví hráči a tři ligové
hráčky. To tu opravdu ještě nebylo.
Mezi dvaadvaceti registrovanými hráči byl nejlepší Kuba Harenčák hájící barvy Baníku Havířov. Předloňský vítěz Pavel Voráč z Blanska se
musel spokojit s druhým místem a v souboji
o třetí pořadí byl úspěšnější Jarda Procházka
před Kamilem Kuchtou.
Miniturnaj místní přípravky vyhrál Matěj Štrbák a mezi příchozími se nejvíce radoval Pavel
Meškán.
Ostatní výsledky o pořadí opravdu nejsou důležité, protože za týden už byli všichni v Jablonci a Liberci na celostátní bodovačce. V Liberci a Jablonci na lovu bílých tygrů.
Anička Jarošová se lepší turnaj od turnaje.
V turnaji B už podruhé vyhrála svoji skupi-

nu. To jí vyneslo nasazení do druhého kola
po skvělém výkonu pak i postup do čtvrtfinále.
Andrea Petrů je šestnáctá v Čechách a startuje
tedy v turnaji A mezi nejlepšími čtyřiadvaceti mladšími žákyněmi. Čtyřčlenná kvalifikační
skupina dopadla na první pohled báječně. Dvě
vítězství 3:2 a jedna prohra 2:3,by mělo zajistit
jasný postup, v horším případě ze druhého
místa. Jenže ve stolním tenisu se občas něco
neuvěřitelně zamotá. Při konečném účtování
se zjistilo, že Andree chybí k postupu JEDEN!!
uhraný bod v kterémkoliv odehraném utkání.
Jakoby si Vyšebrodští nevybrali dost smůly
v Blansku, Hustopečích a Havlíčkově Brodě.
Nakonec z toho bylo dělené 15 – 16. místo, tedy semifinále útěchy. Mimochodem finalistky
si odvážely domů pěkné bílé tygříky. Prostě
smůla na druhou.
Druhý den v Jablonci na turnaji starších žáků,
nebylo po smůle ani památky. Tedy až na Andreu Petrů. Tentokrát mezi staršími žákyněmi
svoji skupinu s přehledem vyhrála. Postoupila
až do čtvrtfinále svého B turnaje, a v boji o tygříka neustála koncovky se soupeřkou, s níž
opravdu neprohrává. Takže smůla na třetí.
To Meškánová, jenž po nevydařeném žebříčkovém turnaji TOP 24 klesla na jedenácté místo lovila tygry s bravurou.
Ze skupiny postoupila až ze druhého místa a tak se musela o čtvrtfinále poprat ještě
s Handlovou ze Sparty Praha. Pro většinu fotbalistů je nesplnitelným snem natřít to Spartě.
Mandy to však zvládla během jedné hodiny
ve dvou utkáních.
Zápas plný zvratů došel až do pátého setu
a Andrea v něm vedla už 7:0! Pak musela utíkat
ze dvou mečbolů a proměnit hned ten první.
Postup do semifinále nad další Sparťankou
Jungwirthovou už byl jasnou záležitostí.
Bohužel fyzicky náročná utkání v singlu a ještě náročnější soutěž čtyřher vzala Meškánové příliš mnoho sil, aby mohla v semifinále
vzdorovat zkušené a kondičně připravenější
Segetové.
Ve čtyřhře, ve dvojici s nejlepší Českou hráčkou Helenou Sommerovou, se výkony Andrey
Meškánové zlepšují zápas od zápasu. Možná
je prohrané semifinále málo, ale zápas s pozdějšími vítězkami Pisárová-Pařízková zvedal
diváky ze sedadel.
Ke dvěma tygrům Meškánové přidala toho svého také Eva Pokorná,za druhé místo
v deblu spolu se Patricií Segetovou.
Mezi kluky se neztratil Kamil Kuchta. Kvalifikační skupina se mu zrovna moc nepovedla,
ale nakonec došel do čtvrtfinále útěchy.

Co to je soutěž útěchy a turnaj B.
Vyšebrodští čtenáři se často ptají, co že to ta
útěcha a B turnaj vlastně je. Celorepublikových turnajů se zúčastňuje vždy něco mezi
120 – 140 kluky a 60 – 70 dívek. U dorostu ještě
více.
Aby nejlepší a nejtalentovanější hráči a hráčky
neztráceli čas a energii předem rozhodnutými zápasy, které ze sportovního hlediska
nic nedají ani jedné straně, hraje mezi sebou
24 nejlépe postavených holek na žebříčku
ČR a 48 kluků s možností sestupu a postupu
A a B turnaj.
Takže když je např. Anna Jarošová 5. – 8.
v B turnaji, tak to vlastně v součtu znamená
celkové umístění na 29.-32. místě. Zbytek hráček je za Aničkou.
Stejně tak Kamil Kuchta, jenž v turnaji A nepostoupil z kvalifikace.
Prvních 24 z 48 postoupí do hlavní soutěže
a zbylých 24 hraje soutěž o umístění, které se
říká útěcha. Skončil li tedy Kamil na 5. – 8. místě v útěše, znamená to, že je celkově 29. – 32.
a za za Kamilem je úctyhodný počet cca 100
hráčů.
Začátek roku 2019 se tedy hodně vydařil.
Nezbývá, než popřát hodně úspěchů nejen
hráčům A týmu ale také dětem z přípravky. Ti
začali pingpogový míček krotit s úctyhodnou
jistotou. Tak ať jim to vydrží. 
p.m.
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Soubor usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 18. 12. 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. 2018.2.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu p. Ladislava Čížka, Dis. a p. Michala Kulíka a zapisovatelku pí. Ditu Kaiserovou.
Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu jednání ZM
dne 18.12.2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.2.1., č. 2018.2.2.2,
č. 2018.2.2.3., č. 2018.2.2.4., č. 2018.2.2.5.
a č. 2018.2.2.6.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
zařazení nového bodu č. 22 Žádost o prominutí
poplatku z prodlení do programu zasedání
II. schvaluje
zařazení nového bodu č. 23 Odpis pohledávky
do programu zasedání
III. schvaluje
zařazení nového bodu č. 24 Poskytnutí víceúčelové neinvestiční dotace pro JSDHO a městské lesy
do programu zasedání
IV. schvaluje
rozšíření bodu č. 10 o text: a schválení příspěvku
do SLO na rok 2019
V. schvaluje
zařazení nového bodu č. 25 Darovací smlouva
na převod vodovodního řadu do majetku města
do programu zasedání
VI. schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání RM dne
18.12.2018.
Hlasování o zařazení nového bodu č. 22
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: Marek ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zařazení nového bodu č. 23
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zařazení nového bodu č. 24
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o rozšíření bodu č. 10
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček

6 |

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zařazení nového bodu č. 25
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o schválení programu jako celku
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
13.11.2018 a RM od 7.11.2018 do 29.11.2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.3.1 a č. 2018.2.3.2.:
zastupitelstvo města
mění
usnesení č. 2018.1.13.1. ze dne 13. 11. 2018 takto:
jméno uvedené v textu usnesení se nahrazuje
novým jménem v textu: Ostatní text usnesení se
nemění.
mění
usnesení č. 2018.1.8.1. ze dne 13. 11. 2018 takto:
část textu usnesení: budou žáci Základní školy
Vyšší Brod přepravováni na lyžařský výcvik v Lipně n./Vlt. Skibusem Lipno zdarma se nahrazuje
novou částí textu: bude moci Základní škola Vyšší
Brod využívat Skibus Lipno pro přepravu žáků
zdarma.
bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 13.11.2018 a RM
od 7.11.2018 do 29.11.2018.
Hlasování o změně u s n e s e n í č. 2018.1.13.1.
ze dne 13. 11. 2018
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o změně u s n e s e n í č. 2018.1.8.1.
ze dne 13. 11. 2018
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Rozpočtové opatření č.11/2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.4.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle §84, odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 11/2018, které se týká
úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům
a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení
příjmů o částku 7.773.748,33 Kč snížení výdajů
o částku 2.178.306,92 Kč, financování ve výši –

9.952.055,25 Kč
Hlasování o schválení RO 11/218
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček,
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Marek, Hanzlíček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Rozpočet města Vyšší Brod na rok
2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočet města Vyšší Brod na rok 2019 v objemech:
Příjmy celkem 
98.645.480 Kč
Financování příjmové 
45.930.980 Kč
Výdaje celkem 
144.576.460 Kč
Hlasování o schválení rozpočtu města na rok
2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc
PROTI: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek, Marek,
Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Poláček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Rozpočtový výhled na roky
2020 – 2021
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021
Hlasování o schválení rozpočtového výhledu
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc,
PROTI: Marek, Poláček, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Návrh ceny pro vodné a stočné
na rok 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
kalkulaci ceny pro vodné ve výši 44,37 Kč včetně
DPH a pro stočné ve výši 37,59 Kč včetně DPH
na hospodářský rok 2019.
Hlasování o schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8 Pověření správou majetku ZŠ a MŠ
Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.8.1.:
zastupitelstvo města

schvaluje
Změnu a doplnění Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Vyšší
Brod na znění:
a)v příloze č. 1, znění odst. I na znění:
„nemovitý majetek v celkové hodnotě
49.508.538,31 Kč“
b) v příloze č. 1, odst. I se doplňuje o odrážky:
– Víceúčelové školní hřiště r. 2018 8.147.590,01 Kč
– Ochranná síť – VŠH 
r.2018 43.124,00 Kč
– Šachta a teplovod u ZŠ 
r. 2018 73.601,96 Kč
– Chodník mezi školou a VŠH r. 2018 239.967,00 Kč

ve znění pozdějších předpisů, koupi nově vzniklého pozemku parc. č. 90/29 o výměře 160 m2
v k.ú. Vyšší Brod, odděleného do pozemku parc. č.
90/20 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán v evidenci
katastru u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č. 799
pro obec a k.ú. Vyšší Brod, za cenu 4.360 Kč, od firmy Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, IČ:
00031861, se sídlem Kaplice nádraží 86, Střítež,
382 41 Kaplice. Zastupitelstvo města Vyšší Brod
schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Hlasování o pověření správou majetku ZŠ a MŠ
Vyšší Brod
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

Hlasování o schválení koupě pozemku
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 9 Zápis z jednání pracovní skupiny
pro schválení účetní závěrky
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání pracovní skupiny pro schválení
účetní závěrky ze dne 19. 11. 2018
K bodu č. 10 Rozpočet Svazku Lipenských obcí
na rok 2019 a schválení výše příspěvku
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.10.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
návrh rozpočtu Svazku Lipenských obcí na rok
2019; příjmy 250.000 Kč a výdaje 310.000 Kč.
II. schvaluje
členský příspěvek města Vyšší Brod do Svazku
Lipenských obcí na rok 2019 ve výši 25.000 Kč
Hlasování o výši příspěvku města
do SLO na rok 2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jaroš, Poláček, Marek,
Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Čížek
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Podání žádosti do Programu
obnovy venkova 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č.. 2018.2.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2018 (opatření č. 1, dotační titul č. 2) na akci – oprava místní komunikace
v místní části Lachovice 1. etapa.
Hlasování o podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Marek
K bodu č. 12 Schválení koupě pozemku parc.
č. 90/29 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích,

K bodu č. 14 Schválení smlouvy o dílo na výstavbu 16 rekreačních chatek v kempu Pod
hrází
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření
Smlouvy o dílo na zhotovení 16 rekreačních chatek v kempu Pod hrází se Stavební firmou FESTON
s.r.o., Středová 482, Český Krumlov, IČ: 60826304
za cenu 3.559.700 Kč.
Hlasování o schválení smlouvy o dílo na výstavbu chatek
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Nesouhlas s rozhodnutím ve věci
neoprávněného odstranění stavby
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.15.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí ve věci neoprávněného odstranění
stavby v majetku města na pozemku p. č. 1220/1
v k. ú. Vyšší Brod
Hlasování o pozastavení rozhodnutí ve věci
neoprávněného odstranění stavby
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Franc, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: Vidlák ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.16.1.:
zastupitelstvo města
volí
p. Michala Kulíka předsedou kontrolního výboru
Hlasování o volbě předsedy KV. Protinávrh
na p. Michala Kulíka
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc,
PROTI: Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček, Ouředníková, Hanzlíček
ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 18 Pověření Rady města rozpočtovým opatřením
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.18.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
Radu města Vyšší Brod schválením RO č.12/2018
Hlasování o pověření RM rozpočtovým
opatřením
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 19 Pověření Rady města schválením
změny odpisového plánu
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.19.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
Radu města Vyšší Brod schválením změny odpisového plánu majetku města roku 2018
Hlasování o pověření RM schválením změny
odpisového plánu
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 20 Odměny členům Finančního
výboru za rok 2018
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.20.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru členkám Finančního
výboru za činnost v roce 2018:
Ing. Dagmar Poláčková
pí. Eliška Kulíková
Hlasování o schválení odměn členům FV
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: Hanzlíček
K bodu č. 21 Zpráva o činnosti finančního
výboru
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru ZM za rok
2018
K bodu č. 22 Žádost o prominutí poplatku
z prodlení
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
prominutí poplatku z prodlení pro manžele.
Hlasování o prominutí poplatku z prodlení
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Odpis pohledávky nájemného
zastupitelstvo města
bere na vědomí
odpis pohledávky nájemného a příslušenství
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za zemřelým z důvodu nezanechání žádného majetku.
K bodu č. 24 Poskytnutí účelové neinvestiční
dotace pro JSDHO a městské lesy
zastupitelstvo města
bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Jihočeského kraje pro JSDHO Vyšší Brod ve výši 31.065 Kč
a dotace pro městské lesy ve výši 125.000 Kč
K bodu č. 25 Darovací smlouva na převod vodovodního řadu do majetku města
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.25.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření darovací smlouvy mezi dárcem
a městem Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod, IČO: 00246191 o převodu vodovodního řadu do majetku města na pozemcích p. č. 192/6,
192/9, 184/2 v k. ú. Vyšší Brod
Hlasování o uzavření darovací smlouvy na převod
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Hanzlíček

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 26 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2018.2.26.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
p. Michala Kulíka jednáním s Cisterciáckým opatstvím Vyšší Brod o opravě místní komunikace vedoucí po pozemku p.p.č. 764/3
Hlasování o pověření p. Kulíka jednáním s cisterciáckým opatstvím
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Hanzlíček
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 18. 12. 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města
K bodu č. 13 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 394/3 a 1706/18 v k.ú. Vyšší Brod
Hlasování o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: Hanzlíček NEHLASOVAL: 0
K bodu 17 Údržba zeleně
Hlasování o uložení vypracování pasportu zeleně
PRO: Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek, Poláček,
Hanzlíček
PROTI: Zálešák, Voráčková, Vidlák
ZDRŽEL SE: Straka, Kotálová, Novotný, Kulík, Franc
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města v úterý
26. února 2019 od 17:30 hod.

Kouzelný svět drahých kamenů
M

ěsíc únor věnuji kameni se jménem
Karneol. Je kamenem druhé čakry. Působí blahodárně na močové a rozmnožovací orgány. Jeho oranžová i žlutá barva hřeje už při
pohledu na něj, což oceníme zejména v zimním období. Je kamenem posílení ženskosti,
ale to neznamená, že nepomůže i mužům.
Všichni v sobě máme mužské i ženské energie, jin a jang. Abychom vyladili své fyzické
schránky, je dobré mít tyto energie v rovnováze. I muži by v sobě měli najít jemnost, soucit,
pochopení, intuici, které budou v rovnováze
s logikou, fyzickou námahou, organizováním.
Potřebujeme-li doplnit jinové energie, je
vhodné využít právě účinky Karneolu.
Karneol symbolizuje teplou a živoucí energii
Země. Jeho elektromagnetické vlastnosti posilují náš pocit vyrovnanosti a přírodní sounáležitosti. Učí nás plně prožít přítomný okamžik.
Jeho osobitá síla pomáhá zejména těm, kdo
svým těkavým a nesoustředěným duchem nejsou schopni naleznout správný směr životem. Probouzí v nás kreativitu a schopnost
uvést nově získané poznatky do praktické skutečnosti. V citové oblasti je kámen mocným
ochráncem před závistí, vztekem a zlobou –
ať už vaší vlastní, nebo ze strany jiných lidí.
Pomáhá také při obavách a zprostředkovává
smysl pro realitu stejně tak jako pevnost a stabilitu. Zlepšuje rodinné vztahy a podporuje
soudržnost.
Posiluje krevní oběh a zlepšuje hmat. Aktivuje procesy látkové výměny v pokožce, umož-
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ňuje rychlejší hojení ran. Snižuje hladinu
cholesterolu, zlepšuje vstřebávání minerálů
a živin v tenkém střevě. Bývá indikován při
zánětlivých procesech a revmatických potížích, odvodňuje, pomáhá při léčbě revma,
problémech kyčlí a cukrovky. Zmírňuje bolesti
při pohmožděninách a bolesti zad.

mu hojnost. Choroby ledvin léčíme žlutým
karneolem a pruhovaným karneolem zase léčíme nemoci kožní.

Oranžový karneol pomáhá odstranit blokády
způsobující neplodnost s impotencí. Oranžový
karneol byl v minulosti používán i při horečnatých onemocněních ke snížení teplot, proti
infekcím a k utišení krvácení. Položený blízko
vstupních dveří zajišťuje ochranu a zve do do-

Pro všechny kameny platí, že při jeho pravidelném používání je důležitá 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.

Je vhodný pro znamení: raka, berana, panny,
lva a kozoroha. Žlutý pomáhá znamení blíženců.

V březnu vás seznámím s Jaspisem, probouzí
člověka, jeho pozornost, zaujatost, pružnost
jeho myšlení, přitom jej však nechává stát oběma nohama na zemi. 

S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis

Lékař radí
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je bohužel onemocnění velmi časté, jehož výskyt se zvyšuje s věkem.
Vzhledem ke stárnutí populace se s tímto onemocněním budeme setkávat stále častěji. Je
to jedna z nejvýznamnějších příčin demence
(další časté příčiny demence starých lidí jsou
mnohočetné miniaturní cévní mozkové příhody způsobené celoživotním poškozováním
malých mozkových cév aterosklerózou a vysokým tlakem).
Podstatou Alzheimerovy nemoci je odumírání
mozkových buněk (neuronů) ne zcela jasné
příčiny. Souběžně s tím bývá nalézána tzv. i involuce mozku (zmenšování mozku), to ovšem
není znak specifický pro toto onemocnění
a v pokročilém věku častý nález. Proč k tomuto odumírání dochází, nikdo zcela přesně
zatím neví.
Odumírání mozkových buněk se dlouhou dobu neprojeví. Mozek je zatím nepříliš probádaná a velmi složitá soustava tvořená bohatě pospojovanými neurony, která má dobrou
schopnost případné ztráty nahrazovat. Tato
schopnost není neomezená a v jistém stupni
se začnou projevovat příznaky demence, abulie (pasivita, ztráta vůle vykonávání činností)
a případně známky organického psychosyndromu. Proces trvá roky ( přibližně 10 – 15 let).

Postižený nejprve ztrácí výkonnost, hůře se učí
nové informace, častěji zapomíná. Později se
neschopnost zapamatovat si nové informace zhorší, člověk se stává zmateným a může
v méně známém prostředí snadno zabloudit.
Nakonec nastupuje úplná demence a ztráty
soběstačnosti. Mohou být narušené i základní
návyky jako chození na záchod, zachovávání
základní hygieny a samostatný příjem potravy. Relativně často se u pokročilých forem
nemoci objevuje inkontinence moči. Určitě se
musí jednat o dost náročnou nemoc jak pro
pacienta, dokud si úpadek svého intelektu
uvědomuje, tak i pro jeho blízké okolí, které se
o něj musí ve zvýšené míře starat. Lidi, kteří se
takto o svoje blízké starají, opravdu obdivuji.
Péče o nemohoucího příbuzného, který vás
ani nemusí poznávat, musí být velmi obtížná
a psychicky náročná.
Zajímavé na celém procesu je fakt, že ztráta
paměti postupuje od nejnovějších informací
po nejstarší. Typickým příkladem byla paní
M. Tchatcherová. V době pokročilé fáze choroby měla bývalá premiérka problém vzpomenout si na to, co měla ráno k snídani, ale zcela
brilantně dokázala hovořit o politické situaci
Anglie v 50. letech. Na první pohled se člověk
s pokročilým onemocněním Alzheimerovou
chorobou může v jistých chvílích jevit naprosto zdravý.
U mnoha nemocných s Alzheimerovou chorobou se začne rozvíjet i Parkinsonova choroba
a naopak. Zdá se, že tyto nemoci spolu mají
nějakou souvislost.
Nesporně rizikovým faktorem je věk a určitou
roli může hrát genetika (častější výskyt v některých rodinách), jinak se dost tápe. Zmínil
bych teorii toxicity hliníku a kyslíkových radikálů pro mozek, viz. prevence a léčba.
Prevence je věc svízelná. Malý preventivní
význam může mít pojídání látek s antioxidačním účinkem k prevenci oxidačního stresu,
tzn. nejlépe hodně ovoce a zeleniny, případně
nepoužívání hliníkových příborů, ešusů apod.

Víc toho asi opravdu udělat nelze. Snad jen
jedna věc. Bylo prý zjištěno, že Alzheimerova
choroba pomaleji postupuje u vzdělaných lidí,
kteří během života více namáhali mozek. Takže
čtěte, luštěte křížovky, myslete, omezte požívání alkoholu. Nic tím nezkazíte, i když můžu
potvrdit, že nemyslet je někdy příjemnější.
V léčbě se zkouší mnoho přípravků, například
léky zasahující do metabolismu mozkových
tekutin přenášejících vzruchy (tzv. neuromediátorů) jako jsou např. inhibitory acetylcholinesterázy, dále pak léky na zlepšení mozkové
činnosti – tzv. nootropika (například Piracetam), antidepresiva a jiné. Je velká snaha tuto
nemoc léčit a moderních výrobků je hodně.
Vhodná léčba se mj. řídí i konkrétní pokročilostí choroby, která se často hodnotí pomocí
tzv. mini-mental testu. Je to test o 30 otázkách
a úkolech různé obtížnosti jako jsou otázky
na datum, místo, početní úkoly. Dle počtu
dosažených bodů (čím více bodů, tím lépe) se
hodnotí tíže stavu, případně rychlost postupu
choroby.
V současné chvíli vzniká velké množství Alzheimer center. Jsou to specializované zařízení s 24
hodinou službou často s velkým množstvím
programů pro tyto pacienty vyjmenujme: ergoterapie, fyzioterapie, trénink kognitivních
funkcí, trénink paměti, muzikoterapie a další.
Cílem je podpořit aktivní život a prodloužit
pacientovu soběstačnost. Většinou se všichni klienti mohou pohybovat bez jakéhokoliv
omezení po celém objektu. Z důvodu jejich
bezpečnosti na ně stále dává pozor odborný personál. Snahou je klienty neomezovat,
ale zajistit jim důstojné a prospěšné prostředí
ve společnosti ostatních ubytovaných klientů.
Dbáme se na individuální přístup s ohledem
na potřeby a zvyklosti každého z klientů. Pod
odborným vedením se klienti účastní různých
terapií, které mají za cíl zlepšení nebo stabilizaci jejich zdravotního stavu. Návštěvy příbuzných a blízkých nejsou omezeny. Klienti mohou využít krátkodobý i dlouhodobý pobyty
v zařízeních. 

Svůj život zasvětil
pomoci druhým

P

an Vladislav Čížek – jméno, které je již po 60 let
spojeno s činností Sboru dobrovolných hasičů
ve Vyšším Brodě. Byl aktivním starostou SDH a jeho
spolupráce s městem Vyšší Brod byla vždy příkladná a upevňující. Byl nejen příkladný hasičem, ale
i vychovatelem mnoha generací jejichž patronem je
sv. Florián.
Lidem v modrých uniformách, kteří chrání majetky
a bezpečí. Lidem, kteří pomáhají při společenských,
městských i dětských akcích. Těm všem patří veliké
dík. Byl a je jedním z nich – Pan Vladislav Čížek. 

Foto: Jiří Franc

dk
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Socha svaté Anny
s rozpuštěnými vlasy. V pravé ruce třímá kytici
růží. Sokl sochy je bohatě barokně prolamovaný a zdobí jej kartuše s latinským nápisem.
Oč více byla svatá Anna mezi věřícími oblíbená, o to méně nacházíme v pramenech
zmínek o jejím životě. V novozákonních evangeliích se o rodičích Panny Marie nedočítáme
vůbec; všechny informace o Anině životě nacházíme v apokryfních, tedy církevně oficiálně
neuznaných evangeliích (Pseudo-Matoušovo
a Pseudo-Jakubovo), a ve středověkém spise
tzv. Zlaté legendě. Podle těchto písemných
pramenů žila Anna s pastýřem Jáchymem, kterému chrámový služebník (židovský chrám
byl pouze jeden a nacházel se v Jeruzalémě)
odmítl přijmout zápalnou oběť, protože nebyli
obdařeni dětmi. Neplodnost byla v židovské
kultuře chápána jako zatracení od Hospodina
na základě spáchání těžkého hříchu. Anna byla
již v „požehnaném věku“, když ji i jejího manžela navštívil anděl s poselstvím o početí dítěte. Tak se rodičům narodila Panna Maria, což
vedlo k údivu celého jejich okolí. Anna dceru
sama učila zbožnosti do jejích tří let. Tento
ikonografický motiv se stal velmi oblíbeným
v lidovém umění. Ve třech letech byla Panna
Maria uvedena do jeruzalémského chrámu,
kde dospívala v pokoře a službě. Zde také tkala chrámovou oponu - závěs oddělující věřící
od svatyně, kde přebývala Boží přítomnost.
Tato opona se roztrhla v okamžiku smrti jejího
syna Ježíše Krista na kříži. Po vstupu Panny
Marie do chrámu se zmínky o Anně omezují
pouze na informaci, že po smrti svého muže
Jáchyma se ještě dvakrát vdala.

sv. Anna

K

do by neznal pranostiku „Svatá Anna,
chladna z rána“. I tento fakt svědčí o velké
úctě k této světici, která jí byla projevována
po celá staletí. Není tedy divu, že její sochy
a obrazy zdobily kostely, náměstí, návsi, ale
také interiéry mnoha domácností. Tuto světici,
matku Panny Marie a babičku Ježíše Krista,
najdeme také ve Vyšším Brodě na mostě přes
Vltavu, nedaleko kláštera.

Autory díla jsou bratři Jan a Josef Dietrichovi z Českých Budějovic a jejich dílna. Sochaři ji vytesali v roce 1723 na objednávku vyšebrodského opata Kandida Heydricha. Zobrazení světice odráží podobu sochy svaté Anny
na Karlově mostě v Praze. Pražskou sochu zhotovil Matěj Václav Jäckel v roce 1707. Světice
je zobrazena jako stojící starší žena v bohatě
řasené róbě s rouškou zahalující vlasy. Levicí
pozvedá sedícího malého Ježíška, pravicí objímá Pannu Marii. Kristus pravou rukou pozvedá
jablko (odkaz na vykoupení hříchu Adama)
nebo malou kouli – sféru, symbol Kristova božství. Pod Kristem lze spatřit malého cheruba.
Panna Maria je vyobrazena jako mladá dívka
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Jak již bylo řečeno, o babičce Ježíše Krista
není mnoho zmínek, přesto byla uctívána již
v 6. století, aniž by její kult oficiálně schválila
katolická církev. Na seznam uctívaných světců
se oficiálně Anna dostala až v roce 1584, kdy
papež Řehoř VII. ustanovil její svátek na den
26. července. Tato velká úcta se promítla
i do výtvarného umění, kde se vyvinulo několik ikonograficky zajímavých zobrazení svaté
Anny. Jsou to především motivy Svaté Anny
Samadruhé, Samatřetí a Samačtvrté. Jedná se
o symbolické zobrazení Anny, babičky Ježíše
Krista, a jejího podílu na spáse člověka. Samadruhá bývá zobrazována s Pannou Marií,
Samatřetí s dítětem Pannou Marií a malým
Ježíškem a Samačtvrtá se svojí matkou Emerentií, dcerou Pannou Marií a vnukem Ježíšem
Kristem. Na vyšebrodském mostě je tedy zobrazena svatá Anna Samatřetí.
Ke svaté Anně, jako mocné světici a příbuzné
spasitele, putovaly odedávna zástupy věřících. Podle tradice jsou v Evropě dva relikviáře
s ostatky této světice. V Římě je uchovávána
levá ruka svaté Anny, ve Vídni její pravice.
V souvislosti s faktem, že náš stát byl dříve součástí habsburské monarchie, můžeme dodnes
v mnohých kostelích spatřit relikviáře s voskovýma rukama svaté Anny. Tato úcta k jejím
rukám zřejmě odkazuje na fakt, že lidé chovali

velkou úctu k rukám, které vychovávaly Pannu Marii i Ježíše Krista. Na území Čech najdeme hned několik svatoanenských poutních
míst, například u jihočeské vesnice Kraselov,
u Černovic na Táborsku nebo na Kutnohorsku
v obci Sudějov. Svaté Anně je také zasvěcen významný poutní kostel v jihomoravských
Žarošicích.
Světice byla též velmi oblíbená v hornických
oblastech. Zvláště pak je svatá Anna uctívána
ženami, obzvláště matkami a hospodyňkami.
Jako matka Panny Marie se stala přímluvkyní
za všechny matky. Je vzývána v těhotenství,
při těžkých porodech a při kojení. Při těžkostech v manželství se k ní ženy modlí jako vzoru pokory; při výchově dětí i při starostech
o domácnost jako k vzoru trpělivosti. Zvláště
je však patronkou všech babiček, protože ona
sama je mezi všemi babičkami první. K svaté
Anně byla chována všeobecná úcta především proto, že nebyla patronkou konkrétního
řemesla nebo povolání, ale životního období,
kterým prochází téměř každá žena.
Kromě již zmíněné všeobecné známé pranostiky existují i další vztahující se k svátku
svaté Anny. Převážně souvisejí s obdobím léta
a s počátkem žní. Za všechny lze uvést alespoň
jeden příklad: „Svatý Vít (15. červen) kořen štíp,
svatý Prokop (4. červenec) ten ho podkop, svatá Markyta (20. červenec) hodila srp do žita,
svatá Anna (26. červenec) ten srp vzala a sama
žala“.
Svatá Anna je tedy ochránkyní každé rodiny,
každé matky a hospodyňky. Je vzorem každému, kdo skrze život v tichosti a pokoře přináší
plody nezměrné hodnoty. 
Blahoslav Uhrovič

sv. Anna

Milí spoluobčané, přátelé,
rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší v novém roce 2019, hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti.
Průběžně se Vás snažíme na našich stránkách
informovat o dění na zastupitelstvech našeho
města. Zasedání zastupitelstva města konané dne 18. 12. 2018 bylo stěžejní zejména
z důvodu schvalování rozpočtu pro rok 2019.
S naším přispěním se povedlo do rozpočtu
zahrnout opravy havarijního stavu sociálních
zařízení v mateřské školce (částka 1,4 mil. Kč)
a také výstavbu hřiště na Studánkách (nesouhlasíme však s etapizací výstavby, z obavy,
že celková realizace by se mohla z mnoha
důvodů natáhnout na řadu let, proto jsme
pro výstavbu celého hřiště a jeho zázemí najednou). Vzhledem k tomu, že v určitých prioritních oblastech se náš názor výrazně lišil
od některých navrhovaných položek rozpočtu, nemohli jsme, bohužel, hlasovat pro jeho
celkové přijetí (rozpočet se schvaluje jako
celek). Pro nás kontroverzním bodem bylo
ze strany města neodůvodněné navýšení rozpočtu na výstavbu smuteční síně z 6 miliónů
z roku 2018 na cca 16 miliónů Kč v roce 2019
(smuteční síň skutečně nutně potřebujeme,
ale je opravdu takto vysoká částka nutná?).
Dalším významným bodem bylo nezahrnutí přípravy projektové dokumentace na re-

Vážené kolegyně zastupitelky,
těší mě Vaše aktivita i na stránkách zpravodaje. Některá Vaše tvrzení si ale dovolím doplnit
nebo s nimi nesouhlasit. Na zařazení opravy
sociálního zařízení v MŠ do rozpočtu se ZM
shodlo na své pracovní schůzce 11. 12. 2018.
Vaše přispění je neoddiskutovatelné v tom
smyslu, že jste byly jedny z valné většiny, která zařazení podpořila. Zásadní přispění je ale
nutné připsat kolegyni Vandě Kotálové, která
tak učinila svým dotazem na důvod nezařazení
projektu do návrhu a svou následnou jasnou
argumentací a informováním ZM, že škola je
na projekt zcela připravena.
Ani výstavba hřiště ve Studánkách nebyla
v návrhu zahrnuta. S kolegy jsme byli ve shodě, že by neměl obsahovat projekty, u kterých
nevidíme reálnou proveditelnost v daném roce. Po vydání nového územního plánu mohlo
teprve začít přepracování projektu dle požadavků. Dále, s účinností nového stavebního
zákona je nutné posouzení projektů odborem
územního plánování ORP Č. Krumlov, což řízení
prodlužuje až o půl roku. V plánu tedy bylo letos připravit veškerá povolení a v příštím roce
v klidu začít. V mezidobí jsme ale získali informaci, že povolení této stavby probíhá dle starého stavebního zákona, jelikož žádost byla podána ještě před účinností nového. Tím dochází
ke zkrácení procesu. Druhou důležitou zprávou
byla možnost žádosti o dotaci do programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Z toho důvodu
p. starosta projekt navrhl do rozpočtu zařadit.
Etapizace byla v diskuzi označena za možnou
s tím, že bude dobré vysoutěžit celou stavbu,

konstrukci „staré školy“ pro potřeby Základní
umělecké školy (což by dle předvolebních
slibů měla být jedna z priorit i nynější koalice). Přestěhování ZUŠ do jedné budovy je
nutné z důvodu budoucího navýšení kapacity mateřské školy a odstranění dlouhodobě
problematického společného provozu těchto
dvou institucí. Přípravy na tento krok již proběhly v roce 2013, ale dále se neodůvodněně nepokračovalo. A v neposlední řadě, dle
našeho názoru, je prosazováno neefektivní
investování veřejných prostředků na některé
projekty. Příkladem je 1,1 mil. Kč na projekt
výstavby bytového domu, a to bez jakékoliv
předešlé diskuze či určení lokality výstavby.
Nemůžeme projektovat stavbu, aniž bychom
věděli, jak bude vypadat její založení (geologický průzkum podloží nutný pro základy)
a to přeci nikdy nelze bez znalosti umístění
na pozemku. Neřešil se ani potřebný počet
bytových jednotek a k tomu adekvátní počet
parkovacích ploch. A nemluvě o tom, že se
přestavba městského úřadu bude provádět
bez architektonické soutěže.
Dále jsem si vyžádala jako samostatný bod
do programu zasedání zastupitelstva „Péči
o veřejnou zeleň“, neboť považuji za důležité,
jak koncepčně a ekonomicky pracuje město
se zelení. V dané problematice spatřuji naše
veliké rezervy. Z podkladů, které jsem z města obdržela, se dalo zjistit, že různým plo-

chám se věnuje různá četnost a kvalita péče,
bez ohledu na to, zda jde o park, hřbitov,
či strouhu u silnice. To je správně, pokud
ovšem z obdržených podkladů nezjistíte,
že je o nedůležité plochy pečováno mnohdy lépe a častěji než o ty, které nás přímo
obklopují. Daný nesoulad by mohla pomoci
řešit tzv. digitální pasportizace veřejné zeleně, která by i usnadnila a zpřehlednila práci
zaměstnancům města a odborným firmám
s naší městskou zelení
(př. http://www.mdpgeo.cz/24841-pasport-zelene-mobiliar;
http://naspasport.cz/
pasport-zelene/). Bohužel, vedení města nespatřuje v tomto tématu nedostatky, a tak
i tento nástroj nepovažuje za potřebný. Naše
konkrétní argumenty o důležitosti dané problematiky však kolegy zatím nepřesvědčily.
Zkrátka upravenějšího města a zdravé zeleně
se asi jen tak nedočkáme…

ale realizace části se překlene do roku 2020.

hovat někteří úředníci, že by ji mohla využívat právě ZUŠ. Impulsem stěhování „hudebky“
byla zákonná norma, dle které měly MŠ přijímat od roku 2020 povinně děti od dvou let. Ta
však padla, nerozumím tedy vašemu tvrzení
o nutnosti stěhování z důvodu budoucího rozšiřování kapacity. Nutnost rozšiřování aktuální
již není. V případě ZUŠ nemám jednoznačné
informace o aktuální vnitřní potřebě přesunu.
Zatím mi ani není známo, jestli by chtěla využívat celý objekt čp. 194, nebo jen část. Pokud celý, zda je schopna financovat provoz a nájem.
Vše snad vyjasní plánované schůzka s vedením. U bytového domu mám osobně od začátku jasnou představu, a to výstavbu v ulici
Pohraniční stráže, kde už byl dům projektován
a z různých důvodů tu vznikly místo čtyř pouze
tři nové bytovky. V lokalitě jsou inženýrské sítě
a z největší pravděpodobností už v příštím roce se budou rozšiřovat parkovací místa. Počítá
se s malometrážními byty, jak jsme ZM informovali. Takové byty jsme měli v programu skutečně asi všichni a dle informací bytové komise
je o ně i největší zájem. Při schvalování rozpočtu pro mě bylo více neznámých u přestavby čp.
194 než u PD na bytový dům.

Není třeba diskutovat o tom, že je nutná stavba nové smuteční síně. Od roku 2015 existuje
projekt, který vyšel z přesných požadavků ZM.
Dle kolegů, kteří byli tehdy členy, byl velmi
podrobně diskutován až do detailu použitých
materiálů. Rozpočet projektu je přes 12 mil Kč
a neřeší jen samotnou stavbu, ale i úpravu širšího okolí. S kapacitou 60 sedících a s použitím
místu odpovídajících materiálů (např. venkovní
dlažba z lámaného kamene) se jedná o důstojnou stavbu. Vzhledem k jejímu účelu, že
bude sloužit vlastně všem a perspektivě jejího
fungování se není čemu divit. Možná si při plánování nikdo příliš neuvědomil, jak nákladné
dílo je tvořeno. Proč se v rozpočtu roku 2018
objevilo „pouze“ šest miliónů, je otázkou. Letos
je rozpočtováno 16 mil. K ceně z roku 2015 bylo připočteno 20%, což je zřejmě reálné, vzhledem k současným zkušenostem s navýšením
cen staveb. Po výběrovém řízení bude nakonec
opět ZM tím, kdo bude schvalovat uzavření
smlouvy na výstavbu. Projekt se nemusí vůbec
realizovat nebo vše může prodloužit zadání jeho přepracování. U této stavby by bylo přípustné odkládání a protahování? Nebo je žádoucí
využít příležitosti, že město má ušetřené prostředky a může vybudovat objekt, který bude
důstojně sloužit dlouhou řadu let?
Ohledně stěhování nebo nestěhování ZUŠ
bylo diskutováno již hodně variant. Existovala
myšlenka přístavby MŠ, dále zmíněný přesun
do čp. 194 nebo myšlenka hned po koupi budovy čp. 200, do které se mají nakonec stě-

Ještě bych Vás ráda informovala, že jsme navrhli a prosadili, aby proběhlo jednání s Cisterciáckým opatstvím týkající se potřeby opravy
cesty k jezu, která je v majetku kláštera, ale je
hojně využívána Vámi, vyšebrodskými spoluobčany, k procházkám. Doufáme, že tato jednání budou ku prospěchu věci. 
Dne 10. 1. 2019
za VIZI 2018 Lucie Jarošová
a Romana Ouředníková

Na závěr položím ještě otázku: Vy jste, vážené kolegyně, zaznamenaly nějaké rozhodnutí ZM znemožňující architektonickou soutěž na MěÚ? Já je nezaznamenal. A digitální
pasport? Argumenty mě zatím opravdu nepřesvědčily a pocit neupraveného města s nezdravou zelení subjektivně také nemám.

Jan Straka
SNK Občané pro Vyšší Brod
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Cestovatelské promítání

20. 2. 2019
ALBÁNIE
– evropská kráska s pochybnou pověstí
… malá zemička na Balkáně, o které si mnoho lidí ze západní Evropy
myslí, že leží kdesi v Asii. A do nedávna to tam tak vypadalo - chudá horská políčka, pastevci s kalašnikovem přes rameno, ochranné kuly proti
krevní mstě... Albánie se však klopotně vyvíjí a co bylo pravdou před

deseti lety, dnes už tak docela neplatí. Pojďme navštívit s Petrem „Kosák“
Srpem obyvatele rozeklaných hor, středomořského pobřeží i historických měst, chráněných UNESCO, v jedné z nejchudších zemí Evropy
na její cestě ke kapitalismu a prosperitě. 
VYŠŠÍ BROD – zasedací místnost – Městský úřad, od 18 hod.
27. 3. SEVERNÍ AMERIKA – na kole
po nej-krásách kontinentu – Michal Jon

Městské divadlo Český Krumlov – únor / březen 2019
Pátek 8. února 2019 v 19.30 hodin
NEIL SIMON – DROBEČKY Z PERNÍKU
PŘEDPLATNÉ „GOLD“ zima 2018 /2019
Vstupné: 500 / 250 Kč
Agentura HARLEKÝN PRAHA
Režie: Milan Schejbal
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, Andrea Daňková,
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto
Čekan / Filip Cíl a Vojtěch Záveský.
Neděle 10. 2. 2019 v 15:00 hodin
– představení pro rodiče a děti.
RADIM VIZVÁRY – PEJPRBÓJ
Jednotné vstupné: 70 Kč
MIME PRAGUE PRAHA
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Pondělí 11. 02. 2019 v 19.30 hodin
RADIM VIZVÁRY – SÓLO
PŘEDPLATNÉ „A“ jaro 2019
Vstupné: 340 / 170 Kč
MIME PRAGUE Praha
Koncept a režie: Radim Vizváry, Hraje a tančí:
Radim Vizváry
Pátek 15. února 2019 v 19.30 hodin.
JAROMÍR HRUŠKA – LOVE,…SORRY!
Vstupné: 200 / 100 Kč
DIVADELNÍ KLUB ČESKOKRUMLOVSKÁ
SCÉNA
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Středa 20. února 2019 v 19:30 hodin
– koncert v divadelním sále.
AG FLEK – FOLKOVÁ KAPELA
Vstupné: 360 / 180 Kč
Náhradní termín za zrušený koncert
z 5. 10. 2018
Čtvrtek 21. února 2019 v 19:30 hodin.
Ivo Šmoldas – REPUBLIKO MÁ STŘEDISKOVÁ
Vstupné: 240 / 120 Kč
DIVADLO SEM TAM FÓR
Středa 27. 02. 2019 v 19.30 hodin
Jonathan Larson – TICK, TICK…BOOM
PŘEDPLATNÉ „PLUS“ JARO 2019
Vstupné: 380 / 190 Kč!
DIVADLO NA PRÁDLE PRAHA
Hrají: Tomáš Vaněk, Peter Pecha, Lucia Jagerčíková s doprovodem živé kapely.
Pátek 1. března 2019 ve 20.00 hodin.
BONSAI Č. 3 a PĚTNÍK
KONCERT V DK ÁNTRÉ.
Jednotné vstupné: 150 Kč
Sobota 2. března 2019 v 19.30 hodin
JOANNA MURRAY– SMITH – SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
PŘEDPLATNÉ „A“ jaro 2019
Vstupné: 480 / 240 Kč
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Režie: Vladimír Strnisko
PETRA HŘEBÍČKOVÁ a MICHAL DLOUHÝ
v hlavních rolích divadelní adaptace slavného
Bergmanova filmu

Pátek 15. března 2019 v 19:30
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS
koncert v divadelním sále
Jednotné vstupné: 500 Kč
Rhapsódie v modrém pokoji aneb Jaroslav
Ježek a George Gershwin, dva muži mezi
nebem a jazzem
DÁLE PŘIPRAVUJEME:
29. 3. – 31. 3. 2019
POHÁDKOVÝ VÍKEND
31. 3. 2019
DS VOJAN LIBICE NAD CIDLINOU
– MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
9. 4. 2019
STUDIO DVA PRAHA
– VŠE O MUŽÍCH
17. 4. 2019
ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND
– JAZZOVÉ STANDARDY ČESKY
A NESTANDARDNĚ
DIVADLO POD PALMOVKOU
– POSLEDNÍ DŮVOD PROČ SE NEZABÍT
24. 4. 2019
ŽALMAN A SPOL. – KONCERT V DIVADELNÍM
SÁLE
30. 4. 2019
KOUZELNÝ KRUMLOV
www.divadlo.ckrumlov.cz
www.facebook.com/mdckrumlov

Čtenářský koutek
otevřena od 9 do 12 hod. Zkušební doba potrvá od září 2018 do června 2019.
I činnost knihovny byla srovnatelná s rokem minulým. Nadále probíhá spolupráce se Základní
školou, zejména s 1. stupněm. Zájem o akce
knihovny nemá Mateřská škola a to i přes opakovaná pozvání. Velice dobrou spolupráci navázala knihovna se Základní školou v Lipně nad
Vltavou (projekt Knížka pro prvňáčka a nově
i setkání s čtenářským klubem).

Knihovna v roce 2018
Vážení čtenáři,
omlouvám se za vynechání knižních novinek
v tomto čísle, které mimořádně uvolní prostor ke shrnutí činnosti v knihovně za minulý
rok. Novinky včetně krátkých anotací najdete
na stránkách knihovny. A nyní mi již dovolte
krátké shrnutí uplynulého roku v knihovně,
který byl v mnohém pestrý a akční. Uvedené
informace najdete v rozsáhlejším popisu činnosti knihovny na jejích webových stránkách
www.knihovnavbrod.cz/knihovna/rocni–
zpravy.
R. Ouředníková
Prostory knihovny:
V tomto roce se podařilo vyměnit regály v dětském oddělení, které byly zakoupeny v 80. letech. I nadále je však dlouhodobým problémem boj o prostor, jak z hlediska místa pro
pořádání akcí, tak z hlediska ukládání knih
na regály.
Organizace knihovny:
Od 1. 4. 2016 je Městská knihovna součástí
Městského kulturního zařízení jako jediné organizační složky města Vyšší Brod. Po celý rok
pracovala v městské knihovně jedna knihovnice na plný úvazek.
V tomto roce byla knihovnice Romana Ouředníková oceněna Jihočeskou knihovnicí roku
za velmi dobré zajištění základní knihovnické
činnosti a za dlouhodobou aktivní činnost v pořádání knihovnických akcí pro širokou veřejnost
i žáky Základní a mateřské školy.
Registrační poplatky zůstaly nezměněny. Týdně je knihovna k dispozici čtenářům 19 hodin,
čímž v tomto bodě splňujeme základní knihovní standardy. V září tohoto roku začala zkušební výpůjční doba knihovny. Jedná se o každou čtvrtou sobotu v měsíci, kdy je knihovna

Knihovna provozuje vlastní webové stránky
na adrese www.knihovnavbrod.cz, které jsou
aktualizovány. Nová verze, která zajišťuje správné zobrazení dat na tabletu nebo v chytrém telefonu je plně funkční. Nově byl v tomto roce
spuštěn i facebookový profil knihovny s cílem
více propagovat akce a činnost knihovny.
Knižní fond:
V tomto roce bylo nakoupeno celkem 545
knih a 51 brožur, z nichž je evidováno 30
společenských her (Albi a Mindok). Nabídka časopisů činila 46 titulů. V průběhu roku
2018 bylo vyřazeno 925 knih a 24 brožur.
Důvodem vyřazení knih bylo opotřebení či duplicita. K 31. 12 .2018 byl tedy knihovní fond
tvořen celkem 15.412 svazky.
Revize knihovního fondu byla naplánována
na červenec a proběhla ve dnech 3. – 27. července. V těchto dnech byla knihovna uzavřena.
Knihovna naší velikosti má ze zákona povinnost
provést revizi každý 5 rok. Počet zrevidovaných
knih byl 15.779, z toho 1.061 bylo půjčených
mezi čtenáři a 14.696 knih zůstalo na regálech
knihovny.
Akce knihovny:
V tomto roce proběhly akce jak pro děti tak
i pro dospělé. Z pravidelných akcí to byla Podvečerní čtení, podvečerní besedy pro dospělé,
Březen měsíc čtenářů, Děti čtou dětem, Knížka
pro prvňáčka, Noc s Andersenem nebo Týden
knihoven.
Akce pořádané pro základní a mateřkou
školu zahrnují besedy, návštěvy v rámci celoročního projektu Knížka pro prvňáčka a projekt
Děti čtou dětem – uspořádalo se 52 besed
a setkání, kterých se zúčastnilo 1.299 žáků.

I nadále pokračuje spolupráce s Domem s pečovatelskou službou, kde knihovna získala
na 12 čtenářů, kteří si během letošního roku
vypůjčili 590 časopisů.
Na závěr:
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat za finanční a materiální podporu, které se knihovně
dostává. Díky ní je možné zajistit nejen příjemné prostředí, pestrou nabídku kvalitních nových knih, ale i rozmanitý vzdělávací a kulturní
program nejen pro čtenáře knihovny. 

Podvečerní čtení
Opět se setkáme při podvečerním čtení
spojeném s výtvarnou dílnou.
čtvrtek 14. února v 18 hod v knihovně
S sebou přezůvky, 50 Kč na materiál
a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starší 5 let nebo mladší
v doprovodu rodičů.
Budeme se těšit. 

Knihovna v sobotu
sobota 23. února
– otevřeno od 9 – 12 hod.
Nově je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době a to každou
čtvrtou sobotu v měsíci. 

Společenské hry
V únoru na Vás čeká sada 25 nových her
od firmy MINDOK. 

Akce pro širokou veřejnost zahrnují knihovnické akce jako jsou Březen měsíc čtenářů, Týden
knihoven, podvečerní besedy a Podvečerní
čtení pro děti – uspořádalo se 14 setkání,
jichž se zúčastnilo 416 návštěvníků.
Největší ohlas i návštěvnost z akcí pro dospělé měly Povídání nad knihou, Listování Lukáše
Hejlíka a bezkonkureční návštěvnost (104 návštěvníků) měla beseda k reemigraci rumunských Slováků do pohraničí.
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Povídání nad knihou
I v tomto roce Vám knihovna nabídne cyklus besed, který nese název
Povídání nad knihou. I nyní se budeme setkávat se spisovateli
nad stránkami jejich knih. Můžeme se tedy těšit, že nám své knihy představí:
12. 2.
březen
9. 4.

Jaroslav Pulkrábek – Krajinou Zlaté stezky
Emil Kintzl – Zmizelá Šumava
Zdena Mrázková – Krumlov město pod věží

Všechna setkání proběhnou v úterý v 18 hodin v Klubu pod kinem. 

Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na hlavní
pracovní poměr i možnost brigády na následující pozice:
OBSLUHA PŮJČOVNY INTERSPORT Rent
Práce na pozici obsluhy v půjčovnách sportovního vybavení
INTERSPORT Rent v Lipně nad Vltavou.
Požadujeme:
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
• Komunikativní znalost AJ/NJ
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského areálu
• Dotované ubytování
• Slevu na stravování
• Skipas pro vlastní použití zdarma
• Slevy na skipasy pro rodinu či známé
• Volný vstup do bazénu a sauny
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně
PRACOVNÍK SKI/CYKLO SERVISU
Práce v servisu v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava
a údržba lyží, snowboardů, kol a koloběžek.
Požadujeme:
• Technickou zdatnost
• Zodpovědnost
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského areálu
• Dotované ubytování
• Slevu na stravování
• Skipas pro vlastní použití zdarma
• Slevy na skipasy pro rodinu či známé
• Volný vstup do bazénu a sauny
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
• Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně
Zaujala Vás některá z nabídek?
Ozvěte se na email rent@lipnoservis.cz
nebo telefon +420 725 988 820.
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SportArena Amenity Lipno - Recepční
SportArena Amenity Lipno přijme recepční.
Požadujeme:
•
•
•
•
•

komunikativní a přátelské vystupování
zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail
schopnost samostatného rozhodování
komunikativní znalost AJ nebo NJ vítána, není však podmínkou
flexibilitu, spolehlivost

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

práci na HPP, možná je i dohoda
rozmanitou náplň práce
v případě nutnosti možnost přechodného ubytování
zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní haly, wellness, fitness atd.
zvýhodněné ubytování v našich dalších resortech, příspěvek na oblečení
možnost seberealizace a karierního růstu v rámci Amenity Resorts
denní pracovní doba

Nástup: možný ihned, po dohodě i později. Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz
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Řádková inzerce

Státní hrad Rožmberk hledá pokladní

• Firma Kapl bau GmbH hledá k okamžitému nástupu klempíře
s praxí v oboru. Nabízí 13,41€(345kč) na hodinu s příplatkem za montáže. Dobrý pracovní kolektiv. Po kvalifikaci mohou být uzavřeny
zvláštní dohody. Přihlášky prosím zasílejte na adresu Kapl bau GmbH
Gerastrasse 3 4190 Bad Leonfelden nebo na email:
dorisnimmervoll@kaplbau.at, tel.+420 723 617 848.
• Koupím byt ve Vyšším Brodě nebo okolí. Tel.: 603 544 155.

ČEVAK a.s. přijme

Řidiče kanalizačního vozu pro oblast lipensko
hlavní pracovní náplň
• Řízení a obsluha svěřeného vozidla
• Čištění kanalizace
• Vývoz kalů
• Další činnosti spolené s obsluhou kanalizačního vozu
Požadujeme
Řidičský průkaz skupiny C Platný Profesní průkaz řidiče
Praxe v oboru vítána
Samostatnost, zodpovědnost Nástup možný dle dohody
Kontakt: Miloslav Procházka
Nabízíme
Práci ve stabilní společnosti Příspěvek na stravování
týden dovolené nad rámec ZP Další zaměstnanecké benefity
tel.: +420 602 294 109; e-mail: kariera@cevak.cz

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:
• kultivované a vstřícné vystupování
• vynikající komunikační schopnosti
• organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
• znalost práce s PC, zájem o historii, výborný mluvený projev
• vítáme znalost angličtiny nebo němčiny, případně dalších
jazyků
• trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
Nabízíme:
• pracovní poměr na plný úvazek, případně dohodu
o pracovní činnosti
• volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravné
Podrobné informace o náplni práce a požadavcích získáte
na výše uvedeném telefonu. V případě zájmu zašlete svůj
životopis s uvedením dosavadní praxe na email:
rozmberk@npu.cz

MYDVAARCHITEKTI.CZ
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, PROJEKCE, NÁVRHY INTERIÉRŮ,
INŽENÝRING, NZÚ
Ing. arch. Iveta Svobodová 728 132 161,
Ing. arch. Jakub Pubal 724 606 304

ROSTEME,

BUĎTE U TOHO

Vystudoval jsi obor obráběč kovů,
programátor CNC strojů nebo mechanik/
seřizovač? Ovládáš základy CNC
programování nebo práci u ohraňovacích
lisů? Přečteš výkres a tři směny nejsou
problém?

PAK JSI NÁŠ NOVÝ PRACOVNÍK
OBSLUHY CNC OHRAŇOVACÍHO LISU.
NABÍZÍME:
LETNÍ A VÁNOČNÍ PRÉMIE I DOCHÁZKOVÉ BONUSY I
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU A STRAVOVÁNÍ I
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE I
25 DNÍ DOVOLENÉ I

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!
Zuzana Vendlová

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Mlýn pod klášterem
Nejstarší písemná zmínka o současném čp. 120
pochází k roku 1323, kdy je zmiňován mlýn pod
klášterem při řece Vltavě. Jeho provoz zajišťovala říčka Menší Vltavice, obtékající klášter z východní strany. Mlýn „Sagmühle“, dostal název
po svých majitelích. Tento rod se zde nepřetržitě objevuje 268 let až do 30. dubna 1591, kdy
jej Oswald Sagmüller prodal vyšebrodskému
klášteru, který jej pronajímal pachtýřům. Řadu
deseti známých pachtýřů na čtvrtý groš začíná
Simon Mader a končí v roce 1827 Josef Rehberger. Pachtýři brávali z mlýna čtvrtý díl důchodu,
ale čtvrtým dílem se i podíleli na nákladech.
Datace na vstupním portálku naznačuje, že kolem roku 1718 proběhla významná přestavba
a rozšíření stávajícího gotického mlýna v režii
konventu, který jej posléze dále pronajímal.
Současně byla na říčce Menší Vltavici zřízena
nová nádrž přímo pod zdmi kláštera, z níž byl
k rozšířenému mlýnu přiveden nový náhon.
Tuto situaci dobře dokumentuje snímek stabilního katastru z roku 1825. V roce 1827 prodal
klášter mlýn s pilou a dřevoskladem knížeti
Schwarzenbergovi.
Jeho syn Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu provedl zřejmě ve čtyřicátých letech 19. století
významnou přestavbu mlýna, do níž zapojil
provoz nové pily a rozsáhlou knížecí konírnu
pro třicet koní. Tehdy měl mlýn tři mlýnská kola
a troje mlýnská složení. Mlýny byly čas od času
postihovány ohněm. Nejinak tomu bylo i zde.
Nejstarší dochovaný písemný záznam o požáru
máme z února 1866, kdy byl požár „založen synem sluhy berního úřadu Baumanna.“ Hned následujícího roku 1867 byly vypracovány dodnes
dochované plány na provedení nového krovu.
Další požár zachvátil dům i pilu 4. července
1874. Zavdal příčinu k postavení nového krovu
a četných dílčích oprav. Obnova požárem zničeného mlýna pokračovala roku 1875 přístavbou,
kdy byl mlýn rozšířen o menší hospodářský
dvůr, přilehlý k objektu z jižní strany. Tehdy býval opatřen širokým vjezdem na straně náhonu.
Dochovaný plán z roku 1883 prezentuje návrh
rozšíření jedné z knížecích koníren, který ale
nebyl realizován. Dům trpěl častými záplavami, z nichž písemně doložené jsou z 23. května
1665, 8. srpna 1890 a 14. ledna 1920.
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Mlýn v roce cca 1924.

Od září 1924 zde byla jedna ze dvou tříd české školy a mlynářem zde byl již Igrel, protože
se zde říkalo „U Igrelů“. V roce 1950 byl mlýn
zlikvidován a celý komplex budov byl upraven
na provoz chovu hovězího skotu a na byty pro
zaměstnance státního statku. Nový vlastník
v roce 2002 zde nechal provést panem Františkem Káparem stavebně historický průzkum,
aby mohla být provedena rekonstrukce a přestavba budovy.
Soubor objektů pod číslem popisným 120
představuje složitý vývoj původního středověkého mlýna. Ze stavebně historického průzkumu Františka Kápara uvádím kresbu tohoto
mlýna ze 14. století. K identifikaci budovy patrového gotického mlýna posloužila dochovaná
gotická okénka s okoseným ostěním. Tento gotický mlýn míval mlýnské kolo pravděpodobně
na východní straně, kudy zřejmě vedl původní
náhon. Do jeho hospodářského areálu se původně jezdilo od severu od vltavského brodu
podél řeky cestou, která byla vyústěním ulicovitého náměstí. Takto mlýn fungoval přes 350 let.

Po požáru vyšebrodského kláštera v roce 1709
byl kolem roku 1718 rozšířen starý mlýn. K jeho
západnímu čelu byla přistavěna nová čtvercová patrová mlýnice. Staré mlýnské kolo bylo
odstraněno a náhon zasypán. Západněji před
novou mlýnicí byl zřízen nový náhon, který
byl napájen vodou z „klášterního rybníčka“.
K budově nové mlýnice a částečně k objektu
starého mlýna byla ze severní strany přistavěna
další patrová budova, která sloužila jako obydlí mlynáře. Nad přízemím starého mlýna byla
vyzděna nová okrouhle valená klenba, která
zřejmě nahradila původní gotický dřevěný
strop. Prostor nové mlýnice zřejmě býval rozdělen trámovým stropem na technické přízemí
a násypné patro. Kresba F. Kápara domu čp. 120
z této doby má označení (2)
Další barokní přestavba proběhla zřejmě
v letech 1750 až 1760. Tehdy byla zastavěna
proluka mezi mlýnem a sýpkou, brána byla
posunuta k severu do těsného sousedství se
sýpkou. Na místě původní brány zůstala patrně jen branka. Průjezd do dvora byl 480 cm

širokým vjezdem. Případné hospodářské stavení v severovýchodním koutě ukazuje snímek
stabilního katastru města Vyššího Brodu z roku
1825, kde je hospodářské stavení v této poloze
vyznačeno.
Přestavbu a dostavbu areálu domu čp. 120
provedl před polovinou 19. století schwarzenberský kníže Jan Adolf II. Rozhodl se přestavět
mlýn na knížecí stáje pro třicet pracovních koní.
V nově postavené konírně sdílelo společný žlab
až osm koní. Nově byla zřízena „holomčí“ světnice a byt správce, tzv. holby. Starší hospodářský objekt v severovýchodním nároží dvora byl
zbourán a nově byly postaveny konírna a „Panse“, tedy prostor pro krmivo. Ve východní části
dvora byl postaven „Pferdestall“, jejíž půdorys
se silně přizpůsobil celkovému provozu areálu
mlýna s pilou a s konírnami. Ve dvoře v koutě
byl zřízen zděný přístřešek dvou suchých WC.

Do severozápadního nároží vyl vsazen velký
okrouhlý pateční kámen.
Důvodem této rozsáhlé přestavby byl vznik
velkého skladu s vazištěm vorů v těsné blízkosti
domu čp. 120. Voroplavbě dlouhého dřeva bránil nesplavný úsek pod Čertovou stěnou. Vory
plující z horní Vltavy se musely v dřevařské vsi
Lipno rozebrat a koňskými nebo volskými potahy svézt právě na tento sklad před domem
čp. 120, kde se vory z dlouhého dřeva znovu
svázaly, aby mohly pokračovat ve vodní cestě.
Proto měl dům čp. 120 s přilehlými pozemky
pro schwarzenberské podnikání tak zásadní
význam. Podařilo se zde na jediném místě soustředit provoz voroplavby a zpracování dřeva.
Ve druhé polovině 20. století z koníren postupně mizeli koně a nahradil je hovězí dobytek.
Mlýn byl zrušen, mlýnská kola i s přístřeškem

stržena a náhon zasypán. Vnitřní prostor byl
rozpříčkován novými zdmi a v patře byla mlýnice příčkami adaptována na byt a na opačné
straně areálu bylo na byt adaptováno také patro bývalého gotického mlýna. Dům byl po listopadu 1989 vydán v „nepřímé restituci“ jako
náhrada za zbořené restituční objekty. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(data čerpána z archívu F. Schussera)

Vážení čtenáři,
máte-li doma různé historické dokumenty, fotografie nebo videa, se kterými se chcete podělit s ostatními, tak nás
můžete kontaktovat na e-mail: info@
loucovice-historie.cz.

VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ

– periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571, Datum vydání: 6. 2. 2019
Redakční rada: Karel Troják, Jan Straka, Dita Kaiserová; Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e–mail: kultura@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 343, 606 435 747; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný
za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný.
Vychází 11x ročně (7x nákladem 1020 ks, 4x nákladem 1260 ks). Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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• 12. 2. 2019 úterý, 18 hod., Klub
pod kinem
JAROSLAV PULKRÁBEK
– KRAJINOU ZLATÉ STEZKY
Z cyklu Povídání nad knihou
Pořádá Městská knihovna
Vyšší Brod

• 21. 2. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Klub pod kinem
CIZINEC V RÁJI
Festivalový film
Vstupné: zdarma
• 5. 3. 2019 úterý, 17 hod., kino
KOČIČÍ POHÁDKA ANEB
JAK KLÁRKA ZACHRÁNILA
KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ
Liduščino divadlo, novinka
– premiéra leden 2019
Vstupné: 50 Kč

• 14. 2. 2019 čtvrtek, 18 hod.,
Městská knihovna
LEDNOVÉ PODVEČERENÍ ČTENÍ
s sebou: velký polštář, přezůvky
a dobrou náladu
Vstupné: 50 Kč
• 16. 2. 2019 sobota, 13 hod.,
Sál hotelu Šumava
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Odpoledne plné her, soutěží,
písniček a tancování
Bálem provede Luboš Hrdlička
a Dáša Jelínková
Vstupné: masky zdarma, ostatní 50 Kč
OCENĚNY BUDOU I DOSPĚLÁCKÉ
MASKY!!!

PŘIPRAVUJEME
Duben
Dětská činoherní pohádka:
Povídání o pejskovi a kočičce
Divadelní komedie:
Návštěva mladé dámy
Květen
Dětská činoherní pohádka:
Sněhová královna
– Divadlo MALÉhRY
Srpen
Rozverná komedie Divadla Artur
– Hledám milence zn. spěchá!

• 20. 2. 2019 středa, 18 hod.,
Zasedací místnost
– městský úřad
CESTOVATELSKÁ BESEDA:
Albánie – evropská kráska
s pochybnou pověstí
Vstupné: 50 Kč
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Změna programu vyhrazena.

M

V

Y

Š

Š

Í

B

R

O

D

Cizinec v ráji
Režie: Guido Hendrikx /Nizozemsko/ 2016 /
73 min
Co od Evropy vlastně chcete? Jsme pro vás
jen rajská zahrada, jejíž plody můžete ve velkém otrhat? Podobné otázky slýchávají
vyčerpaní imigranti, kteří právě překonali
moře a připluli k evropským břehům. Hlavní
postavou dokumentu o dilematech migrace
je belgický herec Valentijn Dhaenens, který v úloze mentora na svých přednáškách
konfrontuje imigranty s modelovými reakcemi Evropanů na jejich příchod. Varovat
před problémy, nebo podpořit sny o lepším
životě? Kdo dostane šanci v Evropě zůstat
a na základě jakého klíče ho vybrat? Jisté je
jedno: o vstupu do „ráje“ rozhodují daleko
složitější mechanismy než pouhé odhodlání
a vůle cizinců. Podle kterého scénáře se sehraje jeden z největších příběhů naší doby
– příběh o migraci, naději a deziluzi, ve kterém jsou všichni nuceni hrát nějakou roli?
Zveme na promítání festivalového filmu
21. 2. 2019 v 18:00 hod.
V KLUBU POD KINEM
Vstup zdarma

S úctou dovolujeme si zváti všechny ženy k oslavě

Mezinárodního Dne Žen
Která se koná dne 1. 3. 2018 od 1700hod
v hotelu PANSKÝ DŮM
K příjemnému posezení i tanci zahraje živá hudba !!!!!!!!!!!
•

Občerstvení zajištěno

Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 22. 2. 2019 do 12 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé

Obrázky
od Vltavy
Poctivá šumavská 2019…
Po letech přikryla nejvýchodnější kout
Šumavy pořádně naducaná sněhová
peřina. A to je moc dobře!... 


S Divočinou Šumavy učitel Jonáš

