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Milí dobrovolníci, přátelé a kamarádi

Zveme Vás srdečně na informativní schůzku k blížícím se akcím
do Klubu pod kinem v pondělí 6.5.2019 v 19 hod. Těšíme se na Vás!
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 Lipno Dragon Boat Race 2019

17. – 19. 5. 2019,
Lipno nad Vltavou
www.dragonboat.cz

 Sněhová královna

Divadlo MALEhRY
s pohádkou pro celou rodinu
Úterý 21. 5. 2019, 17 hod., kino
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 Setkání seniorů

Tentokrát s přehlídkou
letních klobouků.
Čtvrtek 23. 5. 2019 16 hod,
Klub pod kinem

Základní umělecká škola
informuje
Milí spoluobčané,
všichni se již teď chystáme na léto, sázíme
květiny do truhlíků
a připravujeme zahrady a předzahrádky, aby se rozkvetly
do nádherných barev
a město tím rozsvítily. A protože se bude
i v letošním roce konat anketa Okno roku,
připravte se pečlivě. Komise zhodnotí
Vaši práci a na podzim, jako každoročně,
vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií.
Proto: motyčky do ručky a květinám zdar!
A při tom všem nezapomínejte fotit!

Ohlédnutí:
V březnu a dubnu reprezentovali naši žáci školu v krajských kolech soutěží ZUŠ:
• 25. 3. 2019 – hra na akordeon – Třeboň –
1. místo získala Markéta Holinková ze třídy
p. uč. T. Rožbouda

7. ročník fotografické soutěže
Brody v Brodě 2019 je již vyhlášen.


Karel Troják
šéfredaktor

Oznámení
Městský úřad Vyšší Brod zajistil v sobotu
18. 5. 2019 přistavení kontejnerů na odpad velkoobjemový a odpad nebezpečný.
Na určeném stanovišti budou po dobu jedné hodiny (viz. rozpis) umístěny dva kontejnery, odpad bude ukládán za přítomnosti
pracovníků firmy FCC České Budějovice,
s.r.o. a postupně budou dle harmonogramu převáženy na jednotlivá sběrná místa.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad
nelze ukládat: běžný komunální odpad,
bioodpad, popel, elektroodpad, stavební
suť, shrabky apod.

Markéta Holinková

• 4. 4. 2019 – komorní hra s převahou smyčcových nástrojů – 2. místo získaly soubory
Duetinko – Iva Hulíková (housle) a Eliška
Hulíková (violoncello – ZUŠ Velešín) ze třídy
Mgr. A.Opekarové a Mgr. M. Leštinové, Duo –
Jůlie Šilhanová a Sofie Sasha Bambasová
(violoncello) ze třídy P.Schwarzové. 3. místo
získal Komorní soubor: Anna Kahovcová,
Iva Hulíková, Tereza Feslová (housle), Bára
Kahovcová (vcl.), Zuzanka Nguyen (klavír)
pod vedením Mgr. A.Opekarové.

Do kontejneru na nebezpečný odpad lze
přinést: autobaterie, zářivková tělesa, oleje,
barvy a další drobný chemický odpad. 
MěÚ Vyšší Brod, OŽP
Sběrná místa V. Brod
Harmonogram
Dřevařská u bývalé kotelny
9:00–10:00
Pohraniční stráže před č.p.3139:00–10:00
Náměstí u fary
10:15–11:15
5. května u bývalého Monte 10:15–11:15
5. května, parkoviště u lávky 11:30–12:30
Sběrná místa okolí
Harmonogram
Studánky náves
11:30–12:30
Těchoraz u truhlárny
12:45–13:45
Kyselov12:45–13:45
Lachovice náves
14:15–15:15
Hrudkov u bývalé prodejny 14:15–15:15
Duo – Jůlie Šilhanová, Sofie Sasha Bambasová
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•
27. 3. 2019 – krajská přehlídka pěveckých
sborů – Český Krumlov – přehlídky se zůčastnily poprvé oba pěvecké sboy působící
při ZUŠ. Pěvecký sbor ZUŠ Kaplice vedený
Mgr. R. Kahovcovou získal stříbrné pásmo,
pěvecký sbor ZUŠ Vyšší Brod vedený
K. Remsovou získal bronzové pásmo.
Gratulujeme a děkujeme nejen žákům, ale i vyučujícím a rodičům.
Připravujeme:
• 7. 5. od 13.00 Vernisáž výstavy prezentací
základních uměleckých škol Jihočeského
kraje na krajském úřadě
• 16. 5. od 17.00 vystoupení kapel V. Čížka
pro Arpidu – Rožmberk nad Vltavou
• 17. 5. od 10.00 Dračí lodě – vystoupení kapel
V.Čížka – Lipno nad Vltavou
• 25. 5. Koncert violoncellového orchestru
– Trhové Sviny
• 27. 5. od 17.00 Třídní koncert žáků P. Schwarzové, D.Táchy (violoncello, kytara) – v ZUŠ
• 28. 5. od 18.00 Vernisáž výstavy výtvarného
oboru – V.Brod Poštovní muzeum
• 29. 5. od 16.30 Třídní koncert žáků
M. Bůžkové (housle)
• 29. 5. od 17.30 Třídní koncert žáků P. Schwarzové (violoncello), L.Schwarze (klavír)
• 31. 5. od 10.05 vystoupení kapely Siskin’s
na ZUŠ Open, České Budějovice
• 31. 5. ZUŠ Open – Vyšší Brod
(podrobněji na plakátech)
Vyšebrodský dětský pěvecký sbor
Sbor vznikl v roce 2013 a pod vedením Kláry
Remsové se postupně rozrostl až na 20ti členný soubor. V roce 2015 se vedení sboru ujala
Monika Slabihoudová a po ní Iva Voráčková.
Toto střídání u dirigentského stupínku možná
zapříčinilo úbytek členů sboru. Když se v roce
2018 do čela sboru vrátila opět Klára Remsová, sešlo se na první zkoušce jen 10 zpěváků
ve věkovém rozmezí 7 až 14 let. S tímto velmi
různorodým ansámblem, plným individualit
a také sólových zpěvaček, se podařilo nacvičit
program na benefiční koncerty po kostelích
jihočeského kraje. Tyto akce je velmi stmelily
a obohatily o mnoho společných zážitků a zkušeností.
Ve středu 27. března 2019 se sbor zúčastnil
Soutěžní přehlídky pěveckých sborů z celého
jihočeského kraje, která se konala v městském
divadle v Českém Krumlově. Vyšebrodští zpěváci se pod vedením Kláry Remsové a za klavírního doprovodu Tomáše Rožbouda umístili
v bronzovém pásmu, načerpali novou inspiraci a motivaci k další práci. Prostředí a atmosféra soutěže byla výborná, organizátoři
velmi milí a nápomocní. Velké díky patří paní
Lucii Jarošové, která sponzorovala společný
oběd a pořídila zvukové a obrazové záznamy
z celé akce.

Další akce vyšebrodských zpěváků jsou tyto:
• pátek 31. 5. od 14:00 na náměstí ve Vyšším
Brodě celostátní akce „ZUŠ Open“
• čtvrtek 27. 6. od 17:00 ve sklepích vyšebrodského kláštera „Než odplujem na prázdniny“
Na podzim tohoto roku máme v plánu opět
benefiční koncerty v kostelích jihočeského kraje, a proto budeme rádi za každého nového
člena. Zkoušky probíhají pravidelně ve čtvrtek od 15:20 do 16:05 v učebně HN v ZUŠ. Zájemci se mohou přihlásit již nyní. Kontakty
a přihlášky naleznete na stránkách ZUŠ Kaplice
(www.zuskaplice.cz)
Zájemcům o studium v ZUŠ:
Talentové průzkumy proběhnou v mateřské
školce na začátku měsíce května. Rodiče žáků,
kteří mají od příštího září zájem studovat v ZUŠ
– věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ.
V případě, že bude Vaše dítě vybráno a budete mít zájem o studium v ZUŠ, přihlaste dítě
elektronicky na stránkách školy do 17. 5. 2019.
Pro děti, které se průzkumu nemohly zúčastnit
a pro zájemce z okolních obcí budou probíhat
odpolední talentové průzkumy 4. 6. od 15.00

ZUŠ – sbor

do 17.00 hodin, hudební obor v budově Míru 201, výtvarný obor v budově Míru 194. Vyplňte si, prosím, předem elektronickou přihlášku na webových stránkách školy:
http://www.zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html 
Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová a Klára Remsová

Vyjádření ke kapacitě MŠ Vyšší Brod
pro přijetí dětí ve školním roce 2019/2020
Vážení rodiče,
pro příští školní rok došlo k velmi neobvyklé
situaci. Do základní školy by mělo odcházet
z mateřské školy 20 dětí, z nichž 7 z nich žádá
o odklad školní docházky. Z tohoto důvodu
se nám pro příští školní rok uvolní v mateřské
škole 13 míst, z nichž si musíme ze zákona nechat alespoň jedno místo neobsazené pro případ, že by se nám do MŠ dodatečně hlásil
předškolák, pro kterého je docházka do MŠ
povinná.

ale byla by to cesta ke zvýšení kapacity
MŠ. Má jednání s různými kompetentními
úřady skončila na hygieně, která nepovolila
třídu v ZŠ zřídit kvůli tomu, že by ze třídy
nebyl vstup rovnou do hygienického zázemí a na záchod by děti musely chodit přes
chodbu.
Každopádně se budeme ve spolupráci se zři-

zovatelem i nadále snažit situaci vyřešit. Zároveň bych Vás chtěla informovat, že všechny
děti s českým státním občanstvím a všichni
cizinci, mající na území školského obvodu Vyšší Brod trvalý pobyt, mají stejná zákonná práva
na přijetí do mateřské školy. Jediným kritériem
pro přijetí je věk. 
Ve Vyšším Brodě dne 8. 4. 2019
Mgr. Marie Nováková – ředitelka školy

Problém s nedostatečnou kapacitou MŠ pro
školní rok 2019/2020 nás velmi trápí a snažíme se ho už nejméně 2 měsíce řešit. Co pro
to děláme?
1/Jednala jsem se všemi mateřskými školami
v okolí, ale jeví se, že kapacitu svých školek
obsadí dětmi ze svých školských obvodů
/byť se jedná o děti dvouleté/.
2/ 
Uvažovali jsme o otevření přípravné třídy v ZŠ – ovšem novela školského zákona
umožňuje otevřít tuto třídu pouze pro děti,
kterým byla odložena školní docházka, a to
od počtu nejméně 10 dětí. I kdyby nám nenaplněný zákonný počet v přípravné třídě
dofinancovával zřizovatel, dalších 7 uvolněných míst v ZŠ mnoho neřeší. Navíc by
se zařazením dětí do přípravné třídy museli
souhlasit jejich rodiče.
3/ Uvažovali jsme o zřízení detašované třídy
MŚ ve škole. Sice by provoz nebyl jednoduchý hlavně kvůli tomu, že sehnat dnes kvalifikovanou učitelku MŠ je velký problém,
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Informace
z úřadu

Náhradní výsadba
v intravilánu města
Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově
aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno
osm nových lip. Výsadbu určil odbor život-

ního prostředí

V minulých letech provedla správa a údržba
silnic kácení nevyhovujících stromů v ulici
Míru na základě povolení Odboru životního
prostředí MěÚ. Rozhodnutí odboru ale obsahovalo i povinnost do dvou let provést náhradní výsadbu. Správa silnic svou povinnost
splnila během měsíce dubna. Všechny stromy
byly na základě určení odboru vysazeny na pozemky města, a tak aby nebránily pohodlnému
průchodu po chodnících a zároveň byla zachována alej. Lípy byly vysázeny u mateřské školy,
bývalé školy a u klášterního rybníku. Zcela
nová výsadba ještě proběhla u současného
zdravotního střediska.
Obnova hrudkovské aleje
Současně s výsadbou v ulici Míru byla provedena další náhradní výsadba i podél komunikace na Hrudkov. Odbor životního prostředí
řeší i další lokality, kde bylo v minulosti káceno.
Nastoleným trendem je, že při povolení kácení
ve městě bude – i na základě doporučení komise pro životní prostředí – určována ve většině případů náhradní výsadba. Samozřejmě
vždy s ohledem na bezpečnost. 
Jan Straka
místostarosta

Kontakt:
Mgr. Radka Francová, tel.: 380 747 127,
724 348 591, matrika@mestovyssibrod.cz
Bližší informace o podmínkách a postupu
při uzavírání sňatku je možné získat také
na webových stránkách města Vyšší Brod –
www.mestovyssibrod.cz, v sekci oddělní matriky a evidence obyvatel. 

Od 29. dubna mohou Vyšebrodští v místním zdravotním středisku využívat další
zdravotnické služby. Bude tu nyní nově
působit fyzioterapeut.

(Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ)

„Jednání o rozšíření služeb ve zdravotním středisku o fyzioterapeutické služby jsme vedli už
delší dobu. Záležitost se řeší asi dva roky. S původním zájemcem o poskytování těchto služeb mělo město snahu se dohodnout na podmínkách, vznikl ale problém kvůli smlouvám
se zdravotními pojišťovnami, které je nechtěly
uzavřít,“ přibližuje začátky starosta města Milan Zálešák.

4 |

Uzavírání manželství ve stanovené úřední
místnosti v rámci oddacích dnů je bez poplatku. Vyplývá to ze zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích. Pokud budou snoubenci požadovat uzavření manželství mimo
stanovené oddací dny nebo mimo obřadní
síň, což lze po dohodě s matrikářkou uskutečnit, musí zaplatit správní poplatek. Správní
poplatek je v tomto případě podle zákona
o správních poplatcích ve výši 1.000 Kč. Vybírá
se jen od jednoho ze snoubenců a jen jednou,
a to i když se povoluje uzavření manželství
mimo obřadní síň a současně i mimo stanovenou dobu.
Termín sňatku si mohou snoubenci po dohodě
s paní matrikářkou rezervovat při osobní návštěvě na Matrice Vyšší Brod v úředních hodinách, popř. telefonicky nebo e-mailem.

Ve Vyšším Brodě
nově působí fyzioterapeut

„Na konci loňského roku jsme kontaktovali
fyzioterapeutku působící v Horní Plané, která
náš zájem kvitovala a okamžitě začala řešit
s pojišťovnami rozšíření své ordinace k nám
do Vyššího Brodu. Její jednání byla úspěšná,
a tak se můžeme těšit z nové nabídky zdravotnických služeb,“ dále prozrazuje Milan Zálešák.

Svatby bez poplatku i v sobotu
Rada města Vyšší Brod rozhodla dne 11. 4.
2019 o změně úředně stanovené doby pro
uzavírání sňatků. Nově bude o každém pátku
a sobotě od 10.00 do 14:00 hodin. Jde o rozšíření dosavadního stavu, jelikož dosud doba
oddacích dnů byla stanovena pouze na pátek.
Rada města také schválila úřední místo pro
uzavírání sňatků, a to zůstane v obřadní síni
Městského úřadu Vyšší Brod. Důvodem pro
rozšíření počtu oddacích dnů i na sobotu je
skutečnost, že větší zájem o uzavírání sňatků
mají snoubenci v sobotu než v pátek.

Výbor ZO KSČM Vyšší Brod
si vás dovoluje pozvat na

Pietní akt
Fyzioterapeutka působí v městském zdravotním středisku v ulici Míru, kde bude využívat ordinaci po bývalé praktické lékařce. Její
služby budou moci pacienti využívat dvakrát
v týdnu, vždy v pondělí a ve středu. 
jstr

ke Dni vítězství
nad fašistickým Německem,

který proběhne u pomníku Rudoarmějce
ve Vyšším Brodě

Dne 8. května 2019
od 15:00 hodin. 

Soubor usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 2. 4. 2019 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. 2019.5.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí Romanu Ouředníkovou
a p. Otomara Novotného a zapisovatelku pí Ditu
Kaiserovou
Hlasování:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Novotný NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu jednání ZM
dne 2. 4. 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.2.1., 2019.5.2.2.:
zastupitelstvo města schvaluje
rozšířený a doplněný program jednání ZM
dne 2. 4. 2019
Hlasování o zařazení bodu č. 30:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Jaroš NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
26. 2. 2019 a RM od 27. 2. do 13. 3. 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.3.2:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze dne 29. 1. 2019 a RM
od 27. 2. 2019 do 13. 3. 2019
II. souhlasí
s přednostním projednáním bodu č. 16 Žádost
o koupi části pozemku KN p.č. 201/6
Hlasování o přednostním projednání bodu č. 16:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Program Regenerace městské
památkové zóny 2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.4.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
výši kvóty státní finanční podpory v Programu

v roce 2019 pro městskou památkovou zónu Vyšší
Brod ve výši 1.845.000 Kč
II. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze
státního rozpočtu ve výši 1.845.000, Kč z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019.
III. schvaluje
použití státní finanční podpory MK ČR z programu
Regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 na jednu
akci obnovy, a to: Oprava fasády objektu č. p. 194,
výměna oken na jihovýchodní straně objektu
č. p. 194., pro kulturní památku: Měšťanský dům
č. p. 194, Vyšší Brod, st. parc. č. 259, k. ú. Vyšší Brod,
r. č. památky 50011/3-6170
Příspěvek z Programu: 1.845.000 Kč
Hlasování o programu Regenerace MPZ pro
rok 2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 5 Schválení smlouvy o dílo na výstavbu smuteční síně ve Vyšším Brodě
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.5.1.:
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 smuteční síně
ve Vyšším Brodě se společností POstavPO s.r.o.,
se sídlem Česká ul. 184, 382 73 Vyšší Brod,
IČ: 26024721, za cenu 13 685 100 Kč.
Hlasování o schválení smlouvy:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Poláček
PROTI: Jaroš, Čížek ZDRŽEL SE: Marek, Ouředníková, Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6 Schválení dodatku č. 1 smlouvy
na výstavbu 16 rekreačních chatek v kempu
Pod hrází
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci
„16 rekreačních chatek v kempu Pod hrází“, kterým se zvyšuje cena díla o 44 784,46 Kč + DPH.
Hlasování o schválení dodatku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Poláček, Marek
PROTI: Jaroš, Čížek ZDRŽEL SE: Ouředníková,
Jarošová NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 7 Přijetí dotací zastupitelstvo města
bere na vědomí
poskytnutí neinvestičních finančních prostředků
na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových
voleb do zastupitelstev obcí ve výši 10 000 Kč

K bodu č. 8 Rozpočtové opatření 3/2019
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.8.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
podle § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 3/2019, které se týká úprav rozpočtu
ve vztahu k příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu
představuje zvýšení příjmů o 1 595 376,74 Kč, výdajů o 913 260, Kč a financování o – 682 116,74 Kč
Hlasování o schválení RO 3/2019:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9 Odpisový plán dlouhodobého
nehmotného a dlouhodobého hmotného
majetku města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.9.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
odpisový plán dlouhodobého nehmotného
a dlouhodobého hmotného majetku města Vyšší
Brod na rok 2019 ve výši 7 822 757 Kč.
Hlasování o schválení odpisového plánu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 10 Vydání OZV č. 1/2019 – systém
nakládání s komunálními odpady
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.10.1.:
zastupitelstvo města vydává
na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladech s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vyšší Brod.
Hlasování o vydání vyhlášky 1/2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Vydání OZV č. 2/2019, kterou se
ruší některé obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.11.1., 2019.5.11.2.:
zastupitelstvo města
I. vydává
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na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky.
II. ukládá
vytvoření návrhu nového požárního řádu města
Hlasování o vydání vyhlášky 2/2019
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
Hlasování o vytvoření požárního řádu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem a Městem Vyšší Brod
v rámci vypořádání staveb „ ZTV – Vyšší Brod
– pod vodojemem“ a „Vyšší Brod, chodník u základní školy“ v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje vzájemné darování:
pozemkové parcely katastru nemovitostí č.
1715/27 o výměře 617 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického
plánu č. 1058 – 19/2017 ze dne 2. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1715/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší
Brod a dílu „a“ o výměře 3 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze
dne 9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1749/8, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 876 pro obec
a k. ú. Vyšší Brod v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za:
1) 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1715/24 o výměře 578 m2, ostatní plocha,
neplodná, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod,
2)pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1715/25 o výměře 94 m2, ostatní plocha, neplodná, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod,
3) 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č.
1715/26 o výměře 64 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod,
4) dílu „d“ o výměře 2 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne
9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.
ú. Vyšší Brod,

6 |

5)dílu „c“ o výměře 24 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze dne
9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2024, ostatní plocha, jiná plocha, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Vyšší Brod
6)dílu „b“ o výměře 6 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1073 – 7/2018 ze
dne 9. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1749/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vyšší Brod
v dosavadním vlastnictví Města Vyšší Brod, IČO
246191.
Náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradilo Město Vyšší Brod v rámci svých investičních akcí a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování o vzájemném darování:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13 Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na pozemku KN p.č.1728/1 v k.ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.13.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1728/1
v katastrálním území Vyšší Brod, mezi městem
Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
IČ 00246191, DIČ CZ00246191 (budoucí zavázaná
strana) a žadatelem (budoucí oprávněná strana),
ve prospěch žadatele a to za jednorázovou úplatu
500 Kč + DPH + náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování o uzavření smlouvy
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Záměr převodu pozemku KN st.
p.č. 203/1 v k. ú. Bolechy pod stavbou vodního
díla „Bolešský rybník“
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku KN st. č.
203/1 o výměře 385 m2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bolechy.
Hlasování o záměru prodeje:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,

Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Žádost o koupi části pozemku KN
p.č. 201/6, druh pozemku trvalý travní porost
k. ú. Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.16.1.:
zastupitelstvo města
pozastavuje
rozhodnutí o žádosti o koupi části pozemku KN
201/6 v k. ú. Vyšší Brod.
Hlasování o pozastavení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Vidlák, Ouředníková, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Kulík, Franc ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Náhrada nevynutitelného ujednání Kupní smlouvy na prodej pozemku v lokalitě ZTV Pod vodojemem
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.17.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne
30.1.2018 na prodej pozemků p.č. 1194/14
a 1715/21 v k.ú. Vyšší Brod.
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze
dne 9.4.2018 na prodej pozemků p.č. 1194/18
a 1715/22 v k.ú. Vyšší Brod.
III. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne
27.4.12018 na prodej pozemků p.č. 1194/19
a 1715/23 v k.ú. Vyšší Brod.
Hlasování o schválení dodatků:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 18 Zrušení organizačních složek
města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.18.1.:
zastupitelstvo města
I. ruší
v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů organizační složky Města Vyšší Brod:
– Pečovatelská služba
– Vedlejší hospodářství
– Městské kulturní zařízení a knihovna
s účinností od 1.5.2019.
II. ukládá
RM začlenit pracovníky stávajících organizačních
složek od 1.5.2019 přímo do městského úřadu
Hlasování o zrušení OS a uložení začlenění
do úřadu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Žádosti o změnu územního plánu
zastupitelstvo města

I. bere na vědomí
žádost o změnu územního plánu Vyšší Brod podanou Cisterciáckým opatstvím Vyšší Brod.
II. bere na vědomí
žádost o změnu územního plánu Vyšší Brod.

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

K bodu č. 21 Pořízení nového podvozku žebříku pro JSDHO
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.21.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení nového podvozku hasičského automobilového žebříku v roce 2019 bez podmínky získání
dotace.

K bodu č. 25 Pověření k zastupování v Turistickém spolku Lipenska

Hlasování o pořízení podvozku pro žebřík:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0

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

K bodu č. 22 Aktualizace projektových záměrů
ZŠ a MŠ Vyšší Brod

K bodu č. 26 Doplnění jednacího řádu ZM

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
aktualizovaný přehled investiční záměrů Základní
školy a Mateřské školy Vyšší Brod, Náměstí 58,
Vyšší Brod, IČ: 60084391 v projektu MAP II – ORP
Český Krumlov (verze 5).
Hlasování o aktualizaci projektových záměrů:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Zpráva o činnosti Finančního
výboru
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.23.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
plán činnosti Finančního výboru pro rok 2019
II. bere na vědomí
zprávu Finančního výboru z kontroly hotovosti
pokladen Městského úřadu Vyšší Brod konané
ve dnech 1.2. – 11.3.2019.
Hlasování o plánu činnosti FV:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Architektonická soutěž na přestavbu části objektu č.p. 250
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.24.1.:
zastupitelstvo města
stanovuje
komisi pro přípravu zadání architektonické soutěže na přestavbu části objektu č.p. 250 pro potřeby
městského úřadu ve složení:
1. Romana Ouředníková
2. Heike Voráčková
3. Michal Kulík
4. Jaroslav Marek
5. Jan Straka

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.25.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
Bc. Jana Straku zastupováním města Vyšší Brod
v orgánech Turistického spolku Lipenska

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.26.1.:
zastupitelstvo města
vydává
dodatek č. 2 k jednacímu řádu zastupitelstva města Vyšší Brod.
Hlasování o vydání dodatku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Jarošová, Ouředníková NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 27 Zpráva o činnosti OOP ČR Lipno
nad Vltavou
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR
Lipno nad Vltavou za období od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018
K bodu č. 28 Zpráva o činnosti Městské policie
Vyšší Brod
zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Vyšší Brod
za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
K bodu č. 29 Řešení dopravní situace ve Vyšším
Brodě
zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o způsobu řešení dopravní situace
ve Vyšším Brodě.

II. pověřuje
radu města ke správě terminovaných vkladů
Hlasování o uložení prostředků a pověření RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Jarošová, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 31 Různé
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.31.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
že Ing. Janu Grofkovi, členovi Komise pro sport,
práci s mládeží a školství, a Mgr. Jaroslavu Jonášovi, členovi Komise pro životní prostředí, nebude
nadále vyplácena odměna za činnost v komisi
na základě jejich vzdání se této odměny.
Hlasování o nevyplácení odměny:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Ouředníková, Jarošová,
Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc NEHLASOVAL: 0
Nepřijatá usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 2. 4. 2019 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti města
K bodu č. 19 Návrh na dorovnání cen nájemného u městských bytů
Hlasování o protinávrhu: ZM doporučuje RM
upravit ceny nájemného nájemních bytů v souladu s aktuálními potřebami města a jeho rozvoje
do měsíce října 2019:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Vidlák, Franc,
PROTI: Jarošová, Jaroš ZDRŽEL SE: Novotný,
Ouředníková, Čížek, Poláček NEHLASOVAL: 0
Hlasování o původním návrhu: ZM doporučuje
RM dorovnání cen nájemného u městských bytů
o 20 %:
PRO: Novotný, Ouředníková, Jarošová, Jaroš,
Čížek, Marek
PROTI: Zálešák, Kulík, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Kotálová, Voráčková, Poláček, Straka
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 20 Žádosti o změnu územního plánu
Hlasování o přednostním zpracování žádosti
o změnu ÚP
PRO: Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková,
Jarošová, Jaroš, Poláček, ZDRŽEL SE: Čížek
NEHLASOVAL: 0
Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné
osobní údaje. 

K bodu č. 30 Umístění finančních prostředků
města na termínovaný vklad.

Bc. Jan Straka
místostarosta

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2019.5.30.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
uložení prostředků města na 2. a 3. termínovaný vklad u Komerční banky pouze za stávajících
podmínek

Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města v úterý
4. 6. 2019 od 17:30 hod.
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Jihočeský kraj vás zve na
terénní exkurzi
za tajemnou kráskou Malše

Perlorodkou říční
8. 5. 2019 v 9:00 hodin
Dolní Dvořiště,
sraz v parku na náměstí
„Podpora přirozeného prostředí
a výskytu perlorodky říční
(Margaritifera margaritifera)
v povodí Malše“

Exkurzí vás provede
Robert Ouředník
Trasa dlouhá 6 km není sjízdná
pro kočárky.
Akce je vhodná pro všechny
věkové kategorie
Exkurze se koná za každého počasí.
Holinky jsou nutnou výbavou
pro tento den!

Lipensko

Pozvánka

Č

asopis, který se zabydlel nejen na Šumavě.
V rámci veletrhu cestovního ruchu v Lysé
nad Labem proběhla celonárodní soutěž Turistpropag. Jedná se o soutěž propagačních
materiálů v cestovním ruchu. Lipensko si v kategorii periodicky vydávaných tisků vysoutěžilo krásné druhé místo.

Devítičlenná porota složená z profesionálů
v oblasti PR, marketingu, medií, informačních
center a vydavatelství neměla jednoduchý
úkol. Ocenění je o to cennější, že se do soutěže přihlásilo víc než 280 materiálů.
Cenu si v Lysé nad Labem z rukou prezidenta Asociace turistických informačních center

Naše Apoštolská církev patří mezi církve
letniční. Učíme se Božího Ducha slyšet a poslouchat, což by měl koneckonců každý
křesťan. Pokud vás problematika Božího
Ducha zajímá, zveme vás na bohoslužbu
v neděli 9. 6. od 9:30hod do základní školy
V. Brod.,1.patro.
Můžete si o Duchu Svatém poslechnout víc
od lidí, kteří se učí dělat s ním své vlastní
zkušenosti. Přijďte si opatřit své osobní zkušenosti!
ČR Pavla Hlaváče a ministryně financí Aleny
Schillerové převzali Pavel Pechoušek a Jiří Mánek. 

Barvy, laky LIBOR STANĚK
Vás zve do nově upravené prodejny na Náměstí 68, Vyšší Brod
Nové rozšíření sortimentu

spojovací materiál (šrouby – metrické, vratové, vruty - do dřeva, železa a sádrokartonu, HS vruty
stavební), matice, podložky, nýty, vrtáky, řezné kotouče, brusné kotouče, závitové tyče, hmoždinky,
zatloukací hmoždinky, skoby, karabiny, petlice, závěsy, panty, úhelníky …
Dále nabízíme: výroba klíčů, míchání vnitřních a fasádních barev (nová míchačka od firmy HET),
míchání polyuretanových, syntetických, epoxidových a lazurovacích barev.
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Srdečně vás zve Marie Faldynová. 

Kouzelný svět drahých kamenů
Růženín
Květen, měsíc spojený se symbolikou lásky.
Růžová barva působí laskavě, něžně, jemně.
Podle toho, jak na vás barva působí, poznáte,
jestli vám tento cit schází více nebo méně.
Často oblékají maminky malé holčičky do růžových odstínů a oslovují je princezny. Podle
typologie jin a jang, odmítáním růžové barvy
potlačujeme svou ženskost. Vše má být v rovnováze a nemělo by převládat přílišné zahalování se do růžové, ani její odmítání.
Chybí-li vám jemnost (a to neplatí jen u žen),
stačí, když si dáte tričko, kapesník, cokoliv
v barvě růžové pod polštář. I tak se dá doplnit
energie srdeční čakry, která odráží naši sebelásku. Ve zdravé formě sebevědomí, kdy sami
sebe ctíme a neubližujeme si na fyzické ani
na duševní úrovni.
Růženín pomáhá projevovat city, dodává lásku
a krásu, podporuje něžnost, mírnost, přátelskost, nesobeckost. Podněcuje citlivost a vnímavost vůči ostatním i sobě samému, podporuje fantazii, inspiraci, tvořivost, trpělivost. Dává sílu k odpuštění, učí sebeúctě a sebelásce.

Příznivě působí při úzkostech a neurotických
potížích, odstraňuje apatii, strach, zlost, nelibost a pocity viny. Podobně jako křišťál je i růženín tzv. univerzálním kamenem, který můžeme použít na vše. Je vhodný i při léčbě ledvin,
protože odvodňuje a odvádí z těla škodliviny,
doporučuje se při rekonvalescenci. Posiluje srdeční činnost, pomáhá při psychosomatických
potížích, střevních problémech, léčí infekce
močových cest, čelní dutiny a nos. Jeho schopnost uklidnit, výrazně ovlivňuje důležitá centra
vegetativního nervového systému.
Vhodný pro znamení: Býk, Blíženci, Váhy,
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 po-

třebujete a poděkujte mu. Stejně postupujte
i u nově nakoupených kamenů. 
S přáním krásných dnů, večerů i nocí.
Andrea
https://harmoniaspiralis.wixsite.com/
andreastupkova
https://www.facebook.com/harmoniaspiralis

Obrázky od Vltavy
Velký čin pro Divočinu Vltavy

Pro mnoho lidí žijících na obou březích řeky Vltavy od Lipna po Český
Krumlov jsou krásy okolní přírody tím nejsilnějším poutem ke krajině
domova. Rád bych vás seznámil s neobyčejným činem jednoho rodáka z obce pod horou Loučí. Jmenuje se Václav Ginzel a jsem si jistý,
že stříbrná řeka, hluboké lesy a okolní legendární skály jsou pro něho
krajinou srdeční…

toho mnoho nenapsal, jenom strohé: „Zítra jdu na to!“ Jak řekl, tak bylo!
Druhý den – bůh suď kolik hodin tam s ocelovou drátěnkou a různými
rozpouštědly strávil – byly obě granitové stěny národní přírodní rezervace čisté! Na vlastní oči jsem se přesvědčil – na Čertovce fotím po několik
desetiletí téměř každý den – že Čertova stěna, ocejchovaná znamením
lidské hanby, se po dvou dnech opět mohla pyšnit jedním z nejmalebnějších krajinářských pohledů v celé zemi české.

Na konci března letošního roku jakýsi duševní nebožák postříkal reflexním sprejem Čertovu stěnu, přímo na monumentálním stolci Ďáblovy
kazatelny! Na sociálních sítích vyvolal tento zločin množství rozhořčených reakcí a spousty rad, kterak by se grafity mělo odstranit. Václav

Skvělá, smysluplná, precizní a nezištná práce člověka, kterému není
lhostejné, co tu z oné tolik proklamované pokladnice přírodních krás
zanecháme dětem našich dětí… Díky, Václave! 
S Divočinou Vltavy učitel Jonáš
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Panna Maria – Immaculata

M

ěsíc květen je v katolické tradici zasvěcený Panně Marii, která bývá nazývána
kněžnou máje. Panna Maria je také patronkou
cisterciáckého řádu a vyšebrodského kláštera.
Právě i z tohoto důvodu stojí její socha nedaleko severní nebo také Rožmberské brány.
Socha pochází pravděpodobně z roku 1734
a její vznik tedy spadá do období působení
opata Kandida Heyndricha. V roce 2007 byl
sloup i se sochou restaurován. Postava Immaculaty stojí na štíhlém sloupu s hlavicí, jejíž
podoba je značně zjednodušená a stylizovaná.
Patka sloupu je položena na obdélné podstavě, kterou zdobí prázdná ozdobná zrcadla.
Celá architektura památky je zasazena na mírném svahu a vedou k ní pískovcové schody.
Ikonografie památky je velmi zajímavá. Jedná
se o zobrazení Panny Marie jako Neposkvrněného Početí, latinsky také Immaculaty. Toto
zobrazení má ve výtvarném umění přísně daná pravidla. Panna Maria má být zobrazována
jako zhruba dvanáctiletá dívka s rozpuštěnými
vlasy. Ty ji zdobí svatozář či čelenka s dvanácti

hvězdami. Dvanáct hvězd odkazuje na novozákonní Apokalypsu a číslo dvanáct je evropskými kulturami vnímáno jako číslo plnosti.
V Bibli je zmiňováno dvanáct apoštolů, nebeský Jeruzalém má dvanáct bran, rok má dvanáct
měsíců a den dvakrát dvanáct hodin. Dvanáctý den v měsíci Řekové považovali obzvláště
za šťastný. Proto i vlajku Evropské unie zdobí
dvanáct hvězd. Na Apokalypsu odkazuje také
srpek měsíce pod nohou Panny Marie. Měsíc je
vnímán jako symbol zla a zvláště nestálosti (každou noc mění svou tvář), kdežto slunce bylo
vnímáno jako zdroj života, světla a požehnání.
Tím sluncem pro věřící by měla být právě Panna Maria. Pod nohami Marie je také umístěna
zeměkoule, po které se plazí had. Ten je symbolem dědičného hříchu. Opět se jedná o odkaz
na biblický text, v němž Bůh vloží poté, co Eva
snědla hadovo jablko, mezi ženu a hada věčné
nepřátelství. Mezitím co on rozdrtí ženě patu,
ona jemu hlavu. Teologicky odkazuje tento typ
zobrazení Immaculaty na učení katolické církve
o neposkvrněném početí Panny Marie v lůně
její matky – svaté Anny.

Panně Marii je beze sporu zasvěceno nejvíce kostelů a kaplí. I Vyšší Brod je svěřen pod
ochranu této světice, nejen zasvěcením klášterního kostela, ale také nedalekým poutním
místem Maria Rast am Stein. Po celém světě
jsou rozesety tato drobná nebo i větší poutní
místa zasvěcené Bohorodičce, kam dodnes
putují věřící, aby si zde odpočinuli, načerpali
nové síly, nebo také přišli prosit o zázrak či
uzdravení. Panně Marii bývají dávána různá
přízviska: Hvězda jitřní, klíčnice nebe, útočiště
hříšníků, útěcho zarmoucených nebo uzdravení nemocných. To vše má Pannu Marii přiblížit každému člověku a dovést ho k víře, že
právě na ni se můžeme obrátit s jakoukoliv
prosbou. 
Blahoslav Uhrovič

Panna Maria je kromě trojjediného Boha (Otce-Syna-Ducha svatého) nejdůležitější postavou katolické víry. Bez jejího souhlasu na zvěstování by se nenarodil Ježíš Kristus, tedy Mesiáš a vykupitel lidí. Svého syna provázela celý
jeho život a jako jedna z mála jej neopustila
ani při jeho smrti na kříži. Jako jediný člověk
byla pak při svém zesnutí vzata do nebe i se
svým lidským tělem.
Jako matka Spasitele je Panna Maria vnímána jako nejbližší a nejmocnější přímluvkyně
u Boha. Ve výtvarném umění bývá často zobrazována, jak sedí nebo klečí po pravici svého syna Ježíše Krista. Obzvláště na scénách
posledního soudu je svému synovi nejblíže
a vroucně se přimlouvá za duše zemřelých. Už
samotné jméno Maria bývá odvozeno od latinských slov stella maris, které se překládají jako
hvězda mořská. I toto pojmenování odkazuje
na pojetí Panny Marie jako světla, které nejen
námořníkům, ukazuje správný směr a tím jim
zachraňuje život.

Mladí ochránci přírody
N

aše děti z oddílu Mladých ochránců přírody
VLCI se podílely na záchraně snůšky skokana štíhlého, skokana hnědého a čolka obecného z vysychajících tůní v Černém lese, které
byli z části i zaváženy. Tyto ohrožené druhy děti
přenášely do větších tůní. Náš oddíl si u Fortunie vytvořil také svou umělou tůňku, ve které
se nám usídlila silně ohrožená kuňka žlutobřichá, z čehož máme jako ochránci přírody
obrovskou radost. Proto mě mrzí, když vidíte
bezohlednost lidí, kteří záměrně zaváží přírodní tůně. Jako by nestačilo, že se v jarním období
v době, kdy dochází k páření, vypouští rybníky.
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Též se naše děti zúčastnily Odemykání turistických stezek, které bylo spojeno s akcí Ukliďme
Česko. Děti také uklidily odpad na příjezdové
cestě k Fortunii, kde na zhruba 2km sesbíraly
neuvěřitelné 3 pytle odpadu!!!!
Touto cestou bych chtěla poděkovat manželům Pavelcovým za materiální pomoc na chod
našeho oddílu.
Za MOP Vlci předseda ČSOP
Zdeňka Horká

Jsme zpět
D

ovolte, abych se na stránkách zpravodaje
s vámi podělil o dění v našem sportovním
oddíle. Tento oddíl již pracuje třináctým rokem
a střídala se zde léta bohatá na úspěchy s léty
kdy úspěchy se nedostavovali. Je to dáno samozřejmě sportovci, zda jsou schopni výkony
podávat či nikoli. Mnohdy stačí, aby odešel
sportovec jeden a o úspěších si můžeme již jen
povídat. Pak musí přijít sportovci noví a opět
vybudovat to co tu již jednou bylo. Myslím,
že tato chvíle právě nastala. Ale popořádku.
Před rokem jsme měli v oddíle tři dívky ve věku
okolo 12 let. Všechny už byli na začátek lyžařské kariéry bohužel už trochu staré. Nicméně
na nich jsme závodní činnost postavily a na začátku tohoto školního roku přijaly do našich
řad nové členy.
Zde můj článek rozdělím do dvou navzájem
se prolínajících příběhů. První příběh je o těch
již starších, se kterými jsme se před Vánoci
zúčastnily tréninkového soustředění na ledovci Kaunertal. Vzhledem k tomu, že ani jedna
s dívek nepochází přímo z Vyššího Brodu, tak
od jara do zimy se na novou sezonu připravovali dle individuálního tréninkového plánu, který jsem neměl dostatečně pod kontrolou. Doufal jsem, že rodiče budou dostatečně
zodpovědní a na své ratolesti dohlédnou, aby
na zimu byli řádně připravené. To se nestalo
a tak nám soustředění na ledovci tuto nedostatečnou připravenost řádně osladilo. Přestože děvčata lyžovat umí, jejich pokulhávající
kondice jim neumožňovala podávat ty výkony,
co byly zapotřebí. Přesto soustředění v konečné podobě hodnotím kladně, i když se nám
ani moc nevydařilo počasí. Dva dny jsme se
na lyže nedostali vůbec a ve zbytku jsme zápolili s těžkým terénem, který nastal díky velkému množství čerstvého sněhu. Domů jsme
se vraceli s poznatky o schopnostech našich
závodnic a hlavně na co se budeme muset
v nastávajících týdnech zaměřit.
Po Novém roce nás totiž čekal Ski camp na Lipně, který vyvrcholil nedělním závodem v obřím slalomu započítávaným do Šumavského
poháru. Zde se nám příliš nedařilo a místo
boje o medaile to byl vlastně jen boj neskončit
poslední. Přestože odstup od vítězky se nám
oproti loňskému vystoupení na této akci podařilo zkrátit, přesto ve výsledku to vlastně bylo
o něco horší. Vše jen dokazuje, jak je konkurence s přibývajícím věkem vyrovnanější. Přestože
za toto vystoupeni rozhodně pyšní být nemůžeme, přesto jak se dále dočtete, s hlavou zvednutou můžeme po právu chodit.
A zde začíná náš druhý příběh. A to jsou naši
nováčci. S těmi jsem se na lyžích poprvé setkal
až po Vánocích. To co jsem viděl mi nahánělo
hrůzu a musím se přiznat, že jsem měl chuť
někam utéct. Některé z dětí nebyli schopny sjet
ani Jezerní sjezdovku a ti co ji sjeli, tak to takovým způsobem, že na mě šli opravdu mrákoty.
Dvakrát jsme se museli na kopci otočit, než
jsem byl schopný tento stav vydýchat a nějak

si promyslet co s tím. Nakonec můj příběh bych
mohl nazvat Míša a Jára. Přestože byla jejich
technika tak hrůzostrašná a na začátku ani jejich rodiče vůbec nevěděli a ani zřejmě nechápali o čem lyžování je, vše se nakonec v dobré
obrátilo. Jako jediní z těch nových totiž byli
ochotny respektovat můj způsob práce s dětmi
a díky tomu se zde na těchto stránkách máme čím chlubit. Každému novému kdo přijde
do našeho oddílu říkám, že lyžování je o dětech
a jejich rodičích. Já jim jen můžu v této práci pomoci. Noskovi tento přístup respektovali
a o své děti se vzorově starali. Postupně se dařilo všechny špatné návyky odstraňovat a jejich
projev na lyžích obracet k obrazu mému. Pořád
mám před očima, jak se Jára s Míšou šli podívat
při SKI campu na starší děvčata, jak společně
kroutili hlavami, že do branek se nikdy nepostaví. Naštěstí v tu dobu se jejich lyžařské dovednosti začali obracet k lepšímu a tak o měsíc
později již si odbyli svou závodnickou premiéru.
Nic jsme od nich neočekávali a tak jsme se ani
nedočkali žádného zklamání. V sobotním obřím slalomu dokázal Jára dojet na slušném 19.
místě z 28 startujících a Míša na místě 14 ze
startujících 19 dívek. Starší děvčata dojela na 19
respektive 21 místě z 23 startujících. V nedělním slalomu mohli startovat jen dívky, protože
Jára byl na možnost startu ještě příliš mladý.
Jejich kategorie nejela. Děvčata dopadla takto.
Míša byla po prvním kole diskvalifikována pro
špatné projetí brankou. Starší děvčata pak 21.
a 22. místo z 24 startujících. Pozitivní u starších,
že odstup od vítězky byl v porovnání se SKI
campem opět menší.
Ovšem největší překvapení jsme si nechali
na závěr sezony. Na Lipně se začátkem března
jel Lipenský mistr. Dojíždí na něj i závodníci
z Krkonoš a tak konkurence bývá ještě o něco
větší než při Šumavském poháru. Závodilo se
ve třech disciplínách. V sobotu v obřím slalomu a sjezdu a v neděli pak ve slalomu. I zde
jsme měli v žákovských kategoriích čtyři zástupce. Járu, kterého jsme museli postaršit, aby
mohl startovat, protože jejich kategorie opět
nestartovala, Míšu a ve starších děvčatech Sáru
a Lenku. Jak vidíte, zde se oba příběhy začínají
prolínat. Zde nás totiž čekal až nevídaně úspěšný víkend. Přestože přišla obleva a trať se proto
každým projetým závodníkem hodně horšila
,na naše závodníky, kteří reprezentovali naše
městečko můžeme být opravdu hrdí. Je sice
pravda, že polovina závodících dětí z Vyššího
Brodu nepochází, přesto každý jejich úspěch
je na naše město přičítán. Během tohoto víkendu se nám totiž podařilo vybojovat celkem
pět medailí. A jak se komu dařilo? Jára vyšel
sice naprázdno. Ale jak jsem již psal, závodil se
staršíma klukama a tak jeho pátá místa z obřího slalomu a sjezdu jsou velkým příslibem.
Ve slalomu udělal v prvním kole chybu, kdy
musel zastavit a pak se špatně rozjel do brány načež následovala diskvalifikace. Byla to
opravdu velká škoda, protože po dojetí měl
v kategorii ve které startoval nejlepší čas. Tak

určitě příště. Dívkám se ukořistit medaile podařilo. V tomto ohledu jich nejvíce získala dosud
nejslabší Lenka. A to celkem tři. Byl jsem rád,
že se konečně probrala a zabojovala. V obřím
slalomu si vyjela třetí místo a ve sjezdu a slalomu dojela shodně na druhém místě. Další
se starších dívek Sára vybojovala ve sjezdu
třetí místo. V obřím slalomu byla diskvalifikována a ve slalomu ve druhém kole upadla. A to
byla ona, kdo byl po prvním kole jen kousek
od vedoucí závodnice. A to nejlepší nakonec.
Míša v obřím slalomu dokázala dojet na pátém místě. Ve slalomu ji z obou kol od medaile
dělilo jen čtvrt sekundy. No a královskou disciplínu sjezd jsem si nechal záměrně nakonec.
Sjezd se jezdí pouze na Lipně a tak se dá říct,
že závod v Lipenském sjezdu je zároveň i neoficiálním mistrovství republiky v této disciplíně.
Jsem proto dvojnásob rád, že Míša tento sjezd
vyhrála. Při vyhlašování výsledků nikdo nebyl
schopen pochopit, jak absolutně neznámá holka všem vypálila rybník.
Našim mladým závodníkům tímto děkuji. Děkuji i rodičům, kteří to se mnou celou zimu
vydrželi a pomohli pro náš oddíl získat tyto
úspěchy. Věřím, že v dalších rocích se nám
bude přinejmenším dařit tak dobře jako při
našem posledním vystoupení. Do budoucna
bych si přál, aby se náš oddíl ještě trochu rozšířil o stejně nadšené rodiče a jejich děti jako
jsou třeba Noskovi. Na nich je vidět, že pokud
se rodiče svým dětem věnují a pracují přesně
dle mých instrukcí, tak se dá dobrých výsledků
dosáhnout.
Škoda jen, že to takhle nepochopili všichni
nově příchozí a přestože i jim jsem nějaký čas
věnoval, nikam se tyto děti neposunuly. Pokud se rodiče nezapojí, tak ani děti nakonec
nejezdí. Lyžování je individuální sport a každý
závodník potřebuje individuální přístup. Proto
je úspěch bez rodičů vyloučen, protože není
možné si pověsit jedno dítě na krk s tím, že se
budu současně věnovat i těm dalším. Takhle to
opravdu nefunguje.
Nám přeji do další práce hodně síly a vám milí
čtenáři, pokud máte menší děti, aby jste našli
odvahu a přidali se k nám. 
Za SKI Vyšší Brod Karel Lavička.
Foto: Šárka Nosková
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Andrea Meškánová třetí v Linci
19th Championschips Raifeisen Bank Austria
Linz je pro vyšebrodské stolní tenisty takovým
lákadlem, že jsou ochotni na něm startovat
i se všemi nedoléčenými zraněními. Nikdo si
nenechá ujít příležitost hrát na největším evropském mládežnickém turnaji za účasti více
než pěti set hráčů z dvaceti tří zemí. Tady se
odpouští každý neúspěch a úspěch je oslavován v každé zemi. Je jen málo turnajů, kde se
prohra považuje za získanou zkušenost a každé vítězství se cení dvojnásob protože tohle je
přehlídka toho nejlepšího co v Evropě je.
Andrea Meškánová si vedla nejlépe ze všech
vyšebrodských. V turnaji týmů starších žákyň
vytvořila dvojici s ne právě ostřílenou Anetou
Dubravcovou ze Lhenic, ale dívky si nakonec
vedli neuvěřitelně dobře. V základní skupině
porazily druhý tým Dánska 3:2 a vypadalo to
že dosáhly na své maximum. Pak však dokázaly
porazit DJK Sportverband z Německa a těsná
porážka ze švýcarským Neuhausenem nic neměnila na jistém postupu dále. V další skupině
na holky čekaly reprezentační týmy Rakouska
a Slovenska.
V prvním zápase proti Rakousku nastoupila
proti Djordjevicové k svému životnímu zápasu Aneta Dubravcová. Účastnici Mistrovství
Evropy juniorů vyprovodila debaklem tři nula
po výkonu, na jaký se nezapomíná. S jedničkou Elenou Pöll se utkala Meškánová a také
vyhrála. Čtyřhra vyrovnaných soupeřek často připomíná šachovou partii dvou trenérů.
Tentokrát však reprezentační trenér Rakouska
nechal zdravý úsudek někde ve Vídni a výhra
3:0 byla na světě. Bezprostředně po zápase
však všechnu euforii hráček i trenéra zkalily
Slovenky. Celý zápas byly lepší a zaslouženě
porazily Vyšší Brod 3:0. Jedno vítězství ze dvou
však stačilo k postupu mezi nejlepších šest
týmů turnaje.

Recept na nebezpečnou Němku hraničil až
s drzostí: Použít ještě větší sílu,razanci a energii
než soupeřka. Vše zafungovalo jak mělo a také
další soupeřka, Dánka Hansen byla vyprovozena poněkud nehorázným způsobem.

V čtvrtfinálovém pavouku vyšebrodské hráčky
narazily na další český tým Liberec-Rakovník
a bylo jasné, že k úspěchu potřebují zopakovat
výkon proti Rakousku. Nestalo se a tak se může
Vyšší Brod pyšnit šestým místem.
Neztratily se ani dorostenky. V soutěži
Challenge se o třetí a čtvrté místo utkaly dokonce dva týmy z Vyššího Brodu. Úspěšnější
byl V. Brod 1. Šárka Procházková s Marií Chovancovou jsou přece jen o něco zkušenější než
jejich mladší kamarádky Levaiová-Nečasová.
Ale i tak, musela dvojka Vyššího Brodu třikrát
vyhrát aby se probojovala do semifinále této soutěže. Kamil Kuchta s Adamem Siverou
překvapivě vyhráli základní skupinu. Porazili výběr Jižního Švýcarska lehce 3:0 a italský
Emilia Romana 3:2 , ale v další skupině už
nestačili na Norsko a BTK Rekord z Německa.
Dělené devatenácté místo v této konkurenci
stojí za pochvalu.
Když Andrea Meškánová viděla svoje vylosování v soutěži jednotlivců, tak si rozhodně
nemohla libovat nad nějakou zvláštní přízní
osudu. Hned v prvním zápase se utkala s nesmírně silnou Josephine Plonies z BTT Berlín a po prvním setu vypadala na těžké K.O.

Slunce budiž pochváleno

S

oučasná věda zná nespočet důvodů, proč
je Slunce pro život na Zemi nezbytné. Bez
vědy, ale se znalostí přírody, si význam slunečního kotouče na nebi uvědomovali i naši dávní
předkové. Slunce pro ně bylo Bohem. V antickém Řecku to byl Helios, v dávném Římě mu
říkali Sol a v civilizaci mnohem starší, ve starobylém Egyptě, ho zvali Ré, Ra nebo Amon. Také
staří Slované si božské Slunce pojmenovali.
Říkali mu Svarog a přidělili mu dokonce syna.
Ten se jmenoval Svarožič a jeho úkolem bylo
přenášet sluneční žár na Zemi.

v různé květnové dny a tak přišel s nezbytnou
inovací. Zavedl Evropský den Slunce a v kalendáři pro něj našel místo 17. května. A aby tomu
dodal váhu a módní ekologický nádech, umocnil význam svátečního dne propagací využívání slunečního záření. Evropské dny Slunce podporují využití volného a neomezeného zdroje
obnovitelné energie, který je dostupný všude
a pro každého. Slunce jako centrální hvězda
naší planetární soustavy je unikátním zdrojem,
který je možné využít k výrobě elektřiny stejně
tak jako k vytápění a chlazení.

Připomínat si 3. května Den Slunce si ale máme
především pro jeho životadárnou sílu. Tento
den si připomínáme jeho význam pro život
na naší planetě. Do termínu oslavy ale začala mluvit Evropská unie. Brusel si totiž všiml,
že Den Slunce se v řadě členských zemí slaví

Možná Slunce bereme jako něco příliš samozřejmého, co na nás jen svítí, a přitom je spolu s vodou základním dárcem života na Zemi.
Buďme rádi, že zatím není nic jistějšího, než to,
že Slunce vyjde každý den ! 
Odbor ŽP, MěÚ Vyšší Brod
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V pavouku hlavní soutěže měla Andrea volný
los a tak se až ve druhém kole mohla utkat
s Norkou Myklebust. Zápas měl podobný průběh jako s Němkou Plonies. Po prvním setu se
zdálo, že Mandy nebude mít co hrát a tak bylo
třeba trochu rozdrobit hru. Skandinávští stolní
tenisté jsou bezesporu vynikající hráči. Jen jim
chybí větší schopnost improvizace a tak stačí
rozbít jim jejich herní šablony. Norka na to
vůbec nedokázala zareagovat a Vyšebrodská
naděje se rázem ocitla mezi osmi nejlepšími,
kde měla Česká republika hned trojnásobné
zastoupení. Mimochodem, stejně jako Slovensko. Zde Andrea porazila obávanou hráčku
Sparty Praha Natálii Handlovou 3:1. V semifinále pak už nestačily síly na velkou kamarádku stolních tenistek Vyššího Brodu Moniku
Pařízkovou z Liberce. Ta nakonec celý turnaj
vyhrála.
Dobře si vedl Kamil Kuchta. Po nezdaru v základní skupině musel do Challenge zde pak
vyhrával jeden zápas za druhým. Postupně
zdolal Itala Lobata, Malťana Spankola a Švéda,
von Löveho. Jeho cesta skončila až mezi osmi
nejlepšími , když jeho přemožitelem byl vynikající Maďar Beck. Ostatní se různě potýkali
s dílčími úspěchy a neúspěchy ale výkony podávali všichni často na hranici svých možností
a dovednosti.
Samostatnou kapitolou jsou marodi a rekonvalescenti. Šárka Procházková prodělala plastickou operaci kloubu na prostředníku pravé
ruky. Raketu vzala pořádně a správně do ruky
týden před turnajem. Její výkony a výsledky
jsou přímo úměrné míře bolesti, jakou Šárka
právě prožívá. Ale pohár si z Lince odvezla
a nezbývá než doufat, že se ruka umoudří
a přestane Šárku bolet.
Jiné to je s Andreou Petrů. Zlomená noha, končetina dlouhodobě v sádře a následné oslabení svalstva. Tři problémy najednou, s nimiž
se musí vyrovnat jak trenér, tak hráčka. Noha
a celý organismus musí být zatěžován velmi opatrně a pomalinku. Nevhodným pohybem zde může dojít i k natažení některého
z oslabených svalů a to by bylo po sportování
do konce srpna. Ale i tak bylo na Andy vidět
jak se zlepšuje den ode dne a na MČR družstev
už bude zase v plném lesku.
Sotva se však začnou uzdravovat jedni, pochroumají se druzí. Posila do divize žen a následně pak do druhé ligy Natálka Nečasová si
při chůzi po chodníku ve Vyšším Brodě způsobila těžký výron v kotníku. Poslední den
turnaje musela po jednom odehraném zápase skrečovat všechny další utkání. V lékařské
správě se doporučuje měsíc bez sportu. Přejeme brzké uzdravení a pozdravujeme Technické služby města. 
 p.m.

Škola KYUSHO-JITSU
V

ážení čtenáři Vyšebrodského zpravodaje, doufám, že Vás minulý
článek alespoň trochu zaujal. Pokud ano, rád bych se s Vámi podělil
o dalších zkušenostech vitálních bodů v naší Škole Kyusho-Jitsu. Dnešním bodem je vitální místo, které nazýváme Plíce 7. Opět se jedná o velice silný bod, jak v bojových, tak ozdravných technikách. Ještě předtím,
než o tomto bodu začnu psát, rád bych Vám vysvětlil, že Kyusho se
nezabývá pouze body na těle, ale musíme pochopit i filozofii tohoto
bojového stylu. Učení Kyusho je ve vyšších formách dlouhodobé studium, které se řídí dalšími principy. Jedná se o princip JIN-JANG, princip
meridiánových hodin, princip pěti elementů atd. Každý bojovník, bez
ohledu na styl, se ve vyšších mistrovských stupních ( DAN) začne dříve či
později o tyto principy zajímat. V každém článku se pokusíme jednotlivé
principy okrajově rozebrat a vysvětlit.
Princip JIN-JANG
V dávných dobách považovali Číňané za zdroj veškerého pohybu hmoty
a životní síly stálé a rovnovážné působení záporného a kladného pólu
energie, které oni nazývají Jin a Jang. Jin je symbolem ženy, černé barvy,
chladu, smrti. Jang je symbolem muže, bílé barvy, tepla, zrození. Jin je
na lidském těle část vnitřní, tedy hrudník, vnitřní část horních a dolních
končetin. Jang se nachází na vnější částí těla a končetin. Aby vše správně
fungovalo, musí být mezi těmito prvky rovnováha a harmonie.

Dovolím si uvést příklad Jin-Jang ve vztahu mezi ženou a mužem, který
volně přeneseme do bojového umění. Představíme si, že jako muž Jang
foto č. 1
přijdeme pozdě z restaurace. Manželka, tedy prvek Jin, Vás začne kárat.
Muž prvek JANG pochopitelně ví, že udělal chybu, neodporuje a mlčí J.
Rovnováha je narušena, žena má v této chvíli navrch. V bojovém stylu je to obdobné pokud, se
postavíme vnitřní stranou, tedy Jin, k protivníkově vnější straně, tedy Jang, má Jin v dané chvíli
převahu. Při této bojové technice stojíme svou vnitřní stranou k protivníkově boku, nebo za ním.
Technika je využívána při uhýbání před úderem, nebo při napadení protivníka zezadu. Z tohoto
vyplývá, že již staří Číňané věděli, že žena má vždy převahu nad mužem.
Vitální bod Plíce 7
Lokalizace: LieQue, (zlomek mraků) leží na meridiánové dráze plic, která má celkem 11 bodů.
Začíná pod klíční kostí a sestupuje vnitřní stranou paže k okraji nehtu palce (foto č.1).
Ozdravné techniky: Působí na plicní a dýchací onemocnění, astma, choroby ze srdečního městnání v plicích, otoky v obličeji, bolesti v průběhu dráhy, oční a kožní choroby. V případě nerovnováhy jsou známé fyzické projevy související s funkcí plic, dýchací obtíže, kašel, astma, pocity
dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v krku, bolesti v zápěstí a ramenou. Jedná se o velice používaný
bod při popáleninách, kdy tlakem působícím na toto místo, zkracujeme délku hojení a předcházíme komplikacím, které jsou s popáleninami spojené.

Bojové techniky: Použití je stejné jako u bodu plíce 5. Tedy provádíme do tohoto místa
úder, nebo tlak prsty tzv. „nakadakaken“, a to
ve směru k palci ruky (foto č.2,3). Tato technika paralyzuje ruku protivníka, dle síly úderu
na vteřiny až minuty. Poté máme dostatečný
čas na vyřešení situace a ukončení boje.
Závěr: Vždy je lepší konfliktu předcházet, ale
pokud nastane a je nevyhnutelný, je třeba
konflikt vyřešit rychle. Na ulici neexistují žádná
pravidla boje, je dobré být na vše připraven.
Případný útěk z boje není slabostí člověka,
naopak být silný neznamená, že musíš bojovat. Opravdová síla, je být dostatečně moudrý
na to, odkráčet pryč z hádky s hlavou vztyčenou. To ale vše do doby, kdy budete muset
chránit svou rodinu. Příště mimodráhový bod
N UE 9 speciální bod bicepsu.
Pokud si budete chtít Kyusho vyzkoušet rádi
Vás uvítáme na našem tréninku.
Více na tel.č. 774 862 568, nebo na
www.kyushovb.cz. 
Za oddíl Kyusho-Jitsu Vyšší Brod
Zdeněk Vidlák.

foto č. 2

foto č. 3
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Konečně JARO!!! Zahrádkáři se už těší
na své zahrady, cyklisté na kolo... a my na vodu
N

Budějovicích, na Purkarci, v Jindřichově
Hradci, poté nás čeká poprvé do našeho itineráře zařazený Bezdrev a podzim zakončíme ve Znojmě. Uf, není toho málo, tak nějak
tuším, že trénovat potřebujeme jako sůl.

a poslední roky nezvykle tuhá zima končí, vodní sloupec v řece Vltavě pomalu,
ale jistě klesá a tak můžeme začít plánovat,
kdy uděláme první trénink. Dokonce jsme
letos mohli začít i dříve, ale naše tréninková loď lehce stávkovala a proto musela
na opravu. V půlce dubna tedy konečně zahajujeme sezonu 2019.
Mám obrovskou radost, když se na prvním
tréninku objeví téměř všechny dračice. Nikomu nevadí, že se s těžkou lodí musíme
nejdříve společně poprat a dostat ji na vodu.
Nikomu nevadí, že voda studí jako led. A už
vůbec nikomu nevadí, že první jízda má
k dokonalosti daleko, což bývá neklamným
znamením, že se druhý den nebudeme
moci ani hnout. Ale jak říká můj manžel:
„Co bolí, to roste!“

A co zmínit závěrem? Třeba to, že jsme se
po dlouhých sedmi letech konečně dočkali nových dresů! A světe div se, prý nám to
v nich sluší…No nevím, důležitější bude, co
budeme předvádět na vodě. Doufám, že my
všechny, vyšebrodské Dravé saně, Vám i nadále budeme přinášet zprávy o našich úspěších a dělat Vám tím radost. 
Do prvních závodů nám zbývá pouhý měsíc.
Tradičně začínáme na domovském Lipně
18. – 19. 5.. Samozřejmě budeme moc rádi,
když nás přijdete podpořit. A jako obvykle
se zúčastníme závodů v Třeboni, Českých

Za tým Dravé saně
Lucie Jarošová

Rallye Český Krumlov
se opět pojede u Rožmberka
Českokrumlovská rallye se pojede nejen
o body do republikového šampionátu soudobých a historických vozů, ale také do hodnocení středoevropské Central Rally Trophy,
kam jsou zařazeny kromě nedávné Valašské
rally ještě podniky v Chorvatsku, Rakousku,
Slovinsku a Německu.

Vítězem posledních čtyř ročníků
Rallye Český Krumlov se stal Jan Kopecký.

S

edmačtyřicáté pokračováním Rallye Český Krumlov ve dnech 17. a 18. května.
Na tratích náročných rychlostních zkoušek,
v areálu českobudějovického výstaviště
a také v Rožmberku nad Vltavou bude opět
k vidění kompletní domácí špička této populární motoristické disciplíny.

Odměnou pro pořadatele, bude světová
premiéra nové evoluce závodního vozu Škoda Fabia R5, kterou bude v Českém Krumlově pilotovat úřadující mistr světa kategorie
WRC 2, několikanásobný český šampion
a vítěz předchozích čtyřech ročníků Jan Kopecký. Poprvé se nejnovější speciál mladoboleslavské automobilky prožene na Českokrumlovsku.
Stejně jako vloni se většina rychlostních
zkoušek jede v širším okolí Kaplice, posádky
ale zavítají také do Rožmberka nad Vltavou.
Měřený test, který startuje poblíž hradu, je

na programu během soboty 18. května. První průjezd začíná v 11:18, podruhé vyrazí
soutěžní posádky na náročnou trať vedoucí
především po lesních cestách v 15:56.
Kromě „rychlé“ rallye se v Českém Krumlově
a okolí bude ve stejném termínu konat také
unikátní soutěž vozidel s pohony budoucnosti. Osmý ročník Czech New Energies
Rallye je opět součástí světového poháru
elektromobilů.
Více na www.rallyekrumlov.cz
a www.rallye-newenergies.cz.
Text: Pavel Kacerovský
Foto: Petr Skřivánek
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Čtenářský koutek
Jenže se zdá, že v okolí se potulují záškodníci,
kteří vyhlásili knihám válku. Kdo to je?
Gray Kes – Nelly, hlídačka příšerek
Seznamte se s humornými příběhy hlídačky
malých příšerek Nelly!
Stančík Petr – H2O a tajná vodní mise
Dobrodružný příběh pro chytré děti, který jde
do hloubky kapesní ponorkou.
Bradley Alan – Koláč s kapkou jedu
Největší vášní jedenáctileté Flavie de Luce,
dcery britského aristokrata, je chemie – a brzy
bude mít příležitost uplatnit své poznatky
(zvláště o jedech) při vyšetřování zločinu.
Vážení čtenáři,
Vítám Vás u květnových knižních novinek,
které se objeví v nabídce naší knihovny. V ní
objevíte i několik knih, z nichž se bude číst při
letošní evropské Noci literatury, do které se
zapojíme i my. Pokud tak trochu závidíte dětem jejich Podvečerní čtení, přijďte 9. května
na takové malé „dospělácké posezení“, místo výtvarné dílny však na nás čeká příjemná
hudba a … Budeme se těšit.
R. Ouředníková
leporela:
Zvířata a jejich mláďata
Jak bydlí zvířata
Jak mluví zvířata?
Co se děje v mraveništi
Co se děje ve včelím úlu
pro děti:
Mülelrová Markéta – Ariščina dobrodružství
12 poutavých příběhů šarlapinského pasteveckého psa.
Bollinger Max – Slavnost obrů
V zemi obrů žijí spolu velký a malý obr. Když
jim sova doručí pozvánku na slavnost, velký se
hned chystá na cestu. A malý nedá jinak, než že
půjde s ním.
Field Julian – Brumla a Remcík a (ne)přítel ve
větvích
Remcík už má nervy zase napnuté jako struny.
A k tomu všemu se zdá, že se kamarádům přistěhoval na nejbližší strom nový – neuvěřitelně
hlučný – soused!
Cantini Barbara – Mortina a protivný bratranec
Mortina a její nejlepší kamarád, chrtí albín jménem Truchlík, žijí s tetou Neboženkou a tráví své
dny hrou se strašidly z vily Rozvalinky.
Smolíková Klára – Knihožrouti
Třeťáci Aleš a Zorka jsou v knihovně pečení
vaření, vlastně jim jedna knihovna ani nestačí.

Kaaberbol Lene – Divočarka
Klára je nenápadná dvanáctiletá dívka. Nečekaně zjistí, že je divočarka s nadpřirozenými
schopnostmi a posláním porazit zlovolnou
opeřenou bytost, která si říká Chiméra.
Schmeißer Frank – Legenda o Dračí hoře
Oskar nechápe vůbec nic, když se najednou
ocitne v Dračí hoře – jako drakobijec. Kdo v aréně selže, stane se dračí pochoutkou, ještě než
stačí říct „Já chci zase zpátky domů“.
Keilová Melissa – Kráska a geek
Sam je geek a vůbec mu to nepřekáží. Má svoje hororové filmy, potrhlé kámoše a taky World of Warcraft. Pokud se u jeho dveří neobjeví
samotná princezna Leia, nepovažuje za nutné
existenci ženského pohlaví jakkoliv řešit. Pak
ale potká Camillu.
Ščerba Natalija – Koruna času
Rozhodující bitva o trůn Času nastává! Závěrečný díl nejúspěšnější ruské fantasy ságy.
Taylor Laini – Můza nočních můr
Sarai vysílala každou noc své můry a myslela si,
že už zná všechny hrůzy světa. Mýlila se.
Petersen Siri – Plíseň
Představte si, že jste lovnou zvěří v neznámém
světě. Ve světě lidí, který pomalu umírá. Ve
světě, odkud pocházíte a kde jste doufali, že
konečně naleznete domov. Jenže to jste se pořádně spletli.
Detektivky pro dospělé:
Houserová Eva – Projekt Sandrina
Žijeme ve světě, kde se prolíná showbyznys,
politika a peníze. Kdo v něm má největší moc?
Cimický Jan – Ve stínu draka
Ve Vltavě u Karlova mostu se objeví část lidského těla a je jasné, že zjistit o koho se jedná,
bude velice těžké.
Beaton M.C. – Agatha Raisinová a zločin na
ostrově

Agatha, majitelka úspěšné PR agentury, se jednoho dne rozhodla, že má Londýna i reklamy
dost a přestěhovala se do idylické vesničky Carsely, kde si chtěla užívat předčasného důchodu.
DeMille Nelson – Ostrov antrax
John Corey, detektiv z oddělení vražd newyorské policie, se přestěhuje na Long Island, aby se
zotavil ze zranění, které utrpěl ve službě. Místní
šerif ho však najme jako poradce při vyšetřování vraždy.
Lackberg Camilla – Zlatá klec
Napínavý román se odehrává ve Stockholmu
a točí se kolem Faye, ženy připravené udělat
cokoli, aby dosáhla toho, po čem nejvíc touží:
pomsty.
Penny Louise – Kudy vchází světlo
Kariéra Armanda Gamache, dříve respektovaného vrchního inspektora quebecké Sureté,
balancuje nad propastí a v rozkladu je také jeho
oddělení vražd, ze kterého musela odejít většina jemu věrných agentů.
May Peter – Ochráním tě
Jedna žena se zaobírá minulostí, druhá je ponořena do vyšetřování. Obě se však postupně
přibližují k nepříteli s vražednými úmysly.
Adolfsson Maria – Velká chyba
Festival ústřic je vždy velká událost. Když se
však Karen ráno po slavnosti probudí s ohromnou kocovinou, a navíc leží v hotelové posteli
vedle svého šéfa, nemá radost ani z jednoho.
pro dospělé:
Ferante Elena – Dny opuštění
Olgu, spisovatelku žijící v Turíně, která se vzdala
své kariéry ve prospěch rodiny, opustí zdánlivě
bezdůvodně manžel a nechá ji topit se v pochybách a klamných nadějích na jeho návrat.
Center Cathrine – Jak ti zmizet ze života
Margaret hledí do budoucnosti s oprávněnými
nadějemi: má snoubence, kterého zbožňuje,
skvělou práci, zkrátka všechno, o čem si kdy
snila. Pak ale dojde k nenadálému zvratu.
Horňáková–Civade Lenka – Grófka
Z pařížského Východního nádraží vyjíždí 21.
srpna 1988 vlak do Prahy a odváží skupinu
mladých lidí z Československa, kteří na pozvání
pobývali týden ve Francii. Anna, jíž je právě ten
den osmnáct let, si ale jen vyzvedne pas a do
vlaku ke zděšení ostatních nenastoupí. Je rozhodnutá nadělit si k narozeninám svobodu, ačkoliv sama ještě nemá tušení, co všechno ono
sladce znějící slovo znamená a jakou cenu za ni
bude muset platit.
Bowen Rhys – Panství Farleigh
Do života lorda Westerhama a jeho pěti dcer
zasáhne druhá světová válka.
Ng Celeste – Vše, co jsme si nikdy neřekli
Lydia je mrtvá. To ale zatím nevědí.
Printzac Julie – Ženy v poklusu
Justine je rozvedená a na hledání vztahu nemá
čas, i když by ve skrytu duše o nějaký stála. Prá-
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vě přítelkyně jí pomáhají vrátit se zpátky k jejím
kořenům, odhalit rodinná tajemství a snad najít
i cestu k novému vztahu.
Dostálová Zuzana – Hodiny od Ašera
Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit
osamění, nebo jen to, že si nemohou dovolit
hodinky Hublot? Karla a Helenu spojí jedno letní odpoledne náhoda.
Schlink Bernard – Olga
Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od konce 19. století do sedmdesátých let 20. století.
Kawagushi Toshikazu – Než vystydne káva
Malá japonská kavárna ukrývá nečekané tajemství. Jedno z jejích míst umožňuje hostům
kavárny, vrátit se zpět do minulosti. Musí však
dodržet určité podmínky. Přítomnost však nezmění a čas mají omezený.

Palán Aleš – Miss exitus
Ema, pracovnice domácího hospicu, který poskytuje péči umírajícím klientům v jejich domovech, zažívá během jediného dne několik
zásadních životních zvratů.
Kutscher Volker – Tichý zabiják
Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty
Winterové přivádí Gereona Ratha do berlínských filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař působící na berlínském oddělení vražd
brzy pozná stinné stránky hvězdného prostředí a je svědkem přelomové fáze filmové
branže.
Cima Anna – Probudím se na Šibuji
Když se sedmnáctiletá Jana dostane do vysněného Tokia, nejraději by zde zůstala navždy.
Záhy se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky může takové přání mít.

Knižní tipy
listopadu loňského roku byla dokončena

V

výstavba kxtaci ve výši 250.000 Kč. 

jstr

pro zajímavost:
Krausová Dita – Odložený život
Skutečný příběh Osvětimské knihovnice
Mašínová Zdena – Čtyři české osudy
Tragický úděl rodiny Mašínovy. 

Knihovna
v sobotu
sobota 18. května
otevřeno od 9 – 12 hod.
Nově je pro Vás knihovna otevřena
ve zkušební době a to každou čtvrtou
sobotu v měsíci. 

Podvečerní čtení
Poslední jarní podvečerní čtení
spojené s výtvarnou dílnou se uskuteční

ve čtvrtek 16. května v 18 hod.
v knihovně
S sebou přezůvky a dobrou náladu.
Vhodné pro děti starší 5 let nebo mladší
v doprovodu rodičů.
Budeme se těšit. 

Noc s Andersenem 2019
19. pohádková Noc s Andersenem proběhla v letošním roce v pátek 29. března 2019 na 1.775
místech. V Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA,
Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém
Zélandu či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku – tedy
v 21 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi knížkami 98.853 malých i velkých
účastníků.
Ze statistiky organizátorek
15. NOC S ANDERSENEM ve Vyšším Brodě
Již po patnácté jsme se sešli v naší knihovně,
abychom si společně s ostatními připomněli
jméno Hanse Christiana Andersena. Na 15.
Noc se přihlásilo 15 dětí od 2. třídy. Letošní
téma noci byli Vikingové.

jsme pomocí sádrových obinadel a dobrovolníků vytvořili obličejové masky, které jsme
následně připevnili na papír. Teď již nebránilo
nic tomu, abychom ztvárnili podobu Vikinga.
Velmi povedené obličejové masky zdobí dětské oddělení.

Sešli jsme se na 19. hodinu. Na začátku jsme
si přečetli 3 příběhy, ze kterých jsme se o Vikinzích mohli dozvědět mnoho zajímavého.
Následovalo tvoření. Úkolem dětí bylo vytvořit
podobu vikingského muže či ženy. Jako první

Večeře na posilněnou před noční procházkou
nám přišla vhod. Jelikož v řece stále teče hodně vody, museli jsme noční plavbu odložit na
jindy. Za vděk jsme vzali procházkou nočním
lesem jen za svitu měsíce a svíčky. Z procházky

Mrňata v knihovně
Pro děti do tří let a jejich rodiče. Přijďte do knihovny strávit společný čas s knihou, čtením,
pohybem a hrou. ve středu 22. května v 10 hodin
Účast není podmíněna registrací v knihovně. Budeme se těšit. 
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jsme se vrátili všichni, abychom ulehli na svá
lože a nechali si zdát příjemné sny. Budíček,
vstávání a lehká snídaně ukončily naši další
Noc s Andersenem.
Děkuji všem za příjemně strávený čas. 
R. Ouředníková

Poděkování
Nocležníci z Noci s Andersenem tímto
děkují manželům Baštýřovým za výtečný
sponzorský dar. Děkujeme. 

AUTO-ELEKTRO
Alois Krejčík
ELEKTROOPRAVY-DIAGNOSTIKA
KLIMATIZACE-PLNĚNÍ-SERVIS
5.května 17,Vyšší Brod-200m pod náměstím
tel.: +420602559728
email: aek.vyssibrod@tiscali

Odborné opravy:

Autoelektriky, alternátory, startery, centr. zamykání
Nové i repasované alternátory a startery pro zemědělskou
techniku,osobní i nákladní automobily.
BOSCH-Diagnostika motor. vozidel-benzin,diesel
Motortester BOSCH:
Funkční testy: turbo, zákl. nastavení motorů, komfortu
a dalších jednotek. Climatronic, seřízení a nast. xenon.
světlometů atd.
Využijte špičkové diagnostiky a SERVISU KLIMATIZACE

LESY MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV
Prodej palivového dříví
v délkách 2 a 4 m

Jehličnaté – cena 499 Kč / PRM bez DPH
V případě objednávky množství 40 PRM
doprava zdarma.
Kontakt: tel. 702 162 841, 380 711 567
e-mail: lesymestack@cmail.cz

www.lesymestack.cz
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Řádková inzerce

Nabídka práce

• Přijmeme dentální hygienistku na zubní
kliniku ve Vyšším Brodě. Tel. 380 746 276

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka
na hlavní pracovní poměr na následující pozici:
Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu? Nebaví vás sedět celý
den u počítače? Láká vás práce v jedné z nejlukrativnější oblasti
Česka přímo v Lipně nad Vltavou? Pak hledáme právě vás!
Náplň práce:
• V letním období – různorodá práce v jednotlivých půjčovnách
INTERSPORT Rent – kola, bikepark, loděnice, koloběžky,
přístav – lodě
• V zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského vybavení
v ČR ve Skiareálu Lipno
• Jaro/ podzim – příprava provozoven na nadcházející sezónu
Požadujeme:
• Minimálně SŠ vzdělání
• Komunikativní znalost AJ či NJ
• Spolehlivost
• Samostatnost

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• Zajímavou práci v příjemném prostředí
sportovního areálu
• Dotované ubytování
• Sleva na stravování
• Volný vstup do bazénu, sauny…
• Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT
Lipno
• Možnost využití sportovního vybavení
jednotlivých půjčoven
• Skipas pro vlastní použití zdarma

Zaujala Vás tato nabídka?

Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz.
Více informací na telefonu 725 988 820.

Brigáda na hradě Rožmberk – 115 Kč/h
Do obchodu se suvenýry a drobným občerstvením na hradě Rožmberk
přijmeme brigádnici na DPP na červenec a srpen 2019.
Obsazení směn dle dohody.

Požadujeme:

• zodpovědnost • spolehlivost • hbitost • příjemné vystupování
• zdravotní průkaz
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, hrubou odměnu po zapracování 115 Kč/h,
stravenky a možnost dlouhodobé spolupráce i v dalších sezónách.
V případě potřeby zajistíme hrazené ubytování v místě.
Kontakt: info.colibri@centrum.cz, mobil: 725 336 636

Jitka Bedri
Cukrárna Eva, Náměstí 61,
Vyšší Brod 382 73
Hledáme prodavače/prodavačku
na hlavní pracovní poměr
• Mzda 100 Kč/hod + příplatek sobota
a neděle 10 Kč/hod + odměny
• Turnusové směny
• Min. vzdělání základní (nevyučené zaučíme)
• Nástup možný ihned
Kontaktní osoba/provozovatel:
Jitka Bedri, tel.: 602 119 703, 727 978 817
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• Přijmeme důchodkyni - zdravotní sestru na občasnou výpomoc na zubní kliniku
ve Vyšším Brodě. Tel. 380 746 276
• Hledáme pokojskou. Informace na:
725 339 343, milena@lipnolakeresort.cz,
Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p.
302, 382 78. www.lipnolakeresort.cz
• Koupím známky, obrazy, mince, šavle
a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán a jiné staré věci. Jednotlivě,
sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.
• Koupím starší motorku Babeta,
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Stadion.
Tel: 721 707 587
• Penzion Herbertov – Vyšší Brod přijme:
na stálý pracovní poměr, na smlouvu
o dohodě nebo sezonní práci pokojskou.
Bližší informace na telefonu: 602 659 616

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá,
přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:

Pokojská – nástup IHNED.
Servírka/číšník, pomocná síla úklid/kuchyň,
údržbář.
Možno i páry. Nástup od března 2019.
Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929

PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL OPĚT SLAVÍ,
TENTOKRÁT PRACOVNÍ JUBILEA
Historie společnosti ENGEL v Kaplici sahá až do roku 1999, kdy vznikla první
myšlenka vyrábět rozvaděče i v České republice. Společnost tehdy zaměstnávala 5 pracovníků. Postupem času však nabírala na síle a rozrůstala se jak počtem
zaměstnanců, tak rozlohou výrobní plochy. V tuto chvíli ENGEL zaměstnává více
než 1000 pracovníků a rozloha závodu činí 34 000 m2.
Je nám ctí, že se můžeme každoročně sejít s těmi kolegy, kteří v ENGELu slaví
patnáctileté pracovní jubileum. Tedy jsou s námi téměř od samého začátku. Pamatují původní výrobní halu i to, jak se výroba několikrát přesouvala do větších
prostor. Pamatují, v jak malých týmech začínali a jak se týmy postupně rozšířily.
ENGEL Kaplice gratuluje všem jubilantům roku 2019 a děkujeme za vaši loajalitu
a nasazení.

Výrobní ředitel Mag. Philipp Berndorfer a obchodní ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth gratulují jubilantům roku 2019.

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

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

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

kulturní program květen

• 9. 5. 2019 čtvrtek, 19 hod.,
Cafe Convento
NOC LITERATURY
• 16. 5. 2019 čtvrtek 18 hod.,
Městská knihovna
KVĚTNOVÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ
Čtení pro děti spojené s výtvarnou dílnou
• 22. 5. 2019 středa, 10 hod.,
Městská knihovna
MRŇATA DO KNIHOVNY
Pro maminky s dětmi do 3 let
• 21. 5. 2019 úterý, 17 hod., kino
DIVADLO MALÉhRY / SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 23. 5. 2019 čtvrtek, 16 hod.,
Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
K poslechu a tanci hraje Luděk Rychnavský
Soutěž o nejzajímavější letní klobouk
Vstupné: 50 Kč / osoba
• 25. 5. 2019 sobota, 14 hod.,
areál motokrosu
DĚTSKÝ DEN
Putování za pohádkou po Opatské stezce
Start: areál bývalého motokrosu
Změna programu vyhrazena.

Pořadatel: Obec Benešov nad Černou, Info: www.benesovnc.cz,
tel. 602 468 377, 723 340 994, 727 814 457
Vstupné dobrovolné

Mimořádná
nabídka
Neváhejte a využijte mimořádné
příležitosti na vlastní oči vidět
a poslouchat hvězdy TV Šlágr
a to celé odpoledne, od 15 do 20 hod.!
Pojeďte do Větřní
– do kulturního areálu Plovárna

v sobotu 25. 5. 2019.
Pavelec s.r.o. přistaví autobus

na Náměstí ve 14 hodin

a vyrazíme se pobavit na vystoupení
různých žánrů.
Pokud máte zájem, přijďte se přihlásit
do Infocentra. Počet míst je omezen!
Cena 200 Kč / osoba.

Městská knihovna ve spolupráci
s Cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě

Vás srdečně zve na literární večer spojený
s příjemnou hudbou a občerstvením
do klášterní kavárny Caffè Convento
ve čtvrtek 9. května od 19 hodin.
Budeme se těšit.

Mš Vyšší Brod zve na

odborně zaměřená setkání
s odborníky:
• Pondělí 13. 5. v 16,30 hod. – beseda
s logopedkou Milenou Doležalovou
• Úterý 21. 5. v 16,30 hod. – beseda
s dětskou lékařkou Mudr. M. Novákovou
Probírat se budou problémy, které nejvíce
tíží dnešní rodiče.
Setkání se budou konat v Mš – budova Zuš
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Uzávěrka příštího vydání
je v pátek 24. 5. 2019 do 12 hodin.

