ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD



ročník 28 |září 2017 (293) | náklad 1200 ks

Vyšebrodský
zpravodaj

zdarma



w w w.m es tov ys sib ro d.c z
PARTNER VYŠEBRODSKÉHO
ZPRAVODAJE

Rozšířeno o příspěvky města o obcí
Rožmberk nad Vltavou a Přední Výtoň
MÁŇ

A

a
b
v
a
l
45. P plavidel
h
c
í
n
z
ó
kuri
7
1
0
2
í
2. zář

 Dynamo hledá talenty

Nábor mládeže
8. 9. 2017, 17.00 hod.
Více na str. 17

KAPITÁN
je

PROGRAM:
9.00–12.00
11.00
11.30

- PŘEJÍM KA PLAVIDEL A ZÁPIS BORCŮ
ŘECE PRO 1 000 KČ
- ČAPÍ KROK – ANEB NA CHŮDÁCH V
UOVA POMSTA …)
- PIVNÍ ŠTAFETA A DALŠÍ SOUTĚŽE (VINET

13.00

- HODNOCENÍ PLAVIDEL
VŠECH PLAVCŮ)
- ROZPRAVA PLAVCŮ (POVINNÁ ÚČAST

13.27

- START

12.00–13.00

16.00–18.00
18.00–19.30
19.30
20.00–21.30
22.00–01.00

 Světem tarotových karet

JE KAPELA VYŠEBRODSKÉ ZUŠ
- SISKIN ´S - HUDEBN Í PROGRAM STARTU
SHANTY PÍSNĚ
HRAJE IRSKÉ LIDOVKY, NÁMOŘNICKÉ
- NAKED PROFESSORS - KAPELA, KTERÁ
PRO POKOŘ ITELE ŘEKY
CENY
JINÉ
A
Í
HLAVN
–
VÍTĚZŮ
ENÍ
- VYHLÁŠ
ŠÍCH
PROJEKT PŘIPOM ÍNAJÍC Í JEDEN Z NEJVĚT
- JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND – SUPER
VÉ HISTOR IE
HLASŮ ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ROCKO
RE
ICKÁ HARDROCKOVÁ KAPELA VÁS ROZEBE
- FELLOWS – OMLAZENÁ ČESKOBUDĚJOV
DO ŠROUBKU

Přednáška a praktické ukázky
13. 9. 2017. 18.00 hod.
Klub pod kinem

 Brody v Brodě 2017

Fotosoutěž pro každého
Uzávěrka 30. 9. 2017
Více na str. 4

Plavba kuriózních plavidel
A2 program.indd 1
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Ohlédnutí za školním rokem
Vážení a milí čtenáři!
Držíte v rukou letošní
třetí rozšířené vydání
zpravodaje, které se
nám opět o něco
zúžilo. Tentokrát
přinášíme navíc informace jen z dvou obcí,
z Rožmberka nad Vltavou a Přední Výtoně.
Loučovičtí se totiž po letech rozhodli
obnovit vydávání vlastního periodika.
Chtěli bychom všem, kteří se podíleli
na příspěvcích z této sousední obce,
poděkovat za dlouholetou spolupráci.
V tomto vydání se ohlížíme ještě za letními akcemi, především se jedná o krátkou
reportáž ze Svatobartolomějského trhu
a pouti. Nechybí ani informace ze základní
umělecké školy a tradiční info z úřadu. Dočtete se také o dalších úspěších vyšebrodských stolních tenistů.
Zaměřili jsme se také na situaci ohledně
rekonstrukce silničního průtahu městem
nebo na novou stavbu chodníku u základní školy. Ve spolupráci s MUDr. Bencem
zavádíme další novou rubriku Lékař radí,
která bude nedílnou součástí zpravodaje
každý měsíc.
První sobotu v září tradičně uzavřeme
sezónu Plavbou kuriózních plavidel,
která se uskuteční už popětačtyřicáté.
Dále je třeba připomenout, že i letos
probíhá fotografická soutěž Brody v Brodě a její uzávěrka se už nezadržitelně blíží. Své fotografie můžete posílat
do 30. 9. 2017 Fotostředisku Havlíčkův
Brod, které je jejím hlavním pořadatelem.
Všechny podrobnosti naleznete uvnitř
tohoto vydání.
Příjemné čtení Vám přeje 


Jan Straka,
za redakci VZ

Zahájení
školního roku
na dětském hřišti ve Vyšším Brodě

Úterý 5. 9. 2017, 10.00 hod.
Divadlo Máma a Táta
– pohádka Souboj kouzel

Připraveno bude i něco malého na zub
a polití jazýčku
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Školní výlet v Korunách stromů
Pracovníci Lesní správy Vyšší Brod nám na čtvrteční dopoledne připravili krásný půldenní
program o lese. Po příjezdu na parkoviště jsme
se vydali lesem směrem ke stezce, kde jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí o životě stromů
a lesních zvířat. Po znalostmi nabyté procházce jsme vystoupali Stezkou až na vrchol, kde
jsme pozorovali okolní krajinu.

Závěr nám zpestřila svačina, kterou nám připravila také Lesní správa z Vyššího Brodu a my
se plni dojmů, vědomostí, zážitků a plných bříšek mohli vydat zpátky k domovu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu
Martinu Honetschlägerovi, Ivě Benešové a Stanislavu Komínovi za organizaci výletu a rodině
Pavelcově za dopravu na Lipno a zpět. 

Rafťáci
Dne 24. června jsme my, prvňáčci, spolu s našimi rodiči, paní učitelkou Trojákovou a staršími
spolužáky zažili pro nás nezapomenutelný výlet na Vltavě! Jedním slovem to byla nádhera!
Především děkujeme manželům Pavelcovým za zapůjčení raftů a poskytnutí dopravy.
To vše zdarma!!! Dále děkujeme manželům
Jarošovým za finanční dar, za který jsme si
koupili džusíky a nanuky. 
Jarka Trojáková, učitelka ZŠ Vyšší Brod

A do třetice na návštěvě u bývalého
olympionika Václava Chalupy
… lze shrnout jednou
větou. Příjemné povíd
ání
se sportovcem, krásné
zážitky, sluníčko
a voda .

Základní umělecká škola informuje
Pro zájemce o studium ve školním roce
2017/18:
Zápis žáků bude:
4.9. od 9.00 do 14.00 hodin
5.9. od 12.00 do 16.00 hodin
Pokud je tento termín nevyhovující, je možné se domluvit telefonicky s vyučujícím nebo
na tel. číslech: 728 582 727, 725 975 455.
ZUŠ nabízí studium v hudebním a výtvarném
oboru.
V hudebním oboru ve V Brodě zajišťujeme
výuku hry na tyto hudební nástroje:
Klavír, keyboard, housle, violoncello, kytaru,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, akordeon, zpěv. Žáci mohou v rámci
studia hlavního oboru zdarma navštěvovat pěvecký sbor, různé soubory, kapely a semináře.
Ve výtvarném oboru:
Výuka kresby, malby, grafických technik,
modelování a keramiky, příprava na střední
a vysoké umělecké školy.
Další kurzy budou probíhat od října
• Hudební hrátky pro děti 4 – 6 let
(lektorka Iva Hošpesová)
• Výtvarka pro nejmenší – děti 4 – 6 let
(lektor Mgr. Václav Kahovec)
• Pěvecký sbor – mohou navštěvovat i děti,
které nejsou žáky školy, pouze jako kroužek
(bez dalších vyučovacích předmětů v ZUŠ)
Ohlédnutí za minulým školním rokem
Školního rok 2016/17 začal ve slavnostním duchu – od září do adventu probíhaly oslavy šedesátého výročí založení hudební školy v Kaplici. Následovaly tradiční předvánoční koncerty,
Česko zpívá koledy, Betlémské světlo, klidnější
jarní čas jsme využili k přípravě výchovných
a dalších koncertů, výstav, exkurzí… Nově se
naše škola 30. 5. připojila k prvnímu ročníku
ZUŠ Open. Celostátnímu happeningu pro širokou veřejnost, který inicioval Nadační fond
Magdaleny Kožené s cílem otevřít ve společnosti debatu o důležitosti a pozitivní roli uměleckého vzdělávání v rozvoji dětské osobnosti.
Prvního ročníku se zúčastnilo 355 ZUŠ. Dovolím si citovat slova M. Kožené: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší
lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela

unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“. Naše škola
připravila program v Kaplici v kavárně Kap Café
a ve Vyšším Brodě v parku na náměstí.
Aktivity jednotlivých škol jsou prezentovány
na webových stránkách
http://www.zusopen.cz/.
Miniaturní statistika aneb školní rok
2016/17 na ZUŠ v číslech
369 žáků, 45 účastníků kurzů, 55 studentů Akademie umění a kultury
17 absolventů
72 koncertů a vystoupení, 4 výstavy
Akademie umění a kultury
Kromě tradiční výuky probíhala v letošním
školním roce poprvé Akademie umění a kultury, do školy přibylo 55 studentů ve věku 55+ ,
studujících hru na hudební nástroje, zpěv, výtvarný obor a kombinované studium. Studenti
se účastnili koncertů, výstav a pracovali každý
dle svých sil. Škola se stala prostorem pro
sdílení umění, kultury a vzájemné obohacování napříč generacemi. Přeji všem studentům,
aby jim jejich energie a studijní elán vydržely,
a doufám, že pro ně bude naše škola místem,
kam se těší.

Schwarzová – klavír (vyučující L. Schwarz),
Kristýna Mocková – zobcová flétna (vyučující
V. Klabouch) a Marek Kozak – první absolvent
druhého stupně naší školy ve hře na kontrabas
(vyučující P. Vyroubal).
Neodpustím si malou statistiku – průměrný
absolvent druhého stupně strávil ve škole se
svým vyučujícím 440 hodin – to je 55 pracovních dnů. Připočteme–li k tomu hodiny
domácí přípravy – které jsou velmi individuální, čas strávený v souborech, na koncertech
a v hodinách hudební nauky… poslechla jsem
si všechny závěrečné koncerty žáků, rozhodně
to nebyla práce marná, jsem mile potěšena
kolik osobností naše škola ovlivnila a zanechala v nich hudební stopu… přeji jim, ať
se jim investovaný čas vrací ve formě radosti
z hudby… 
Další informace na www.zuskaplice.cz
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
Foto: archiv ZUŠ

Absolventi ZUŠ 2016/17
17 absolventů ukončilo úspěšně první stupeň
(po sedmi letech studia) nebo druhý stupeň
(po jedenácti letech studia).
Absolventi prvního stupně: Matěj Dušek
– kytara (vyučující V. Čížek), Matyáš Plch –
kytara (vyučující Mgr. M. Neckář), Kristýna
Chlaňová, Martina Morová, Tereza Sytařová,
Šimon Tomečka – klavír (vyučující L. Schwarz),
Adéla Petroušková – klavír (vyučující
Mgr. R. Kahovcová), Tomáš Krutský, Van Anh
Nguyen – housle (ze třídy M. Bůžkové) Anna
Mičanová – housle (ze třídy Mgr. A. Opekarové). Výtvarný obor absolvoval Pavel Štifter
– ze třídy Mgr. J. Lorence.
Absolventi druhého stupně:
Magdaléna Janiová – kytara (vyučující V. Čížek), Lukáš Keist, Benjamin Peraus a Johana
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Uzávěrka fotografické soutěže 14. Přední hlídka
„Brody v Brodě“ se blíží
Royal Rangers o prázdninách
F
otostředisko Havlíčkův Brod, jeden z nejstarších fotoklubů v ČR, pořádá již pátý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost z celé
České republiky se zaměřením na města, která mají v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěšné ročníky a je realizován za aktivní
pomoci a účasti měst Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší
Brod a Železný Brod a Kraje Vysočina. V letošním ročníku jsou dány tyto
tři soutěžní kategorie: Krásy města, Život ve městě, Osobnost města. Celá
akce má nekomerční charakter, případný výtěžek bude použit zejména
na podporu mladým začínajícím fotografům a rozšíření výstavní činnosti.
Z fotosoutěže bude vytvořena kolekce nejlepších 30 až 40 fotografií a tato putovní výstava bude postupně ke shlédnutí ve všech zúčastněných
městech během roku 2017 a 2018. Vzhledem k tomu, že vystavené fotografie jsou amatérská díla široké veřejnosti a fotografie je v současnosti
nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto výstavy hojně navštěvovány.
Podrobné podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz, přes
tyto stránky se zasílají i fotografie do soutěže. Uzávěrka soutěže je
30. 9. 2017. 

J

e brzké odpoledne. Posilněni před náročnou výpravou, scházíme
se v Loučovicích. Šest statečných s batohy plnými zásob se vydává
na cestu. Zdoláváme kopce, cíl se blíží. Shazujeme batohy a lezeme
po skalních výstupcích až na vrchol, kde nacházíme naší již 60. kešku.
Tábořiště je hluboko pod námi, ještě že máme dalekohled.  Je čas
na večeři, každý si zkouší rozdělat oheň, a když je hotovo, rizoto mizí
do posledního zrnka. Spát se ještě nikomu nechce a tak trénujeme slaňování a prozkoumáváme okolí. Večer u ohně panuje příjemná atmosféra.
Pomalu se chystáme na naši první noc pod širákem. Místo je to skutečně
úžasné. S využitím skalních převisů a celt máme suché přespání, i když
se střídá bouřka za bouřkou. Ráno brzké vstávání, trochu prší, dáváme si
polévku a chystáme se k odchodu. Přestalo pršet. Brouzdáme se mokrou
trávou cestou k domovu a plánujeme další výpravu.
Koncem července se konal tábor „Co přinesly vlny a odvál vítr“ podle knihy našeho českého mořeplavce Rudolfa Krautschneidera. Po seznámení
s táborovým programem a prvním oťukávání vše mohlo začít. Následující den jsme vyzkoušeli pohyb v lanový, postavili vlastní překážkovou
dráhu a naučili několik základních námořnických uzlů. Odpoledne přijeli
ragbisti z Českých Budějovic a seznámili nás s hrou ragby. Vodní téma
nám přineslo i vodu shora, kdy polovinu tábora propršelo, ale náladu
nám to nezkazilo. Během těchto dní jsme se na naučili řídit loď a ovládat
v lanoví, zdolávat vlnobití a silný vítr na našem šumavském moři, ulovit
si rybí večeři a připravit ji. Na závěr se konala táborová olympiáda, která prověřila naší trpělivost, přesnou mušku a smysly. Posezení u ohně
za doprovodu kytary bylo příjemnou tečkou za letním týdnem. Každý si
odnesl nejen knihu R.K., ale i nové přátele a spoustu zážitků.
Pokud budete mít zájem dozvědět se o nás více, přijďte se podívat. První
poprázdninová schůzka bude 12. 9. v Městském klubu ve Vyšším Brodě
od 17.00 hod. Nebo nás najdete na našich facebookových stránkách.
Další informace na vývěsce před Panským domem. 
Web: www.acvysbrod.cz
Adresa: P.O.BOX 21, 382 73 Vyšší Brod
e-mail: royal.vysbrod@centrum.cz
vedoucí: Mgr. Veronika Tůmová

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: 1. 9. 2017
Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, 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 1080 ks,
4x v nákladu 1570 ks – rozšířené o příspěvky obcí a měst Přední Výtoň a Rožmberk n. Vlt.). Foto na titulní straně: archiv MěKZ
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Informace
z úřadu
První přehled o činnosti Města za rok 2016 byla zpráva o činnosti matriky uveřejněná v lednovém zpravodaji. Postupně každý měsíc jste měli
možnost seznámit se s pracovní náplní jednotlivých odborů a počtem
provedených úkolů. Dnes tento přehled bude zakončen statistikou
práce odboru správy městských lesů a odboru vedlejšího hospodářství.
Náplň práce jednotlivých odborů se samozřejmě liší podle svého zaměření a výkonu činnosti. Proto nemohly mít informace pevnou strukturu
a styl, ale přesto věřím, že Vám poskytly základní přehled o naší práci.
Celá výroční zpráva Města Vyšší Brod za rok 2016 je také zveřejněna
na webových stránkách.
ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH LESŮ
Členění:
Vedoucí odboru		
Referent odboru		

1
1

Činnosti:
Řízení všech prací prováděných v městských lesích, zajišťování těžební
a pěstební činnost, včetně ochrany lesního majetku. Připravuje smlouvy na prodej dřeva a uzavírá smlouvy na prodej dřeva na samovýrobu.
Vede předepsanou lesní hospodářskou evidenci. Zjišťuje a hlásí škody
v lesních porostech způsobených zvěří. Realizuje výstavbu a údržbu
lesních cest.
Finanční výsledky městských lesů:
Náklady celkem: 5,000.510,– Kč
Výnosy celkem: 12,643.157,– Kč
Hospodářský výsledek za rok 2017: 7,640.647,– Kč
V porovnání s dřívějším způsobem hospodaření v městských lesích,
které prováděla společnost MONTE Vyšší Brod, s.r.o., došlo k výraznému
zlepšení hospodářského výsledku, viz níže uvedené srovnání.
Hospodářský výsledek v poměru na 1 ha lesa:
MONTE Vyšší Brod s.r.o. byl v roce 2014
(po odečtu nájemného Městu Vyšší Brod): 2.776,– Kč/ha
Město Vyšší Brod v roce 2016: 7.692,– Kč/ha
ODBOR VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Členění:
Vedoucí odboru
Referent odboru

1
1

Činnosti – úseky:
1) Správa majetku bytového a nebytového fondu
2) Správa majetku komunikací – místních a účelových, správa pozemků
a veřejných prostor
3) Řídí organizační složku Technické služby – celkem
4) Provozuje tepelné hospodářství
5) 
Správa účetnictví a objektů soukromých Společenství vlastníků
jednotek
6) Spolupráce s Probační a mediační službou
ad 1)
Správa budov a zařízení
• Zajišťuje opravy, údržbu a technické zhodnocení budov ve vlastnictví
města, opravy, údržbu a technické zhodnocení vnitřního vybavení
těchto objektů.

• Zajišťuje pravidelné revize kotelen, hromosvodů, hydrantů, hasicích
přístrojů, komínů, elektroinstalace, elektrických spotřebičů a zařízení
Pronájmy, výpůjčky bytových a nebytových prostor
• Evidence nájemních smluv
• Evidence změn ve vybavení bytů
• Úprava bytů – opravy
• Kontroly řádného užívání bytů
• Podklady k ročnímu vyúčtování záloh
Provozování ubytovny
• Příjímání a ukončování pobytů, evidence ubytovaných
• Kontrola dodržování předpisů a pravidel PBO
• Opravy a doplnění inventáře
Správa a údržba hřbitova
• Oprava a údržba objektu smuteční síně a prostoru
• Technické zajištění smutečního obřadu
Zvláštní péče o kulturní památky
Zajišťuje úklidové, čistící a dezinfekční práce v budovách úřadu – čp. 250,
194, stará radnice, ubytovna.
Správa a údržba veřejného osvětlení
Statistika činnosti pečovatelské služby
Název úkonu, činnosti
Počet
Bytové domy/ počet bytů (včetně ubytovny a DPS 17/171
Nebytové domy
8
Nově uzavřené smlouvy na byty/ubytovnu
10/1
Běžné opravy bytové hospodářství
97
Běžné opravy nebytové hospodářství
32
Modernizace bytů
4
Opravy veřejného osvětlení
9
Technické zajištění smutečních obřadů
14
Revize, kontroly, vypracování průkazů energetické náročnosti budov 24
Památkové objekty
7
Obnovy památkových objektů
2
Exekuční vystěhování
2
Žádosti o přepisy smluv na dodávku plynu a elektřiny
22 kg
ad 2)
Údržba a úklid veřejných prostranství, komunikací, veřejné zeleně včetně
městského mobiliáře.
• Zajištění zimní údržby komunikací
• Tvorba, aktualizace a udržitelnost pasportu místních komunikací
• Péče o cyklostezku Radvanov a poutní stezku Maria Rast
• Údržba, pravidelná kontrola a revitalizace Dětského hřiště
• Úzce spolupracuje s OŽP v oblasti odpadového hospodářství
a péče o veřejnou zeleň
Statistika práce
Název úkonu, činnosti
Počet
Místní komunikace
25,18 km
Účelové komunikace 
15,79 km
Mosty/propustě/ uliční vpusti	
2/24/121
Chodníky
6,16 km
Parkoviště, odstavné plochy, parkovací pruhy
17
Cyklostezky
5,3 km
Opravy 
10
Obnovy3
Sportoviště a dětská hřiště
3
Nákup mobiliáře
8
Pasport místních komunikací a pasport dopravního značení
1
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ad 3)
Zajišťuje provozuschopnost, opravy, a údržbu technického vybavení TS.
Statistika práce
Název úkonu, činnosti
Zaměstnanci TS (dělníci + uklízečky)
Opravy dílen
Opravy strojů a zařízení
Nákup nové techniky a zařízení

Počet
11
3
5
13

ad 4)
Zajišťuje kompletně výrobu a rozvod tepla a přípravu TUV
• Zajišťuje smlouvy na nákup topného media a následný prodej tepla
• Zajišťuje soulad s podmínkami SEI a ERÚ
• Technicky zajišťuje non-stop výrobu a dodávku tepla a TUV
Statistika práce
Název úkonu, činnosti
Opravy tepelné hospodářství	
Revize plynové kotelny, revize kotlů na pevná paliva
Čištění komínů 
Smlouvy na dodávku tepla, plynu

Počet
35
20
35
17

ad 5)
Vedení účetnictví a správa 9 objektů pro Společenství vlastníků bytových jednotek v soukromém vlastnictví s celkovým počtem bytů 122.
ad 6)
Spolupracuje s Probační a mediační službou – výkon obecně prospěšných prací.

Celkově pro všechny úseky:
Zajišťuje projektové dokumentace ke stavbám města. Provádí představební přípravu, kompletně připravuje zadání. Provádí technický
dozor investora – ve spolupráci se samosprávou, přebírá stavby, řeší
reklamace. Vyřizování pojistných událostí na majetku města. Spolupráce při přípravě a provádění inventarizace majetku města. Vedení
archivu odboru včetně skartačního řízení. Zabezpečuje úkoly na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Sleduje a eviduje spotřeby tepla, elektřiny, vody a plynu. Zajišťuje údržbu
a opravu služebního vozidla, technické kontroly vozidla, včetně kontroly emisí, vede evidenci spotřeby pohonných hmot. Zajišťuje nákup,
skladování, evidenci a výdej kancelářských potřeb, čistících prostředků,
ochranných oděvů a potřeb. Zajišťuje výběr a nákup nářadí, komunální
techniky, zařízení bytů a nebytových prostor. Spolupracuje s Bytovou
a sociální komisí. Podává vyjádření k vedení sítí a komunikací, které má
ve své správě v řízeních cizích subjektů. Zpracovává výkazy, dotazníky,
plní zpravodajskou povinnost.
Připravuje podklady pro jednání RM, ZM, výborů a komisí.
Statistika práce
Název úkonu, činnosti
Počet
Zadání výběrových řízení nad 100.000,– Kč
8
Zadání projektové dokumentace
4
Příprava zadání výběrového řízení
8
Příprava podkladů pro bytovou a sociální komisi
8
Smlouvy na zprostředkování odvozu a uložení odpadu na skládku 14
Vedení pokladny – vystavení pokladních dokladů
279
Zabezpečení voleb
2

• Určuje vhodnou náplň práce odsouzeného, proškoluje,
• Vede evidenci docházky, hodnotí výkon, komunikuje s PMS

Soubor usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
konaného dne 27. 6. 2017
Soubor usnesení
K bodu 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.1.1.:
zastupitelstvo města určuje
ověřovatele zápisu PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíčka DiS a p. Rudolfa Bigase a zapisovatele
Bc. J. Straku.
K bodu 2. Schválení programu zasedání ZM
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
rozšíření bodu č. 12 o text: a návrh zadání změny č. 6 ÚP Vyšší Brod.
II. schvaluje
zařazení na jednání ZM bodu č. 13 – Návrh IV.
etapy Programu regenerace městské památko-
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vé zóny Vyšší Brod na roky 2018–2022.
III. schvaluje
zařazení bodu č. 14 Žádost o prodloužení lhůty
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
o 30 dnů.
IV. schvaluje
doplněný program jednání ZM.
K bodu 3. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání ZM a RM 17. 05. 2017
a 07. 06. 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.3.1.:
zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu usnesení z předcházejících zasedání
ZM a RM 17. 05. 2017 a 07. 06. 2017.
K bodu 4. Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.4.1.:
zastupitelstvo města schvaluje

podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření č. 5/2017, které se týká úprav rozpočtu ve vztahu k dotacím, příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje
zvýšení příjmů o částku 644.513,– Kč, zvýšení výdajů o částku 624.500,– Kč a financování
ve výši 20.013,– Kč.
K bodu 5. Přijetí dotací
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
přijetí investiční dotace od Jihočeského kraje na „Pořízení schodišťové sedačky s elektropohonem do zdravotního střediska“ ve výši
150.000,– Kč
II. bere na vědomí
přijetí dotace neinvestiční od Jihočeského
kraje na „Zkvalitnění materiálně – technických podmínek pečovatelské služby“ ve výši
60.000,– Kč

III. bere na vědomí
přijetí dotace neinvestiční od Jihočeského kraje na zajištění projektu „Nové webové stránky
informačního centra“ ve výši 60.000,– Kč
IV. bere na vědomí
přijetí dotace neinvestiční od Jihočeského kraje na zajištění „Pořízení svislého dopravního
značení ve Vyšším brodě“ ve výši 200.000,– Kč
K bodu 6. Přehled stavu a čerpání FRB
k 13. 6. 2017
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. :
zastupitelstvo města bere na vědomí
čerpání a stav Fondu rozvoje bydlení Města
Vyšší Brod k 13. 06. 2017.
K bodu 7. Směrnice pro schvalování účetní
závěrky města Vyšší Brod
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.7.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
změnu ve Směrnici pro schvalování účetní uzávěrky, a to změnu ve složení poradní skupiny.
Namísto pí Hany Erhartové bude členkou pí.
Eva Procházková, vedoucí finančního odboru.
K bodu 8. Prodej pozemku parc. č. 412/1
a pozemku parc. č. 414/2 v k.ú. Vyšší Brod.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.8.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona 128/2000 SB., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 412/1 o výměře 50 m² a prodej
pozemku parc. č. 414/2 o výměře 73 m² v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
za cenu 100,– Kč/m². Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.

ký kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov,
geometrickým plánem č. 1019–21/2016, v k. ú.
Vyšší Brod, za podmínek:

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.11.1.:
zastupitelstvo města

1) Minimální nabídková cena 500,– Kč/m² vč.
DPH, plus náklady s prodejem nemovitosti
spojené.
2) Žadatelem může být pouze fyzická osoba
s rodným číslem.
3) Žadatel může zakoupit pouze jednu parcelu.
4) Žádost musí být podána na konkrétní parcelu s parcelním číslem.
5) Při podání nabídky na více parcel podá žadatel žádost na každou parcelu zvlášť.
6) Nabídky budou podány v zalepené obálce
s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“.
7) Pro podání nabídky se doporučuje využít
formuláře, který je k dispozici na odboru ŽP
a na internetových stránkách města.
8) V případě shodné nejvyšší ceny na stejnou
parcelu se určí pořadí losem.
9) Do 1 roku od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost získat stavební povolení,
při nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě sjednáno odstoupení od smlouvy.
10)Do 5 let od vkladu na katastr bude mít nabyvatel povinnost zkolaudování stavby, při
nesplnění této povinnosti bude ve smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 50%
z kupní ceny, která musí být zaplacena
do 30 dnů od výročního dne 5 let od vkladu
na katastr.
11)Podpis kupní smlouvy do 2 měsíců
od schválení smlouvy a do dalších 3 měsíců
zaplacení kupní ceny.
12) Nabyvateli budou přičteny náklady s prodejem nemovitosti spojené.

I. souhlasí
z důvodu již připravované projektové dokumentace na rekonstrukci sil. II/161 v průtahu
města Vyšší Brod, kterou pořizuje Jihočeský
kraj, zadat veřejnou zakázku na projektovou
dokumentaci na plochy parkovišť, chodníků
a části místních komunikací na pozemcích
města v režimu článku III., odst. ii Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu města Vyšší Brod.

Jedná se tyto pozemky:
Parcela č. 13, Pozemek parc. č. 1194/18 +
1715/22 výměra

K bodu 13. IV. etapa Programu regenerace
městské památkové zóny Vyšší Brod

II. schvaluje
znění kupní smlouvy.

parcely: 764 m² + 205 m² = 969 m²
Nabídky podávat v zalepené obálce s označením „Prodej pozemku Pod Vodojemem“ na
dresu MěÚ Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší
Brod nebo na podatelně tamtéž do 31. 08.
2017 do 15:00 hod.

III. pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy.

K bodu 10. Žádost o změnu stavební čáry
v lokalitě Pod Vodojemem

K bodu 9. Prodej části pozemku p. č.1194/5
a části pozemku p. č. 1715/5 v k. ú. Vyšší Brod (dle GP p .p. č.1194/18 + p. p. č.
1715/22)

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.10.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
posunutí stavební čáry na p. p. č. 1194/16 v lokalitě „ZTV Pod Vodojemem“ dle situace zakreslené v příloze č. 1 žádosti ze dne 12.06.2017.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.9.1.:
zastupitelstvo města schvaluje
na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků na výstavbu rodinných
domů v lokalitě „Pod Vodojemem“, oddělených
od pozemků parc. č. 1194/5 a 1715/5, v k. ú.
Vyšší Brod, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočes-

II. bere na vědomí
souhlas s posunutím stavební čáry vyjádřený
žadatelem, jako budoucím majitelem sousedního pozemku p. p. č. 1194/17 a1715/21.
K bodu 11. Zpracování projektové dokumentace zpevněných ploch navazujících
na rekonstrukci silnice II/161 v průtahu
města

II. schvaluje
zadání projektové dokumentace podle varianty „B“ cenové nabídky.
K bodu 12. Změna pořizovatele změny
a návrh zadání ÚPO č. 6
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.12.1.
zastupitelstvo města
I. ruší
část usnesení ZM č. 2017.21.26.1. ze dne
28.3.2017 o tom, že schvaluje jako pořizovatele
změny UPO č. 6 Městský úřad Český Krumlov.
II. schvaluje
jako pořizovatele změny ÚPO č. 6 Ing. arch.
Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor,
IČ: 12905097.
III. schvaluje
návrh zadání Změny č. 6 ÚPO Vyšší Brod.

Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.13.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
návrh IV. etapy Programu regenerace městské památkové zóny Vyšší Brod pro roky
2018 – 2022.
K bodu 14. Žádost o prodloužení lhůty
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní o 30 dnů.
Zastupitelstvo města Vyšší Brod přijalo
u s n e s e n í č. 2017.23.14.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
prodloužení lhůty o 30 dnů; k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro prodej parcely
č. 8, lokalita Pod Vodojemem, žadateli. 

Ing. Milan Zálešák
Starosta
Eva Maštalířová
Místostarosta
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Na konci sezóny dvě vrcholné akce
stolních tenistů

N

Na mezinárodní turnaj PRAQUE GRAND PRIX
odjelo hned deset hráčů s různými ambicemi
na výsledek. Novopečené šampionky ze čtyřhry Eva Pokorná a Monika Pařízková vytvořily
v soutěži družstev opět skvělou dvojici a na silně obsazeném turnaji, kterého se zúčastnili
hráči z osmnácti zemí Evropy, Indie a Angoly
obsadily druhé místo.

LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE v Brně je
velmi specifický turnaj. Všichni zúčastnění jsou
nominovaní reprezentanti svého kraje. Jen dva
nejlepší hráči a hráčky krajů v kategorii mladšího a staršího žactva mají tu čest, být u toho.

3:2 pro Jihočešky, byl na světě. Nutno dodat,
že utkání, které je běžně odehrané maximálně
za hodinu a půl, trvalo dvě a tři čtvrti hodiny. V semifinále pak utavené holky prohrály
s Moravskoslezským krajem a v boji o bronzové medaile podlehly reprezentantkám Zlínska.

Je potěšitelné, že v osmičlenné výpravě stolních tenistů Jihočeského kraje byly hned tři
hráčky z Vyššího Brodu. Starší žákyně reprezentovala Šárka Procházková, kterou do týmu
doplnila ještě Tereza Holubová ze Soběslavi.
V mladších žákyních zastupovaly náš kraj Eva
Pokorná a Andrea Meškánová.

Co se nepovedlo holkám pak napravili mladší
žáci v sestavě Dobiáš ze Soběslavi a Smažík
z Pedagogu ČB. Do Jižních Čech přivezli bronzovou medaili, když skončili třetí za Hlavním
městem Praha a Jihomoravským krajem.

Těžké semifinále s polským Mosirem Mislowice a dramatické finále s kombinovanou dvojicí
Hanáková– Březinová hrané ve večerních hodinách však stálo obě hráčky mnoho sil, které
pak chyběly v následujícím finálovém dni. Eva
Pokorná podlehla sebevědomé Slovence Činčurové už v osmifinále.

V supermoderní klimatizované sportovní hale
Vysokoškolského Kampusu v Brně se Jihočeši
rozhodně neztratili. Mladší žákyně obsadily
v soutěži družstev čtvrté místo. Přes tým Hlavního města Prahy se probojovaly mezi nejlepších osm, kde na ně čekaly reprezentantky
Pardubického kraje.

Když startuje Šárka Procházková v Praze, tak se
jí povede udělat dobrý výsledek skoro vždycky. Tentokrát to bylo finále útěchy a na bednu
si vystoupila překvapivě ještě jednou. V poněkud výkonnostně nesourodé dvojici s klubovou
spoluhráčkou Terezkou Levaiovou z Loučovic
dokázala v soutěži útěchy dojít až do semifinále.

Zde musely otáčet nepříznivý stav 0:2, protože
Pokorná nečekaně svůj první zápas prohrála. Ve čtyřhře však Evička prokázala, že není
Mistryní republiky v deblu nadarmo. Mandy
Meškánovou si dirigovala jako zkušená plejerka. V zápase s Bačinovou přidala druhý, vyrovnávací bod a všechno bylo na Meškánové.
Ve vyrovnaném pětisetovém zápase Mandy
podala fantastický výkon. Navíc prokázala větší psychickou odolnost a postup s výsledkem

a Mistrovství České republiky v Havířově ještě nebyly rozdány všechny medaile
a stolní tenisté Vyššího Brodu už nutně museli
přemýšlet o dalších dvou vrcholech sezóny.

Velmi dobře si vedly také dvě méně zkušené hráčky Andrea Petrů a Andrea Meškánová,
které se probily kvalifikacemi do hlavních soutěží svých věkových kategorií. Obě však později podlehly zkušenějším a sebevědomějším
hráčkám ze Slovenska. Andy Petrů se statečně prala s pozdější finalistkou Majerčíkovou.
Meškánová však měla Slovenku Štullerovou
doslova na lopatě, ale nezvládla nervózní koncovky posledních dvou setů a prohrála 2:3.
Kluci bojovali statečně ale na výrazný úspěch
však jejich snažení nestačilo. Nicméně pochvala patří všem, včetně Aničky Jarošové,
která se přijela do Prahy hlavně učit a zvyknout si na zvláštní atmosféru mezinárodních
turnajů.
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Třetí, finálový den olympiády už to Jihočechům necinklo, přestože měli zaděláno hned
třikrát. V mixu dvojice Pokorná – Dobiáš došla
mezi osm nejlepších, ale o úspěch je připravila
menší psychická odolnost Evina spoluhráče.
V singlu Evička narazila na odvěkou soupeřku
Segetovou. Jako vždy v této sezóně obě předváděly skvělý stolní tenis, ale opět byla úspěšnější reprezentantka Moravskoslezského kraje.
Eva si tedy z Olympiády dětí a mládeže veze
ještě diplom za páté místo v soutěži jednotlivců. Třetí čtvrtfinále hrál v kategorii starších žáků také Jakub Slapnička ze Strakonic, ale nějak
svůj zápas nezvládl.
Stolní tenisté však na Letní olympiádě určitě
nezklamali. 
p.m.
Foto: archiv KST ZŠ Vyšší Brod

Informace k nově otevřené ordinaci
praktického lékaře pro dospělé ve Vyšším Brodě
M

UDr. Eduard Benc ve spolupráci
s MU Dr. Marií Bencovou vyslyšeli přání
města Vyšší Brod, aby se rozšířila dostupnost
lékařské péče v tomto městě a okolí, a přijali
nabídku města k pronájmu ordinace ve zdravotním středisku.
Vzhledem k tomu, že nový praktický lékař pochází z okolí našeho města, předpokládáme,
že jeho zájem o zřízení ordinace v našem městě není pouze podnikatelský investiční záměr,
ale je myšlen spíše z lidského hlediska, které
výkon tohoto povolání předpokládá. S přihlédnutím na věk nového lékaře lze kalkulovat
s jeho působení min v následujících 35 letech.

Jak se zde zaregistrovat a co se zdravotní
dokumentací?
Postup je jednoduchý. Přijdete do ordinace
v prvním patře zdravotního střediska (v současnosti se plánuje bezbariérový přistup, který
by měl být hotov do konce roku), sdělíte sestřičce svůj záměr se zaregistrovat. S sebou vezmete kartičku zdravotní pojišťovny. Pracovníci

ordinace s Vámi vyplní registrační lístek a to je
vlastně všechno. Výpis ze zdravotní dokumentace si vyžádá pracoviště zdravotního zařízení
již od Vašeho současného poskytovatele zdravotní péče.
Lze si hned při registraci nechat napsat léky
popřípadě se nechat ošetřit apod.?
Ano, lze.
Je možné se vyhnout frontám v čekárně?
Ano i toto je možné. Pokud zavoláte předem
a objednáte si konkrétní čas. Nemusíte v čekárně čekat.
Přijdu na řadu i když nejsem objednán?
Ano, přijdete. Objednáváni jsou maximálně
4 pacienti na hodinu.V mezičase se ošetřuje
podle pořadí v čekárně.
Mohu navštívit ordinace i na jiných pracovištích?
Ano. Jestliže jste registrován v tomto zdravotnickém zařízení (MUDr. Benc), můžete samo-

zřejmě přijet i do ordinace v Loučovicích nebo
Rožmberku nad Vltavou.
Lze si dopředu domluvit vystavení receptu
a tím si zrychlit odbavení v ordinaci?
Ano, je to možné. U chronické medikace je to
běžný postup.
Máte smlouvy se všemi pojištovnami?
Smlouvy máme s většinou pojišťoven tj.
111– VZP, 211 ZP MV ČR, 201 VoZP, 205 – ČPZP,
207 OZP
Poskytujete i pracovnělékařské služby?
Ano.
Předpokládáme, že rozšíření zdravotního střediska o dalšího lékaře zvýší dostupnost zdravotní péče v našem městě. 
Ve spolupráci s MUDr. Bencem
a se souhlasem městské rady zpracoval
PhDr. Jindřich Hanzlíček

Z

procházky v lese si můžeme přinést
na konci léta nejen koš plný hub, ale také
například květy vřesu. Vřes obecný je oblíbená léčivka končící bylinkářské sezóny. Je to
extrémně houževnatý malý keř, porostlý vždyzelenými listy. Kvete jemnými starorůžovými
až fialovými květy a výjimečně kvete i bílé. Je
ozdobou lesů a strání a vybírá si především
dobře prosluněná místa. Často si z lesa neseme jeho rozkvetlé větvičky pro potěšení, je
oblíben i do suchých vazeb. Milují ho včely.
Vřes je prastará léčivka, má mnoho dobrých
vlastností. Můžeme si připravit čaj pouze ze
samotného vřesu, nebo ho přidat do mnoha
bylinných směsí. Je to velmi účinná bylina
především v urologii. Jako prvotřídní desinfekční prostředek močových cest. Je vhodný

u zánětu ledvinné pánvičky, ledvin, močového
měchýře i močových cest. Hodí se na pomalé
rozpuštění a uvolňování močových kaménků. Má účinek odvodňovací a uplatní se tedy
u otoků. Má celkově protizánětlivý účinek. Vřes
se nejčastěji používá ve formě nálevu, nebo
2 minuty vařeném odvaru. Je vhodný i pro
dlouhodobé podávání a čaj z vřesu je lahodný.
Mohou užívat i těhotné a kojící ženy, a je přínosem v pediatrii i geriatrii.

Zumba
Lektorka Eliška Harsová opět vypisuje kurz zumby!
Začínáme v říjnu.
Přihlaste se na: zumbaseliskou@seznam.cz
nebo tel.: 774 028 001.

Vřes je možné používat samostatně i ve směsích. V urologické kombinaci můžeme k vřesu
přidat například zlatobýl, list medvědice, kořen
jehlice, březový list, nať svízele syřišťového,
nebo semeno lichořeřišnice. V gynekologické
kombinaci můžeme vřes smíchat s květem měsíčku, natí kontryhele nebo květem hluchavky.
Tak hurá do lesa. 
Ivet Bylinka Podhradská
(více se o bylinkách můžete dozvědět
na www.zememama.com)

Jóga
Kurz jógy pro děti i dospělé pokračuje
i v novém školním roce. Pro přihlášky pište na mail:
duskovapeta@seznam.cz nebo volejte na 724 003 194.
www.duskovapetra.cz
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Karetní výklad na měsíc září
Karetní sada: Osho Zen Tarot
Doplňující karta je ze sady:
Myšlenky síly od Luise Hay.
Po letních měsících, době aktivní, plynule přecházíme do podzimu, který je o sklízení toho,
co jsme během roku zaseli a pěstovali.
I první karta ukazuje na bohatství, hromadění, ale i chamtivost. Někdy máme pocit, že
musíme před ostatními skrýt to, co vlastníme.
Nechceme se rozdělit. Uvězníme sami sebe

za zdí a nemůžeme dál. Přepych je krása navenek a uvnitř prázdnota. Pozlátka, kterými
zakrýváme, kým skutečně jsme. Bojíme se odhalit, abychom neztratili ty, kteří nás obklopují
nebo abychom nebyli zraněni. Tato karta není
symbolem jen pro hmotný majetek, ale i pro
vědomosti a schopnosti, které máme.
Nechat se vést, znamená pustit se toho, co
máme v hlavě. Respektive, když za každou cenu chceme dosáhnout svého „tlačíme na pilu“,
jsme netrpělivý, pak se nám většinou nedaří.
Je prospěšnější, nechat se vést a naslouchat,

nechat věci plynout. Čas ukáže nové možnosti
a cesty. Rozhlédněte se kolem sebe a zkuste si
vyčistit mysl. Uvolněte se a relaxujte. Užívejte
si volno a udělejte si čas pro sebe.
Minulé životy – karta, která zachovává rovnováhu mezi přítomností a minulostí. Není to jen
život, který jsme už prožili dřív v jiném těle
na jiném místě. Jsou to i dny minulé tohoto
života. Jsou to naši předci, kteří nás ovlivňují.
Ohlédněte se smířlivě, beze smutku, výčitek,
zloby. Rozlučte se s tím, co bylo. Odpusťte sobě. Nečekejte, až vám jiní odpustí a osvoboďte
svou mysl od pocitů křivdy. Uvědomit si, že i to
špatné vás posunulo dál, umožnilo se změnit,
je krokem vpřed.
Přeji Vám krásné babí léto, ať Vám tento karetní výklad přinese, co přinést má.
Ať pohladí na duši a vykouzlí úsměv na tváři. 
Andrea
www.harmoniaspiralis.cz
(Původní webové stránky
www.andelskepohlazeni.webnode.cz)

SDC Šumaváček v září vstoupí
do 29. taneční sezóny. Přijímá nové členy!
29

let. Je to hodně nebo málo? Ať už na tuto číslovku nahlížíme jakkoli, jedno je
jisté. SDC Šumaváček zahájí svoji devětadvacátou sezónu. 7. září ji rozjedeme naplno první pravidelnou schůzkou. Pokud byste měli
o naše aktivity zájem, můžete s námi tančit
každý čtvrtek od 15.00 hod. do 18.40 hod.
(čas odchodu je závislý na pokročilosti, první
schůzka bude pouze do 16.30 hod.) v malé tělocvičně ZŠ ve Vyšším Brodě. Klub je určen především dětem (minimálně od první třídy), ale
na složitější a zajímavé contra tance či moderní square dancing přijímáme i starší tanečníky
(cca od 4. třídy) včetně dospělých. V případě
zájmu je však potřeba začít klub navštěvovat
co nejdřív, nejlépe již od první schůzky, výuka
jde svižně dopředu a později již není možné
naučené věci dohnat.
Více informací najdete i na
www.sumavacek.cz,
případně Vám informace poskytneme
na telefonu 604 824 110.
Těšíme se na tancování s Vámi! 
Miroslav Procházka, vedoucí klubu.
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S Šumaváčkem za tanečky do Rakouska
Léto pomalu končí a to je pravý čas vyjet
s nejzkušenějšími členy Šumaváčku na další
pravidelnou akci, tentokrát do Salzburku. Akci jsme si jako vždy užívali, perfektní calleři
(= lektoři) z Německa a Švédska nás nenechali
ani chvilku zahálet.
Naše tanečnice byly skvělé – vždyť jsme
ke konci školního roku absolvovali dva náročné víkendové semináře – jeden v květnu
ve Vyšším Brodě, druhý v červenci v Loučovicích. Navíc jsme si na oba pozvali lektora
Davida Dvořáka z Prahy, který dokázal rozpohybovat i unavené tanečníky – ono dvacet
hodin na tanečním parketu za jeden víkend
dá pěkně zabrat. Stejně jako na tyto dvě akce,
i na klubový večer v červenci, přijeli kromě
našich členů i tanečníci ze spřátelených klubů
z Rakouska a Německa, bez jejich výpomoci
bychom na vyšší levely nedokázali postavit
potřebné formace.
Ve spolupráci se zahraničními kluby chceme
pokračovat i v nadcházejícím školním roce,
zejména v oblasti vyšších tanečních programů.

Pro nejmenší děti, tančící jednodušší country,
naopak chystáme řadu víkendových akcí nejen
ve Vyšším Brodě či Loučovicích, ale i na jiných
místech naší republiky. 
Miroslav Procházka
Foto: archiv klubu

Putování na hrad Vítkův hrádek
S

polek přátel Vítkova hrádku pečuje o tuto
památku již řadu let. Hrad navštíví každoročně kolem 30 tisíc návštěvníků. Údržbu
a další plánované úpravy jako je vybudování
studny, WC a zastřešení bývalé konírny budou
sice prováděny dodavatelsky, ale konečné
úpravy chce zajistit spolek. S pokračujícím
časem jeho členové stárnou a rádi by získali
do svých řad zejména mladší občany z naší obce. Zatím se daří vzájemné spolupráci s SDH. K získání mladších spolupracovníků

k udržování hradu by mohly přispět společné
akce. Spolek V. Hrádku a SDH připravily na sobotu 27. května 2017 pro občany první společnou akci „I. ročník pěšího výletu na hrad“.
Pořadatele překvapil nečekaný zájem spoluobčanů o putování naší nádhernou krajinou, k němuž napomohlo i příznivé počasí.
48 účastníků obdrželo po příchodu na hrad
malé občerstvení a ke zpříjemnění pobytu
přispělo i vystoupení country kapely Lojzy
Ptáka a Výtoňanky. 
/ks/

Nová technika pro výtoňské hasiče
ské zbrojnice, protože velká část komunikace
s HZS Jč kraje a IZS probíhá prostřednictvím
tabletu, který jsme pro hasiče obdrželi darem
od Jihočeského kraje na jaře letošního roku.

H

asiči z Přední Výtoně používali až do dubna letošního roku dopravní automobil
AVIA vyrobený v roce 1982. Jeho údržba byla
dlouhodobě složitá a neperspektivní, proto
bylo toto zásahové vozidlo nahrazeno novým
moderním vozem Volkswagen, dodaným firmou Porsche České Budějovice ve spolupráci
s STS Prachatice.
Nový devítimístný dopravní automobil vybavený elektrickým lanovým navijákem, výstražným rampovým zařízením, analogovou
radiostanicí i připojením na tablet byl spolufinancován Evropskou unií a obec Přední Výtoň prostředky na koupi vozidla získala z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Úspěšnou žádost o dotaci
zpracovala a celou administraci projektu vedla firma G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice.
Za dopravní auto obec zaplatila Kč 1,543.218,–
Kč, G-PROJECTu bylo zaplaceno Kč 181500,–,

způsobilé výdaje pro žádost o platbu, která
byla finalizována 8. 8. 2017, byly ve výši Kč
1,685.392,–.
K dopravnímu automobilu byl z úspěšně vyřízené žádosti do grantového programu Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje pořízen i speciální automobilový přívěs v hodnotě
Kč 92.475,–, když Jč krajem bude uhrazeno
70 % ceny, tj. Kč 64.732,–.
Obec podala žádost i do grantového programu
Neinvestiční dotace pro JSDHO Jihočeského
kraje, ve kterém jí byla přidělena na obnovu
osobních ochranných oděvů, výstroje a obuvi
částka Kč 100.000,–. V měsíci červnu jsme tak
mohli jednotku plně dovybavit a vyřadit 10 let
starou, obnošenou a málo funkční výstroj.
Celkovou modernizaci naší JSDHO jsme završili instalací internetového připojení do hasič-

Vybavení naší JSDHO je tedy v současné době na velmi vysoké úrovni a věříme, že bude přínosem pro obec i celou lipenskou oblast. Jediným problémem tak zůstává naše
40–ti letá cisterna „Liazka“, jejíž přítomnost
v pravobřežní oblasti považujeme za nutnost,
na rozdíl od vedení HZS Jč kraje, které s její
výměnou u nás nepočítá. Určitě se pokusíme
opakovanou žádostí situaci změnit, stačilo by
nám nějaké „jen 20leté“ auto v rámci obměny
u profesionálních hasičů. 
Regina Houšková,
starostka obce

Základní informace o projektu

„Pořízení dopravního
automobilu pro jednotku
SDH Přední Výtoň“
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je nákup jednoho dopravního automobilu pro
evakuaci a nouzové zásobování k zajištění lepší připravenosti
jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu
zasaženému mimořádnou událostí.
Realizátor projektu: Obec Přední Výtoň
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000296
Výše finanční podpory z EU: 1 464 458,52 Kč
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Seniorklub Přední Výtoň
beseda 26. 5. 2017

Č

eský rozhlas České Budějovice připomíná
prastarou vazbu člověka a zvonu. Přispívá
k probuzení slábnoucí sounáležitosti člověka
s tradicí, regionem a domovem. Vždyť každé
místo obývané lidmi bylo svázáno s kovovým
zvukem zvonu. Ozýval se i několikrát za den,
aby oddělil jeho části, svolal věřící k bohoslužbě, oznámil určité události a plnil nejzákladnější úlohu – chránil před zlem, bouřemi a povětr-

ností. Seniorklub Přední Výtoň připravil pro své
členy a občany besedu s pracovníky Českého
rozhlasu České Budějovice p. Janem Kopřivou
a p. Markem Svobodou, kteří již natočili přes
800 hlasů jihočeských zvonů a podělili se o své
zážitky při natáčení. Zaznamenat čistý hlas zvonů v současné době, kdy je prostředí obcí narušeno hlukem, je velký problém a přináší mnoho
nároků na čas a nečekané překážky.  /ks/

„O pohár obce Přední Výtoň“
D

ruhá srpnová sobota má své vyhrazené
místo v kulturním kalendáři obce pro konání sportovní hasičské soutěže „O pohár obce
Přední Výtoň “. Letos se odehrál již 41. ročník
v Areálu letních sportů. Nekolegiální přístup
SDH Benešov nad Černou, který si tento den již
podruhé přisvojil pro svoji soutěž, snížil počet
účastníků u nás. Věrni naší soutěži zůstali SDH
Velešín a hasiči z Rakouska. Od 18 hodin se
konala taneční zábava, na které k tanci a poslechu hráli manželé Talířovi z Velešína. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu. 
/ks/

SDH muži

Dosažený čas

Místo

Velešín A

20,27

1.

Velešín B

22,66

2.

Přední Výtoň

26,97

3.

Götzendorf

35,77

4.

Schönegg

37,03

5.

Piberschlag

43,33

6.

Peilstein

45,42

7.

SDH ženy

Dosažený čas

Místo

Přední Výtoň

27,92

1.

Oddíl Metané
Přední Výtoň

U

spořádal v sobotu 24. června 2017 již
15. ročník soutěže v metané O pohár obce
Přední Výtoň. Na asfaltové dráze v Areálu letních sportů poměřilo své umění v tomto sportu 7 družstev. Vítězem turnaje se stalo družstvo
ze Schöneggu se ziskem 9 bodů, za ním družstvo z D. Dvořiště s 8 body, a Křišťál Lenora se
7 body. Výtoňské družstvo ve složení David
Maček, Martin Maček, Adalbert Stoiber a Petr
Šumbera st. obsadilo 4. místo se 7 body, ale se
skórem 0,876. Trofeje předal předseda oddílu
Petr Šumbera. Pečlivě připravený průběh turnaje sledovala řada našich občanů a turistů. 
/ks/

Přehlídka
heligonkářů
sobota 29. 7. 2017

Koncerty v kostele ve Svatém Tomáši

K

ulturní život v naší obci obohatily 2 akce, které se konaly 20. května a 4. června v kostele Božího těla ve Svatém Tomáši.
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Pod  klenbou kostela se rozezněly tóny loveckých rohů Pootavských trubačů doplněné
zpěvem chrámového sboru. Konala se zde
již v pořadí 7. Hubertská mše B–dur celebrovaná p. Prokešem z V. Brodu. Tuto akci
připravilo Mysl. sdružení Hajmíny – Skubice
a prostory kostela zaplnili návštěvníci z Čech
a Rakouska, které přivítal jménem organizátorů p. Ing. Václav Hála. V neděli odpoledne
4. června usedli do kostelních lavic ti, které
zaujalo pozvání na koncert pěveckého sboru
Harmonie z Frymburku pod vedením sbormistra p. Vladimíra Rolčíka. Vynikající zpěv
sbormistra, klavírní doprovod Nadi Rolčíkové
a členky sboru zaujaly posluchače přednesem
ukázek církevních písní světových skladatelů.
Všem, kteří se podíleli na uskutečnění zdařilých akcích děkujeme. /ks/

V

elké oblibě se těší, převážně u našich starších spoluobčanů, vystoupení heligonkářů,
které již po dvaadvacáté připravilo Občanské
sdružení Přední Výtoň. Přijelo 15 hudebníků
z toho 3 ženy. Nejstarším byl p Jan Komenda
(95 r.) z Českého Krumlova, který nechyběl
na žádném ročníku. Průměrný věk hudebníků
byl 76 let. Z nejvzdálenější obce – Šumavské
Hoštice se dostavil p. Jan Tišler. Vystoupení
na nádvoří penzionu Vyhlídka provázel moderátor p. Pavel Kroneisl, ozvučení zajistili manželé Libertinovi. Asi 60 diváků podpořilo svým
zpěvem účinkující a odměňovalo je potleskem. Příjemně strávené odpoledne a dobrá
nálada posluchačů jistě potěšila organizátory
přehlídky.  /ks/

Koncert

Rožmberské léto

V

ýhledově zveme 23. 9. 2017
v 18,00 hod. v kostele svatého
Mikuláše na koncert maďarského
chóru Rotunda énekegyüttes.
Koncert tohoto sboru se uskutečnil již
v loňském roce a měl obrovský ohlas.
S přesnějším datem v září obdrží pozvánky
děti (které se narodily od listopadu 2014
do současnosti), jejich rodiče a prarodiče
k slavnostnímu setkání a předání dárků
od radnice. 

Š

ňůru zábavy, kultury, dobrého jídla a skotačení jak pro děti, tak i pro dospělé jsme
začali již na jaře velmi vyvedeným a velmi oceňovaným Rožmberským jarmarkem. Léto pokračovalo v duchu kultury, tance a divadelních
představení, např. na Státním hradě Rožmberk.
Taneční zábavy s živou hudbou či diskotéka se
odehrávaly téměř každé dvě nebo tři neděle
na náměstí v Rožmberku. Součástí těchto zábav byla nejenom hudba, ale vždy i připravená gril párty, která doplňovala tančícím energii. Velice děkuji organizátorům těchto akcí
Michal Moulisovi, Evě Zetochové, rodině
Bieblově a ostatním z této rozvětvené rodiny.

Nedílnou součástí rožmberského léta je i festival Hrady.cz, který měl štěstí na vynikající počasí, výbornou atmosféru a absenci závažnějších problémů, jak zdravotních, tak i ostatních.
Na FCB jsou umístěny i fotografie, kdy Baruška Teryngelová ulovila do své sbírky fotografii
s Lucií Bílou a některé ostatní děti se fotily např.
s Annou K. Doufejme, že tento festival bude
i příští rok stejně vydařený.
I na hradě Rožmberk se konala již tradiční divadelní a šermířská vystoupení. 

Okurkovou sezonu jsme nedrželi
I

v průběhu léta se na radnici usilovně pracovalo. Probíhala konkrétní jednání s firmou
COLAS a začátek velké akce „Průtah náměstí“
je datován na 11. září 2017. Veřejnost bude
včas informována o objížďkách, režimu stavby apod. Dále jsme pracovali na odevzdání žádosti o dotace, dokončujeme passport
vodovodního řadu a kanalizace. Zlegalizovali
jsme černé stavby v kempu a můžete se jít
podívat, kam kemp za pár měsíců postoupil
ve výstavbě sociálních zařízení, nového posezení s dřevěným barem a jiné. Nikdo nevidí
spoustu práce a peněz, která se skrývá pod
zemí v opravě a legalizaci načerno postavených kanalizačních odvodů, nefunkční čistící
stanice, nikdo nepostřehne nové elektrické
vedení, rozvaděče, ale to už vše funguje a je
i dokumentačně korektní. Dalším tématem
je výstavba vysílací věže Starnet, která získá

v příštích dnech stavební povolení. Věřte, že
dlouhá doba prodlevy od sepsání smlouvy
se Starnetem není na naší straně. Také balancování mezi záměrem postavit na jezu Vltavy
MVE nás stojí velmi úsilí, času a energie. Byli
bychom rádi, aby se nám podařilo vybojovat
tento boj hlavně pro krásu a historickou hodnotu Rožmberka nad Vltavou. Dále jsme měli veřejné slyšení s ing. Zenklem k plánované
cyklostezce. Tento zajímavý, ale i trochu kontroverzní projekt jsme se snažili s přítomným
odborníkem a rožmberskou veřejností vést k
humánnímu řešení, minimálně ničit přírodu a
cyklostezku zasadit optimálně do místních poměrů. Mě i ostatní část veřejnosti mrzí, že tyto
projekty, byť na jednu stranu přínosné, nejdou
bez určitých ztrát. Doufejme, že konečný výsledek bude pozitivy převažovat. Otevřelo–li
se takové závažné téma, objeví se někdy i sou-

visející témata, která by mohla být ryze přínosná. Například oprava hraběcích cest.
Měli jsme i několik závažných havárií ve vodovodním řadu. Vše se nám podařilo opravit
a na tomto místě bych chtěla velice poděkovat místní SDH, kteří kromě svých povinností
(stromy po bouřkách, záchrany vodáků apod.)
se též věnovali opravě a vyčištění vodojemu,
který nekontrolován prorostl kořeny stromů.
Děkuji všem hasičům a samozřejmě panu Severinu Krabatschovi, Aloisi Šístkovi jako jejich představitelům. Dále se na pomoci podílel
pan Jiří Kuthan z Přízeřu a vyzdvihnout musím
i zkušenosti a práci našeho vodáka Miroslava
Kadlece, Ludvíka Němčeka a Antonína Němčeka. Tímto bych chtěla poděkovat i ostatním
pracovníkům údržby za udržování pořádku
a dobře zvládnutou sezonu v roce 2017. 
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Komu se u nás pronajímá, no přece
tomu nejrychlejšímu!
M

ěl jsem zájem pronajmout si od Města
Rožmberk pozemek za účelem provozování parkoviště. Na základě zveřejněného
záměru Města, že tento pozemek bude pronajímat, jsem si podal žádost. Předem upozorňuju, že v záměru o pronájmu nebyla stanovena žádná kritéria, podle kterých bude
město rozhodovat a ani termín, do kdy se
musí žádosti podat.
Podal jsem žádost o pronájem. Následně jsem
byl vyrozuměn, že pronájem byl schválen jinému zájemci. Protože nebyla žádná kritéria,
nebyl jsem např. vyzván k předložení nabízené výše nájmu, dovolil jsem se na jednání
zastupitelstva zeptat paní starostky, podle
čeho se o nájemci rozhodovalo. Paní starostka

Vážený pane Chmelo,
poměrně dlouho jste byl zastupitelem města Rožmberk nad Vltavou. Víte tedy
sám, že prodeje či pronájmy pozemků nebo
jiných nemovitostí se z 90% případů dějí
na základě občanské iniciativy, kdy zájemce
vyzve sám město, zda by si mohl koupit,
pronajmout nemovitost či pozemek a podá
žádost. Dle žádosti se vždy vyvěsí záměr
a čeká se v době zákonné lhůty na případné
reakce veřejnosti. Pan Kočan podal žádost,
zda by si mohl parkoviště pronajmout a dle
toho se tedy vyvěsil záměr. Shledala jsem jeho žádost jako logickou, protože má nemovitost velmi blízko parkoviště a měl by sezonní přivýdělek k maličkému obchůdku se
suvenýry, pohledy, regionálními specialitami. Jsem ráda, že je v našem městě také obchůdek s jinou tématikou než restauratérství
a hotelnictví, i když i toto považuji za velmi
důležité. Víme sami, že drobné obchůdky,
jarmarečnictví apod. zanikají vlivem nových
legislativních předpisů. V zákonné době vyvěšení záměru nikdo ze sousedů parkoviště,
tedy majitelé ubytovny Start, či tzv. „tepličárny“ zájem o parkoviště neprojevil. Pan
Kočan byl skutečně první a parkoviště získal.

odpověděla, že o nájmu rozhodla sama, že má
na to podle zákona právo (o pronájmu stejného pozemku v loňském roce rozhodovalo
celé zastupitelstvo) a že rozhodla podle data
podání žádosti.
Ach, to kdybych býval věděl! Celé dny a noci
bych oka nezavřel a sledoval úřední desku
Města Rožmberk nad Vltavou a v tretrách byl
bych připraven vyrazit s žádostí o pronájem
parkoviště ihned, jak by byl zveřejněn záměr o pronájmu. A to by bylo, abych všechny
žadatele na schodech do úřadu nepředběhl
a nepodal žádost jako první. Bohužel mě ani
ve snu nenapadlo, že by mohl někdo k výběru
přistoupit tímto způsobem. Je to výběr přinejmenším originální, o tom zda je zákonný,

A nyní dál k Vaší pochybnosti, zda můj postoj byl zákonný – bez zastupitelstva se zde
pronajímaly byty, kemp apod. Ještě jednou
připomínám Vaši zastupitelskou práci, protože byste si měl pamatovat, že pokud není
v městě rada, je otázka pronájmu v kompetenci starosty. Existují dva zákonné způsoby,
jak pronajmout. Celý záměr si odhlasovat
na zastupitelstvu a pak odhlasovat zastupitelstvem i nájemní smlouvu nebo bez zastupitelstva vyvěsit záměr a pronajmout dle
svého uvážení zájemci též bez rozhodování
zastupitelstva. Zvolila jsem druhý způsob,
který je zcela legitimní, byl legitimní v případě pronájmu bytů či kempu i za minulé
radnice.
Co se týče nižšího nájmu, tak jsem nájem
snížila i paní Orosové, aniž bych věděla, že si
o druhé parkoviště požádá pan Kočan, protože když jsem zjistila, jak někteří podnikatelé podnikají na obecních pozemcích za velmi mírné ceny a způsob jejich podnikání jim
přináší nemalé výdělky, někteří podnikatelé
na obecních pozemcích podnikají již desítky let zcela zdarma, tak mi přišlo nemrav-

mám jisté pochybnosti. Zapochybovat by nad
konáním paní starostky a nejenom v tomto
případě měli především sami zastupitelé. Já si
dovolím pouze dobrou radu na závěr, začněte
trénovat běh, ať Vás při podávání žádostí nikdo nepředběhne, já už jsem začal.
PS: Čistě náhodou byl nejrychlejším běžcem
známý paní starostky a možná, že při podání
žádosti vytvořil traťový rekord, takže za odměnu místo medaile dostal od paní starostky
snížené nájemné z 10.000,– Kč (nájemné z minulých let) na částku 7.000,– Kč. 

Chmela Roman, Rožmberk nad Vltavou

né, abych alespoň symbolickým snížením
ceny nepřispěla na toto drobné podnikání
paní Orosové a pana Kočana. Pochybujete
o mém konání, jakpak by ne, na to mám i já
vlastní názor a nejde mi o několik tisíc pro
lidi, kteří ještě pomáhají městu, jako např.
uprostřed centra informacemi, zalévání
květin, drobným úklidem apod. (Orosovi).
Jde mi o celkovou koncepci zvýšit příjmy
pro Rožmberk, např. novými dohodami
s většími podnikateli, trojnásobným nájmem z kempu a daří se. Že o mně pochybujete pane Chmelo, to i já o sobě pochybuji, to mívají lidé, kteří něco tvoří, ale vy
a bývalá radnice jste o sobě nepochybovali.
Myslím si, že jsem dobrým hospodářem,
protože výdělky z turistického ruchu máme
vyšší a nájemné z kempu bude též velkým
přínosem pro město. Nový nájemce pan
Kočan se navíc zavázal ke zvelebení parkoviště, úprava, květinová výsadba apod. 

Mgr. Lenka Schwarzová,
starostka Rožmberk nad Vltavou

Pronájem kempu v Rožmberku nad Vltavou
N

ení pravda, co uvedla p. starostka Mgr. Lenka Schwarzová v odpovědi. O pronájmu kempu a ostatních nemovitostech sloužící k podnikání vždy
rozhodovalo zastupitelstvo obce. Rozhodovalo o záměru pronájmu, schvalovalo podmínky nájmu, vyhodnocovalo nabídky uchazečů a následně vybralo nejvhodnějšího žadatele a schválilo uzavření nájemní smlouvy. Až teprve za působení p. Schwarzové bylo zastupitelstvo z rozhodování
o nájmu veřejného tábořiště vynecháno. Jako starostka jsem sama rozhodovala jen o nájmech zahrádek pro občany, vždy ale po schválení zastupitelstva, že se může pozemek pronajmout a dále jsem na základě doporučení bytové komise rozhodovala o nájmech bytu. 

Vladimíra Račáková
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Rozloučení a poděkování
C

htěli bychom poděkovat pracovníkům
Vyšebrodského zpravodaje i pracovníkům Města Vyšší Brod za možnost publikovat
na stránkách Vyšebrodského zpravodaje.
V Rožmberku nad Vltavou, jakožto i v jiných
obcích, např. v Loučovicích a Horním Dvořišti
se koná mnoho zajímavých akcí. I Rožmberk
naplní jistojistě svůj vlastní připravovaný časopis, jako zmiňované obce, který by měl trochu
v jiném formátu, grafice informovat občany
jednou za dva měsíce o dění v obci a dávat
prostor místním občanům k vyjádření a neubírat prostor jiného periodika.
Rozloučíme se s Vámi několika fotografiemi
krásného Rožmberka nad Vltavou. 

RYTÍŘSKÝ SÁL

ROŽMBERK

... PŘÍBĚH
VEPSANÝ DO ZDÍ

Blahopřejeme
Srpen – paní Anna Svobodová
z Přízeřu.
Září – pan František Kůrka
z Rožmberka nad Vltavou.
Přejeme mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Město Rožmberk nad Vltavou

VÝSTAVA V GALERII
HRADU ROŽMBERK

23. 8. – 30. 9. 2017

www.hrad-rozmberk.cz
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Pouť se konala i bez proudu.
Dodávka energie byla obnovena až po poledni
Z pátka na sobotu 19. 8. se nejen Vyšebrodskem prohnaly silné bouřky, které způsobily
škody na elektrickém vedení. Organizátoři letošního Svatobartolomějského trhu museli
tedy hned od začátku improvizovat a sehnat si náhradní zdroj energie. Dodávka proudu
nefungovala celé dopoledne.
„Se zajištěním dodávky proudu nám hodně
pomohli naši hasiči a technické služby. Měli
jsme k dispozici větší agregát, který stačil pro
ozvučení dechové hudby a dva menší, díky
kterým mohlo fungovat i občerstvení hned
během dopoledne. Jen kolotoče a další atrakce si musely na proud počkat“, vysvětluje Karel
Troják z MěKZ.
Kolem poledne byly problémy s elektrickým
vedením vyřešeny a program mohl jet znovu na plné obrátky. Ani letos nechyběl pravý
jihočeský folklór, pohádky, výtvarné dílny ani

Berounští měšťané – proces s čarodějnicí.

Divadlo potulného čajovníká.
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večerní zábava s rockovou kapelou. Letos si
navíc mohli návštěvníci zajít do čajovny nebo se účastnit procesu s čarodějnicí. „Na své
si mohl přijít opravdu každý. Samozřejmě se
během dne nejvíc bavily děti. Třeba u pohádky a ve výtvarných dílnách. Mohly se naučit
i šermovat ve škole šermu, kterou si připravila
umělecká skupina Berounští měšťané,“ dodává k programu Dita Kaiserová z infocentra. 
jstr
Foto: města Vyšší Brod/J. Straka

Skupina Hrajeto měla velký úspěch.

Už během dopoledne byl stan plný.

Skupina historického tance Mericia.

Padl nový rekord v soutěži jedlíků knedlíků.
Miroslav Rychtář snědl 17 a 3/4 knedlíku.

Celková rekonstrukce průtahu městem se odkládá
Povrch vozovky v ulicích Kaplická a Míru byl v týdnu od 21. 8.
upraven firmou Čevak, kdy došlo k částečnému položení asfaltového povrchu. Byla tak opravena místa výkopů a překopů vzniklých
při opravě vodovodního řadu.
Oprava celého povrchu vozovky odložena
V květnu a červnu letošního roku byla v ulicích Míru a Kaplická provozovatelem městského vodovodu provedena výměna vodovodního řadu,
který byl používán už víc jak 50 let a byl v havarijním stavu. Dle plánu
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) měla na tuto akci
navázat rekonstrukce celého povrchu vozovky ve zmíněných ulicích až
k místu pod vyšebrodským klášterem. Investor rekonstrukce vozovky,
tedy SÚS JčK, měl s pracemi na vozovce začít po skončení stavby nového mostu u čerpací stanice v Těchorazi, kdy už by navíc byla zemina dostatečně zhutněná a nebylo tak nebezpečí vzniku propadů na vozovce.
Dle informací SÚS ale tyto práce bohužel v tomto roce neproběhnou.
Díky formálním nedostatkům v žádosti o evropskou dotaci na tuto akci
byla žádost pozastavena a investor musí nyní tuto žádost doplnit. Dle informace investora by mělo k plánované rekonstrukci dojít v příštím roce.
Základní opravu vozovky provede Čevak
„Občané nám vyčítali neutěšený stav vozovky na průjezdu městem,
který byl v minulých měsících takový, jaký byl. Vzhledem k tomu, že
byla v plánu celková rekonstrukce povrchu a vzhledem k havarijnímu
stavu vodovodního řadu, dohodli jsme se ve spolupráci s firmou Čevak
na opravě starého potrubí. Bylo velmi pravděpodobné, že po celkové
rekonstrukci vozovky by se do ní muselo brzy zasahovat kvůli havárii.

Foto: město Vyšší Brod/J. Straka

Což by bylo velmi nehospodárné, narušovat nový asfaltový povrch“, vysvětluje starosta Milan Zálešák. Plán na sebe navazujících rekonstrukcí
ale vešel vniveč a město musí řešit situaci jinak. „Bohužel ne vždy vše
probíhá podle plánu. Tentokrát jej překazilo to, že v letošním roce investor neobdrží dotaci a opravu vozovky přesouvá na pozdější termín.
Na základě těchto informací jsme vešli v jednání s firmou Čevak, abychom zajistili lepší průjezd městem. Čevak tak provedlv týdnu od 21. 8.
2017 opravu všech míst, kde prováděl výměnu řadu. Jak v ulici Míru, tak
v Kaplické bude položen na provizorně opravené výkopy asfalt“, dodává
Zálešák. 
jstr

Nábor mládeže,

hledáme nové talenty
Rádi přivítáme holky a kluky od roku narození
2012 a starší do naší fotbalové školičky.
Pátek 8. 9. 2017 od 17.00 hod., hřiště FK Dynamo Vyšší Brod

B

ěhem tohoto fotbalového odpoledne si děti vyzkouší různé
sportovní dovednosti a zjistí, jestli je bude trénování bavit.
Rodiče se dozví veškeré potřebné informace o možnosti zapojení
jejích dětí do našeho klubu. Jeden z trenérů se bude věnovat
po celou dobu náboru rodičům.
Trenérský tým
Trenéři, kteří budou s dětmi pracovat, mají zkušenosti s prací
s mládeží a pravidelně se dál v oblasti trénování nejmenších
fotbalistů vzdělávají.
Fotbal formuje osobnost
Fotbal pomáhá při výchově dětí, a to nejen v oblasti zdravého
životního stylu. Vede je k zodpovědnosti, ke spolupráci s ostatními
dětmi a pomáhá při začleňování do kolektivu. Má tedy dobrý vliv
na formování jejich osobnosti a charakteru.
Kontaktní osoba:
Jan Straka,
tel.: 602 864 074 nebo 724 386 266,
e-mail: mladez.fkdvb@email.cz. 
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U školy vzniká nový chodník
Pro bezpečnost dětí v okolí základní školy dělá město další krok. V polovině srpna začalo
s výstavbou nového chodníku v Martínkovské ulici podél základní školy a řeší tím tak
problémovou dopravní situaci v této lokalitě.

Foto: město Vyšší Brod / J. Straka

Výstavba chodníku navazuje na předešlá
opatřeních
Prvním krokem pro zvýšení bezpečnosti v okolí vyšebrodské základní školy bylo vybudování
osvětlení přechodu přes frekventovanou silnici vedoucí přes náměstí směrem k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Na tento projekt
získalo město dotaci z Nadace ČEZ. „Každé ráno stojíme u školy a pomáháme dětem s bezpečným přecházením, takže situaci na tomto
místě dobře známe. Osvětlení tu skutečně
chybělo, především v podzimním období, kdy
jsou ranní mlhy a zhoršené světelné podmín-

ky. Přechod je nyní dostatečně osvětlen a děti
tak budou chodit do školy bezpečně,“ řekl
při oficiálním otevření Oranžového přechodu
strážník městské policie Roman Kozel.
Chodník řeší situaci v Martínkovské
a u školní jídelny
Doprava v okolí vyšebrodské základní školy je
nejen během školního roku velmi frekventovaná, a to nikoliv jen v ranních hodinách, kdy
děti chodí a dojíždějí na vyučování, ale po celý
den. Z Martínkovské ulice je navíc dováženo
i zásobování pro školní jídelnu. „Vybudování chodníku u základní školy bylo skutečně
nutností. Problémy se neobjevovaly jen při
příchodu nebo příjezdu dětí do školy, nutné je
také oddělení pěších od dopravy zásobování
u školní jídelny,“ upřesnil starosta města Milan
Zálešák.
Přímo podél chodníku ještě vzniknou tři místa
pro automobily, která budou určena pro zastavení. „Nebude se jednat o žádná parkovací
místa ke stání, opravdu jen o místa pro zastavení a vystoupení, poté je budou muset auta
opět opustit. Důležité je také to, že děti vyjdou
z aut svých rodičů přímo na chodník,“ vysvětluje dále Milan Zálešák. Kromě dopravní situace řeší probíhající výstavba i odkanalizování,
které bylo třeba posílit. Nový odtokový kanál
vznikne v místě, kde se chodník bude lámat
směrem z Martínkovské ulice k jídelně.
Celkové náklady této výstavby hradí město
z vlastního rozpočtu a vyšplhají se do výše
959.000,– Kč. 
jstr

Kronikáři již 11. 10. 2017
Pro všechny milovníky divadla
je již zorganizován zájezd do Jihočeského divadla.
Termín: středa 11. 10. 2017 od 19 hod.
Odjezd z parkoviště na náměstí v 17:30 hod.
Cena vstupného včetně dopravy: 450,– Kč
Registrujte se v Infocentru rychle, počet míst je omezen !!!
Představení Kronikáři je původní rodinný muzikál o příběhu táty a syna na pozadí
zběsilého kolotoče dějin. Jedná se o společný projekt Malého divadla, činohry,
opery a baletu. Poprvé v historii divadla se podílí všechny soubory na jedné
inscenaci. Hlavním tématem je příběh jedné rodiny a to zejména syna a táty.
Ten se před mnoha lety ztratil v dějinách a čtrnáctiletý Matyáš ho v nich hledá.
Propadne se do minulosti a cestuje z epochy do epochy. 
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Pečovatelská služba Města Vyšší Brod byla
podpořena z grantových projektů Jihočeského kraje
M

ěsto Vyšší Brod úspěšně provozuje pečovatelskou službu již od roku
1997. Každoročně je na provoz této sociální služby čerpána dotace
ze státního rozpočtu, která byla pro letošní rok získána ve výši 778.000,–
Kč. Pro rok 2017 bylo na základě žádosti Města V. Brod schváleno zastupitelstvem Jihočeského kraje přidělení dalších finančních prostředků
na dofinancování pečovatelské služby ve výši 167.100,– Kč. Zároveň
byly poskytnuty další finanční prostředky z grantového projektu kraje na
zajištění optimálního materiálně–technického vybavení služby, ve výši
60.000,– Kč. Město Vyšší Brod tak pro provozování pečovatelské služby

Hromadná
vakcinace psů proti

vzteklině

Sobota 23. 9. 2017
Hrudkov 8,00 – 8,15 hod.
Lachovice 8,20 – 8,25
D. Jílovice 9,00 – 9,10
Kyselov 9,15 – 9,25
Ostrov 9,30 – 9,40
Malšín 9,45 – 9.55
Těchoráz 11,15 – 11.20
Studánky 11.30 – 11.50
V. Brod 12,40 – 13,00

obdrželo z veřejných zdrojů ve formě dotací a grantů celkovou částku
1,005.100,– Kč, s jejíž pomocí mohou být nadále provozovány i zkvalitňovány služby pro místní seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem
je přitom zpřístupnění pečovatelské služby co největšímu počtu uživatelů a zajištění potřebné péče občanům Vyššího Brodu k jejich plné spokojenosti, čehož může být nyní dosaženo i za přispění Jihočeského kraje. 
Pečovatelská služba města Vyšší Brod

Čištění Vltavy 2017
Sdružení pro Vltavu a Půjčovny lodí a kempy na Vltavě zvou všechny vodáky i nevodáky
na 23. ročník tradičního dobrovolnického sběru odpadu v korytě řeky Vltavy v úseku
z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

Sraz předem ohlášených čističů je 16. 9. v 8:30
v kiosku kempu Nové Spolí (Č. Krumlov)
Jak se přihlásit?
Co nejdříve, ale nejpozději v pondělí 12. 9.
• zavolat hlavnímu organizátorovi za Sdružení
pro Vltavu Petrovi Kolínskému na
+420 777 335 447
• napsat e–mail na cistenivltavy@seznam.cz
Co nabízíme?
• spojení příjemného s užitečným – nezapomenutelné zážitky i dobrý pocit z vykonané
práce,
•k snídani polévku a k večeři guláš či jiný mls
a pivo,

•
ubytování v kempu Nové Spolí v Českém
Krumlově na celý víkend (zdarma, stany vlastní).
A co se tam vlastně bude dít?
Na zdarma zapůjčených lodích a raftech budeme splouvat přidělené úseky a sbírat upomínkové předměty, které zde zanechali lidé,
snad na znamení, že se vrátí – tedy odpadky
všeho druhu, od pantoflí, PET lahví a plechovek, které vám (nám) tu v létě uplavaly, až
po ledničky a pneumatiky, které někdo do řeky naházel a patrně doufal, že se v ní rozpustí.
Další informace a moudré rady obdržíte obratem po přihlášení… 

Galerie říčních balvanů
(na sklonku léta 2017)

U

nikátní Galerii tvořivých sil Přírody můžete najít na Čertových proudech u provaleného
kamenného jezu, pouhých pár stovek metrů pod lipenským jezerem. Nikde jinde v Čechách nenajdete obří granitové balvany – modelované po tisíce let říčními proudy do těch
nejfantastičtějších forem – zasazené do překrásné šumavské přírody. Tento úsek, doslova
poskládaný z mimořádných geologických skvostů, má být podle záměru Svazku obcí Divoká
voda Loučovice přeměněn na komerční masový vodácký kanál pro adrenalinové jízdy na nafukovacích gumových člunech. A já se ptám – vyměníme další jedinečný klenot z národní
pokladnice Přírody za pochybný bysnys spřáteleného svazku dvou obcí našeho malebného
Vyšebrodska?

Více informací ze „Hry o Čertovy proudy“ najdete v červencovém dílu pořadu ČT2 „Nedej se“.
http://www.ceskatelevize.cz nedej-se-plus/rozbourena-voda-v-loucovicich
Foto: Jaroslav Jonáš



Jaroslav Jonáš
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Vážení čtenáři,
ráda bych Vás v zářijovém okénku seznámila
s celoročním projektem Knížka pro prvňáčka.
Tuto akci vyhlašuje SKIP ČR – Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Cílem akce je podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna, která žáky do projektu
přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých
knihovnických činností.

prosinec 2016: Povídání o písmu
Druhé setkání s prvňáčky se neslo v duchu písma. Povídali jsme si o tom, s čím a na co se kdy
psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku, starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy
dnešního písma a sami si pak vyzkoušeli, jaké
to bylo písařem ve starověkém Egyptě.

duben 2017: Návštěva ilustrátora Adolfa
Dudka
Ilustrátor Adolf Dudek seznámil děti s prací
ilustrátora.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je
pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká
novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha
spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.
V letošním roce se naše knihovna zapojila
do tohoto projektu již pošesté. Zapojila se třída prvňáčků z Vyššího Brodu v počtu 21 dětí
a 1. třída ze Základní školy Lipno nad Vltavou
s 10 žáčky. Naše návštěvy probíhaly od října
do konce června a ústředním tématem našich
setkání byl tzv. „příběh knihy“, ve kterém se
děti seznámily se vznikem knihy a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk a doručení do knihovny se zastávkou
v knihkupectví. Smyslem těchto setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit
si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou
a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které
slouží nejen k půjčování knih.

únor 2017: Výroba ručního papíru
V pátek 17. února jsme se sešli v Základní škole ve Vyšším Brodě, kde na nás již čekala paní
učitelka Jaroslava Marešová. S její velkou pomocí jsme si totiž vyrobili ruční papír. Ještě
dříve, než jsme přistoupili k samotné výrobě,
pomohly děti natrhat noviny, které se posléze
namočily, aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich připravenou papírovinu. Děti sami si
pak z papíroviny vytvořily dva listy ručního papíru, který byl následně použit k výrobě vlastní
knihy.

květen 2017: Výroba vlastní knihy
Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se kreslily na ručně vyrobený papír, text se napsal na papír klasický. Vše se
ručně sešilo. Tato kniha však zůstává knihovně.
Lipenští prvňáčci se nechali inspirovat knihou
Jiřího Havla – Co tu kvete, svítí, létá? Jejich kniha je pojmenována „Co tu kvete?“ a obsahuje
obrázky a texty květin. Vyšebrodští prvňáčci se
stali „malými básníky“.

Akce, uskutečněné v rámci projektu:
říjen 2016: Seznámení s knihovnou
První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou, s pravidly chování
v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se
chováme ke knihám. Seznámili jsme se také
s „Příběhem knihy“, který nám přiblížil vznik
samotné knihy.

březen 2017: Návštěva komiksového scénáristy Daniela Vydry
K prvňáčkům zavítal ve středu 15. března komiksový scénárista Daniel Vydra, který dětem
přiblížil tvorbu komiksu.
Foto: archiv knihovny
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Zároveň děti zpracovaly svůj vlastní komiksový
příběh. Z těchto příběhů se sestavil sborníček,
který každé dítě obdrželo při pasování na čtenáře.
červen 2017: Návštěva tiskárny, Městské
knihovny v Českém Krumlově a kamenného
knihkupectví
S dětmi jsme se zajeli podívat do tiskárny
v Černé v Pošumaví, kde nás srdečně přivítala
rodina Černých. Tady jsme měli možnost podívat se do grafického studia a odtud do vlastní
tiskárny, kde jsme mohli obdivovat tiskařské
stroje v provozu. Velmi zajímavé povídání bylo
provázeno názornými ukázkami.

Odtud jsme pokračovali do Českého Krumlova,
kde nás provedl Městskou knihovnou její ředitel pan Martin Nechvíle.

červen 2017: Návštěva knihovny Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a pasování
na čtenáře v městské knihovně.
Poslední návštěva, která byla pro děti připravena, byla návštěva klášterní knihovny, kterou
nás provedla paní Lucie O´Suilleábhain. Zajímavě popovídala nejen o knihovně samotné,
ale dovolila nám prohlédnout si zblízka několik
starých knih.

Na úplný závěr došlo k pasování prvňáčků
na čtenáře v městské knihovně.
Prvňáčci museli přečíst připravený text.
Až poté došlo ke složení čtenářského slibu,
samotnému pasování a předání zasloužené
odměny v podobě šerpy, diplomu, knihy, která
byla vydána pouze pro tento projekt, a komiksového sborníčku.

Poděkování:
S tímto projektem mi pomáhají Ti, kterým bych
chtěla nyní srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří paní učitelce Jaroslavě Trojákové a paní učitelce Martině Mičanové, které
na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní učitelce Jaroslavě Marešové, díky
jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír.
Našim hostům, komiksovému scénáristovi Danielu Vydrovi a ilustrátorovi Adolfu Dudkovi,
na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají a díky
jejichž inspiraci nakreslily vlastní komiksy.
Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za poutavé
povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
Velké poděkování tak patří převoru cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám
laskavě umožnil návštěvu klášterní knihovny.
Ráda bych poděkovala i panu řediteli Městské
knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu za prohlídku knihovny. Děkuji knihkupectví Expedice v Českém Krumlově, že strpěli
„nájezd“ třiceti prvňáčků. Velkým zážitkem
nejen pro děti byla návštěva tiskárny v Černé
v Pošumaví a tady patří mé velké poděkování
manželům Zdence a Josefu Černým za to, že
nám tuto návštěvu umožnili a věnovali nám
svůj čas. Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého. Za děti i za sebe
bych chtěla poděkovat za dárky, které jsme si
odtud odvezli.
Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji, protože bez Vás by tento projekt nebyl tím, čím
je!
Tento projekt finančně podpořilo město Vyšší
Brod a dále tento projekt proběhl za finančního přispění Ministerstva kultury v rámci
grantového programu Knihovna 21. století
pro rok 2017. 


Romana Ouředníková, MěK Vyšší Brod

Neopomněli jsme navštívit ani tamní knihkupectví Expedici.

Foto: archiv knihovny
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Čtenářský koutek
Braunová Petra – Dům doktora Fišera
Podivín doktor Fišer do svého domu nikoho
nepouští. Petrovi se ale podaří s pomocí dokonalé lsti vniknout do domu. Co objeví, je šokující, a co bude následovat, ještě mnohem víc!
Válková Veronika – Husité
Bára díky svému putování časem zažije dobrodružství s práčetem.
Hunter Erin – Zákon smečky
Další pokračování nese název „Přízraky noci“.
Lowry Lois – Hledání modré
Lidské společnosti vládne krutost a klam. Slabí, staří a nemocní jsou nežádoucí. Kiře a jejím dvěma společníkům zdánlivě nic nechybí
a přece v Kiře začne hlodat nedůvěra.
Vítám Vás u zářijových knižních novinek.
Přeji Všem příjemné čtení.
komiksy:
Lomová Lucie – Anča a Pepík 3
Smolíková Klára – Medvídek Lup
Friedl Petr – Bílá paní na hlídání
pro malé i větší:
Quis Josef – Detektiv Koumes
Řeší podzimní případ.
Vostradovská Tereza – Hravouka
Myška žijící v podzemní noře je vypravěčkou,
průzkumnicí lesa, sadu i rybníčka a vaší průvodkyní.
Hovland Henrik – Johan už není sám
Johan žije svůj poklidný život sám. Jednou zahlédne zalévat zahradu krokodýlí slečnu, o které zjistí, že chodí tancovat. Do tance se pustí
i on. Že by Johan našel kamarádku?
Březinová Ivona – Vítej, Karle!
Kdo je ten záhadný kluk, kterého jednoho pátečního odpoledne kamarádi Míra a Dany najdou?
Bešťáková Eva – Ovečka Kudrlinka
Veselá dobrodružství bábrlinky a její ovečky
Kudrlinky potěší všechny, kteří rádi poslouchají
pohádky.
Kessel Carola – Čarodějky z jezdecké školy
Tentokrát zachraňují hříbě.
Březinová Ivona – Ďasík a Ďáblík
Zvou na výpravu do dávné Prahy.
Smolíková Klára – Vynálezce Alva 2
Walliams David – Nejhorší děti na světě
Seznamte se s pěti příšernými kluky a s pěti
hroznými holkami!
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z edice „Děsivé dějiny“:
Strašliví Egypťané
Keltští hrdlořezové
Úžasní Řekové
Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni
USA
komiksy:
Tolkien J.R.R. – Hobit
Ležák Zdeněk – Marie Terezie a její Habsburkové
Ležák Zdeněk – Karel IV. pán světa
detektivky pro dospělé:
Enger Thomas – Smrtelná rána
Penny Luise – Hladový vrch
Patterson James – Nerozlučný pár
Bjork Samuel – V lese visí anděl
Robertson Imogen – Ostrov kostí
Anatom a detektiv amatér Gabriel Crowther
žije v domnění, že léto roku 1783 bude stejné
jako ta ostatní, svěží a voňavé, a on že jej stráví
bádáním ve své pracovně. Všemu je jinak poté,
co dostane nečekané pozvání od své sestry.
Šúsaku Endó – Mlčení
Světoznámý román jednoho z nejvýznamnějších moderních japonských autorů sleduje
dramatický konec křesťanské misie v Japonsku
v první polovině 17. století.

Meachem Leila – Titáni
Na pozadí dramatických změn pronikajících
na texaský venkov na počátku 20. stol. prožívá svůj osudový příběh Samantha, privilegovaná dědička rozlehlého dobytkářského
ranče, a Nathan, okouzlující mladík z farmy
na severu.
Gilman Susan – Zmrzlinová královna
V roce 1913 odjede pětiletá Malka s rodiči a se
sestrami do USA a krátce nato skončí zmrzačená a opuštěná na ulici. Přežije díky italskému
prodavači zmrzliny, který ji vezme k sobě a naučí ji zmrzlinu vyrábět.
Paterniti Michael – Pravidla sýrárny
Co všechno může způsobit kousek vynikajícího sýra? Páramo de Guzmán, domácí sýr vyráběný v jedné rodině po celé generace, dokáže
neuvěřitelné věci.
Ferrante Elena – Příběh nového jména
Děj druhého dílu přímo navazuje na závěr předešlého románu: Raffaella se stala paní Carracciovou a odjíždí na líbánky. Pro Elenu, vypravěčku příběhu, není snadné se s touto změnou
vypořádat, stejně jako v dobách školní docházky chce s přítelkyní ve všem držet krok.
Colgan Jenny – Léto s vůní čerstvého chleba
Volné pokračování knihy Ostrov s vůní čerstvého chleba opět s neodolatelnými recepty vás
vábí k počtení.
Roberts Nora – Modré z nebe
Avery kdysi chodila s Owenem. Po celou rekonstrukci hotelu, který stojí naproti její pizzerii
má Owena na očích. Jenže aby si ji Owen znovu získal, musel by se hodně snažit.
Janouch Kateřina – Bosá dívka
Na porodní klinice, kde pracuje, se zničehonic
objeví zubožená mladá žena bez dokladů, přivede na svět chlapečka a beze stopy zmizí. Nikdo neví, kam odešla, ani proč své dítě opustila,
a Cecilie se v souvislosti s jejím zmizením začne
hlouběji zajímat o situaci lidí bez domova.
Nguyen Viet Thang – Sympatizant
V tomto románu sledujeme osudy dvojitého
agenta sloužícího rozvědce socialistického vietnamského státu i tajné službě jihovietnamského režimu.

Körnerová Hana – Třetí přístav
Stefanie a Hermína, které musely po Francouzské revoluci uprchnout ze země, se marně pokoušely najít azyl u příbuzných v Itálii.
Jejich nelehká pouť končí na malém panství
v Čechách.

Velhurst Dimitri – Opozdilec
V posledním zoufalém pokusu, jak mít konečně pokoj od vlastní manželky, se Désiré Cordier rozhodne, že bude předstírat Alzheimerovu
chorobu. S precizností sobě vlastní nastuduje
projevy této nemoci a dokáže je předstírat tak
dokonale, že skončí v zařízení pro dementní
pacienty, pryč od všeho, co mu tak pilo krev.
Ale za jakou cenu?

Rasputin V.G. – Hodiny francouzštiny
Kniha přináší krátký vhled do nelehkých poválečných let, a to očima jedenáctiletého hocha,
který si daleko od rodné vesnice musí poradit
jak s učením a spolužáky, tak s věčně prázdným žaludkem.

Brown Daniel – Hrdinové ve člunu
Nikdo nečekal, že by posádka osmiveslice
Washingtonské univerzity, složená ze synů
dřevorubců, dělníků a farmářů, mohla porazit
elitní týmy z Východního pobřeží a Velké Británie, a přesto to dokázali. Nakonec šokovali celý

svět, když porazili i tým Německa, který vesloval pro Adolfa Hitlera na olympijských hrách
v roce 1936 v Berlíně.
Lindhout Amanda – Dům v nebi
Vzpomínka na únos, který změnil Amandin
život. Biografická kniha.
Tuil Karin – Bezstarostnost
Romain Roller, důstojník francouzské armády,
trpí posttraumatickým syndromem po misi
v Afganistánu. Během dovolené na zotavenou
se zaplete s mladou novinářkou. Vzápětí zjistí,
že jeho milenka je ženou vlivného obchodníka, který je nařčen z rasismu. Na jeho obranu
se postaví Rollerův přítel, syn afrických imigrantů, a nečekaně zvrátí předpokládaný vývoj
událostí.

Willis Connie – Kniha posledního soudu
Studentka historie je na své cestě do minulosti
omylem poslána do doby morových ran roku
1348. Zatímco se dívka snaží přežít, profesor
Dunworthy musí bojovat s rychle se šířící smrtelnou epidemií chřipky i s tupou byrokracií,
aby měl vůbec šanci svou žákyni zachránit.
Matoušková Tereza – Válka zrcadel
Ankara, kaltská čarodějka, má zvláštní dar. Kdo
jí pohlédne do očí, spatří znovu své milované.
Ankara se se svým nadáním naučila žít a už ani
nevnímá, zda to není spíš prokletí. Náhle je
ovšem vtažena do mocenské hry a politických
intrik.
Kalfař Jaroslav – Kosmonaut z Čech
Intergalaktická odysea o lásce, ambicích a po-

Knižní tipy:

znávání sebe sama. Kosmonaut z Čech je hluboce originální kniha, plná lidské vřelosti a humoru.
Satouff Riad – Jednou budeš Arab
Dětství na Blízkém východě, v syrsko–francouzské rodině, mezi socialistickými experimenty a arabskou tradicí, mezi Francií, Lybií
a Syrií, ale především s neobvyklou blonďatou
kšticí, zachycuje ve svém komiksu populární francouzský kreslíř Riad Sattouf. V prvním
díle své autobiografické pentalogie popisuje očima malého Rijáda atmosféru v regionu
na začátku osmdesátých let 20. století. S dětskou bezelstností a notnou dávkou humoru
a sarkasmu, líčí ubohost a absurditu „ideální“
libyjské společnosti, budované revolučním
vůdcem Muammarem Kaddáfím, syrský venkov – klanovou a v podstatě ještě středověkou
společnost, i celou svou syrsko–francouzskou
rodinu.
Hay Luise – Měj se ráda
Bmnou!
Langerová Žo – Žila jsem s oddaným komunistou
Padevět Jiří – Tři králové
Odbojová činnosti legendární skupiny a vysílací místa radiostanic.
Marie Malá – Sušicko
Hrach Vilém – Šumava… hranici přecházejte
po půlnoci. 

Jaké otázky byste si měli položit,
než změníte zdravotní pojišťovnu
Měnit zdravotní pojišťovnu jen na základě poutavé náborové akce je krátkozraké a nepříliš rozumné řešení. Změně pojišťovny, jež
za vás bude odvádět ze zákona povinné zdravotní pojištění, by měla předcházet zralá úvaha. Než přistoupíte k činu, zamyslete se
nad několika důležitými parametry.

Změnit zdravotní pojišťovnu lze podle zákona
o veřejném zdravotním pojištění ve dvou termínech
v roce, přičemž platí, že přihlásit se můžete
pouze jednou za 12 měsíců. Termín pro podání
přihlášek je od 1. července do 31. září, klientem
nově zvolené zdravotní pojišťovny se pak stáváte
od 1. ledna následujícího roku. Pokud nestihnete
druhý termín tohoto roku, je možné přeregistrovat
se znovu od 1. ledna do 30. března roku 2018,
v tomto případě se klientem nové pojišťovny stáváte
od 1. července roku 2018. Samotné provedení
změny je administrativně jednoduché. Stačí pouze
v přestupním období vyplnit příslušný formulář,
dostupný ve většině případů online, a veškerou
potřebnou administraci vyřídí nová pojišťovna za vás.

Jakou má pojišťovna tradici a reference?
Zajímejte se, jak dlouho pojišťovna funguje, jakou má
tradici, kolik eviduje pojištěnců a jakou má pověst.
Nebojte se poptat i známých, kde jsou pojištěni

a jak jsou spokojeni, abyste měli jistotu, že získáte
vždy to nejmodernější profesionální lékařské ošetření.
Mezi stabilní pojišťovny s lety prověřenou tradicí patří
například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR,
největší zaměstnanecká pojišťovna u nás, jež byla
v uplynulém roce vyhlášena celkovým vítězem
soutěže o nejlepší zdravotní pojišťovnu roku 2015
a 2016.

Jsou benefity pojišťovny pro vás natolik
zásadní, abyste se rozhodli pro změnu?
Dnes už každá zdravotní pojišťovna nabízí
svým klientům speciální bonusové programy.
Nadstandardní nabídky představují jednu z mála
možností, jak získat konkurenční výhodu. Ty mají
nejrůznější podobu – od příspěvků na prevenci či
na sport až po atraktivní slevy. Rozhodnout se pro
změnu pojišťovny jen proto, že byste zrovna uvítali
40% slevu na předplatné oblíbeného časopisu nebo
příspěvek na nákup přilby pro syna, tedy není příliš
strategické. Řada podobných nabídek má navíc jen
časově omezenou platnost, z dlouhodobého hlediska
tedy nemá význam.

Má vyhovující pokrytí?
Nejdůležitějším kritériem ze všech je být veden
u takové pojišťovny, s níž mají uzavřen smluvní vztah
všichni lékaři, specialisté a zdravotnická zařízení, kam
docházíte. Problematičtější je u některých pojišťoven
dostupnost lékařské péče v určitých regionech.
Následkem neuvážené volby byste mohli například
přijít o lékaře, s nímž jste roky spokojeni a jemuž
důvěřujete, a to jen proto, že s ním nemá vybraná
pojišťovna podepsanou smlouvu. Smluvní síť a dobré
pokrytí tak zůstává nejzásadnějším faktorem.

Jaký má přístup ke klientům?
Ve středu zájmu by také měl být přístup pojišťovny
ke klientům a možnost kontaktu. Kromě klientských
center, kde se můžete osobně zastavit a vyřešit
váš problém, se pomalu veškeré byrokratické
procesy přesouvají stále více do virtuálního prostředí
internetu. Zvolená pojišťovna by tedy měla být ve
vztahu k pojištěncům vstřícná, s proklientským
přístupem, snahou co nejvíce zjednodušovat kontakt
a omezovat úřední papírování na minimum.
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V nové knize Šumavský Děs ožívají
temné příběhy z krumlovského regionu.
Odehrává se i ve Vyšším Brodě
Upíří masakr v Cetvinách, sabaty na Ďáblových kamenech v Hůrce, tajemná babička
z Černé v Pošumaví, skřet v podzemí Dívčího kamene, obludník v Hořicích na Šumavě, hornoplánský obr Thomas Thieme,
děsivé podzemí pod Větřním a mnohé další příběhy z dávné i nedávné historie českokrumlovského regionu přibližuje nová
kniha nazvaná Šumavský Děs. Jejím autorem je českobudějovický spisovatel Václav
Votruba.
„Můžete této knize věřit… nebo nemusíte. Záleží, jak moc máte otevřenou mysl. Pro někoho budou sepsané vzpomínky bájného Děsa
představovat bláboly, bude se rozčilovat, že
se pod Větřním nikdy nic nekopalo, že v Hůrce
žádné kameny, na kterých se konaly sabaty,
neexistují… Je to možné, třeba vás jen taháme
za nos. Třeba. Doufáme ale, že se aspoň trošku
pobavíte. A pokud ne, baziliška na vás!“ vzkazuje Václav Votruba.
Kniha, která vyšla 9. srpna letošního roku,
obsahuje ilustrace malíře Bronislava Frühaufa
z Klenčí pod Čerchovem. Její vznik podpořila
města Horní Planá a Vyšší Brod. Koupit se dá
přímo u autora na mailu
venca.votruba@seznam.cz či na webových
stránkách www.vaclavvotruba.cz.

Lékař radí
Klíšťata a Lymská borelióza

M

noho lidí se domnívá, že po kousnutí
klíšťetem mají boreliozu, proč tomu tak
je? Důvody jsou dva hlavní. Symptomy počáteční i dalších fází LB jsou velmi neurčité, např.
únava, mírně zvýšená teplota, bolesti kloubů
a hlavy. Bohužel tyto příznaky jsou i při mnoho
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Spisovatel, novinář a muzikant Václav Votruba se narodil 10. února 1987 v Domažlicích.
Nyní žije v Českých Budějovicích. Jeho články
vycházely několik let v Deníku, Budějcké Drbně a specializovaných hudebních časopisech.
Dnes se věnuje především PR aktivitám. Debutový román Na pokraji vydal v roce 2016.
O několik měsíců později mu vyšla Kniha kovu,
která získala cenu Břitva za nejlepší tuzemskou
rockovou knihu roku 2016. Václav Votruba
se muzice věnuje i aktivně – hraje v kapelách Dark Angels, The River Of The Lost Souls
a After Rain, se kterými vyprodukoval již více
než 10 nahrávek.
KAPITOLY KNIHY ŠUMAVSKÝ DĚS:
Mord na hrádku Louzek, Hrob plný zlaťáků,
Guláš, Helmutova košile, Ďáblovy kameny,
Babička, Skřítek? Spíše skřet, Noční návštěva, Zima ve Zlaté Koruně, Plecháč, Hořický
obludník, Šumavský obr, Pod Větřním, Pomsta
zemřelých, V lese, Upír Ludvík
UKÁZKA Z KNIHY ŠUMAVSKÝ DĚS:
Franta se zvedl. Popadl židli a mrskl s ní po Faustovi. V tu chvíli se na něj sesypali tři chlapi, co
seděli poblíž. Pavel se konečně rozhoupal, přiběhl ke stolu a shrábl zlato zpátky do pytlíku.
Ten uložil do náprsní kapsy. Svému příteli ale ze
šlamastyky nepomohl.

jiných zdravotních problémech. U většiny pacientů je infekce LB spojena s růžovou vyrážkou. Samo kousnutí, kdy klíště není nasáklé
krví a je odstraněno do 24 hodin, zpravidla
k nakažení nedochází. Výskyt je maximálně
u jedno z pěti lidí, kteří jsou kousnuti nakaženým klíštětem. U 25 % lidí v ČR jsou pozitivní
protilátky. Často jako následek infekce z minulosti se kterou si imunitní systém sám poradil.
Zde je nutno podotknou, že tyto protilátky
se mohou vyskytnout i v souvislosti s jinými
chorobami. Protilátky mohou zůstat zvýšené
na dobu neurčitou a to bez ohledu na úspěšnou antibiotikou léčbu! Mezinárodní studie
jasně dokázaly, že další ATB léčba, zvlášť prodloužená, pro léčení symptomů nemá žádný
smysl, je neefektivní a navíc nebezpečná.
Závěrem:
neexistuje žádný laboratorní test, který by zjistil délku trvání infekce, závažnost, prognozu či
vyléčení LB. Pokud máte protilátky neznamená
to, že by infekce v těle byla. Opakované měření protilátke LB pro posuzování „aktivity“ LB
nemá žádné praktické opodstatnění.

Franta byl však houževnatý, a ačkoliv dostal plno ran, dokázal se zvednout. Vyplivl chuchvalec
krve a vydal se ke dveřím. Pavel ho následoval,
společně vyšli ven na slunce. „Příjemnou zábavu,“ zasmál se za nimi Faust.
Franta s Pavlem ho ignorovali. Chtěli být pryč.
Pryč z této noční můry. Cesta do Vyššího Brodu
bylo to nejhorší rozhodnutí, které kdy učinili.
V tu chvíli ale netušili, že pravé dobrodružství
na ně teprve čeká. 

Prevence je důkladně se prohlédnout
po každém návratu z přírody a případné
klíště zavčasu odstranit. 

MUDr. Eduard Benc

Okénko do historie
Okénko do historie přináší:

Z pravěku kuriózních plavidel
Píše se rok 1973. Parta mladíků ve věku 20 až
25 let sedí v hotelu Vzlet (dnes hotel Panský
dům) u piva. Venku vládne krásný letní den
a do cinkání půllitrů se ozve návrh. Klucí, co
kdybychom si místo sezení v hospodě sklouzli
po Vltavě do Rožmberka? Nápad se hned zamlouvá všem, ale nikdo nechce plavat na lehátku nebo na duši jako mnohokráte předtím,
a tak se zrodí nápad postavit kuriózní plavidlo.
Je pátek před první červencovou sobotou.
Následuje rozchod a všichni se ubírají domů
shánět materiál na postavení plavidla. Jeden
sehnal polystyrenovou desku 250x120 cm,
druhý si půjčil od svých dětí malý stoleček se
židličkami a dětské čepičky, další smontovali
prám z fošen a podvázali ho dušemi, přišroubovali zpětná zrcátka z Trabantu, lopaty místo pádel, obleky byly vskutku kuriózní a První
ročník kuriózních plavidel byl na světě.“
V prvém ročníku bylo na startu sice 5 plavidel, „ale skutečná kuriózní plavidla byla pouze dvě.“ Do cíle závodu v Rožmberku však
bez vážných šrámů nedojelo žádné plavidlo.
Náhodní diváci nevěřícně onu první sobotu
prázdnin 1973 po obědě kroutili hlavami, co
že to pluje po Vltavě mezi Vyšším Brodem
a Rožmberkem. Akce skončila úspěšně a celá
parta i diváci na břehu se náramně bavili.
Bylo domluveno, že příští rok se plave znovu.
Ve druhém ročníku již bylo 19 plavidel a 32
účastníků. Následující třetí ročník má již zaznamenáno 25 plavidel, 58 účastníků a tři tisíce spokojených diváků. Po prvních ročnících
se mezi účastníky začaly objevovat i plavidla
s posádkou až z Ostravy a jižní Moravy. Raritou byla účast plavce z Austrálie. K trvalým
příznivcům, mimo plavců z Vyššího Brodu,
patří posádky z Nedabyle, Strážkovic, Nové
Vsi a dalších lokalit z jižních Čech a skupina
nápaditých Pražanů. Stále mohutnící akce,
kde bylo až deset tisíc návštěvníků, vyžadovala stále širší organizační štáb a vyšší nároky
na zajištění a udržení pořádku. A také následného úklidu. Potíže před listopadem 1989
představovala i nutnost různých schvalování
a odpovědnost pořadatelů „i z politického
hlediska“.
Tři jezy mezi startem a cílem, nutnost vyhýbat se srážce s konkurenty, to vše důkladně
prověřuje vodáckou zdatnost účastníků.

26 |

Z historie kuriózních plavidel.

Jejich odolnost často testovalo i počasí. Zhruba tři z pěti ročníků měly vždy deštivé chladné počasí. „Někdy byla taková zima, že jsme se
potápěli do vody, abychom se trochu zahřáli.
A někteří se tak třásli, že když jsme si dali v cíli
v Rožmberku na zahřátí velký rum, k ústům
donesli jen malý“, vzpomíná duše a jeden ze

zakladatelů kuriózních plavidel Josef Havel.
Desátý ročník se konal 2. července 1983
za účasti televize. Plavidla postupem let mohutněla a rodily se stále nové nápady. Plavci
a jejich pomocníci nelitovali času a materiálu a vytvářeli „úplná umělecká díla“. Například Trojský kůň měl uvnitř ukryto 15 plavců,

byly zde lokomotivy, slepice i operační sál,
manželské postele a desítky dalších zajímavých námětů. Nejsilněji obsazený byl ročník
v druhé polovině osmdesátých let minulého
století, kdy na startu bylo 86 plavidel a 468
plavců. 
František Fazekas, Loučovice-Historie.cz
(zdroj dat: archiv Františka 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
nebo v květince u p. Vavery.
Z historie kuriózních plavidel.

Dny otevřených ateliérů 2017
14. – 15. 10. 2017

D

ny otevřených ateliérů
jsou skutečným svátkem
výtvarného umění, do kterého
se zapojují jednotliví umělci
nebo výtvarné dílny či umělecké školy. Cílem tohoto projektu
je napomoci rozšíření dialogu
mezi lidmi a výtvarnou scénou
a stejně tak veřejnosti umožnit
lépe poznat práci umělců a poznat je mimo galerie, v jejich
„domácím“prostředí.

Ateliéry se otevírají
už podesáté
Letos se bude konat již 10. – juFoto: město Vyšší Brod/J. Straka
bilejní – ročník Dnů otevřených
ateliérů a opět zasáhne celé
jižní Čechy. Garantem projektu pro rok 2017 je Alšova jihočeská galerie
a mgr. Petra Lexová, Seminář dějin umění Masarykovi univerzity. Jeho
pořadatelem pak Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče. Brány ateliérů se otevřou o víkendu 14. a 15. října.
I letos můžete navštívit ateliér Františka Táchy
V rámci projektu vás do svého ateliéru ve Vyšším Brodě (Míru 194
– budova bývalé školy) zve loučovický výtvarník František Tácha
ve dnech 14. a 15. října od 9.00 do 13.00 hod. 
jstr

Kadeřnictví
Nově otevřené kadeřnictví ve Vyšším Brodě.
Po telefonické domluvě nabízím i mobilní kadeřnické služby.
Náměstí 79, 382 73 Vyšší Brod
Tel: +420 775 174 282

Pronájem prostor
K dlouhodobému pronájmu
nabízíme 2 místnosti (70 m2)

s možností přičlenění dalších prostor
(vhodné pro poskytování služeb, prodejny
nebo kanceláře), místnost s koupelnou (13,5 m2),
prostor býval. společ. sálu (230 m2).

V areálu hotelu Šumava V. Brod
(exkluzivní poloha v horní části Náměstí),
nutno vidět!
Mobil: +420 728 878 175,
E–mail: pronajem@hotel–sumava.cz

Pronajmeme pěkný byt 3+1
ve 3. p. panelového domu, 72 m2, lodžie,
kuchyňská linka v bytě. Volný od 1. října 2017,
i dlouhodobě.
Info na tel. +420 775 280 467
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• 2. 9. 2017, 13.27 hod., kemp Pod Hrází
45. PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL
z Vyššího Brodu do Rožmberka n. Vlt.
Zábava a recese při plavbě „vodních monster“
pokořujících vltavské jezy.Bohatý doprovodný program
po celý den v kempu
13.27		
START
16.00 – 18.00	SISKIN’S – hudební program startuje
kapela vyšebrodské ZUŠ
18.00 – 19.30 	NAKED PROFESSORS – kapela, která
hraje irské lidovky, námořnické
shanty písně ….
19.30
	VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – hlavní
a jiné ceny pro pokořitele plavby
20.00 – 21.30	JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
– Super projekt připomínající jeden
z největších hlasů České a Československé rockové historie
22.00 – 01.00 	FELLOWS – Omlazená českobudějovická hardrocková kapela vás rozebere
do šroubku

• 3. 7. – 30. 9. 2017, vestibul kina
KŘÍŽOVÉ CESTY V KRAJINĚ
Výstava mapující křížové cesty v Čechách
• 13. 9. 2017 středa, 18 hod., Klub pod kinem
PROCHÁZKA SVĚTEM TAROTOVÝCH KARET
Praktická ukázka výkladu během přednášky
• 16. 9. 2017 sobota, 8:30 hod, Kiosek kempu
Nové spolí
ČIŠTĚNÍ VLTAVY
23. ročník tradičního dobrovolnického sběru odpadu
v korytě řeky Vltavyv úseku z Vyššího Brodu do Boršova
nad Vltavou

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je v pátek  22. 9. do 12 hodin.

• 21. 9. 2017 čtvrtek, 16 hod., Klub pod kinem
SETKÁNÍ SENIORŮ
tentokrát s přednáškou o karetním výkladu
k poslechu a tanci zahraje duo Doubrava, Plzáková
Vstupné: 50,– Kč
• 2. – 6. 10. 2017, Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
program na www.knihovnavbrod.cz

Změna programu vyhrazena.

